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Drogie Czytelniczki Płci Pięknej, 
z  okazji Waszego święta życzymy 
Wam tego, abyście zawsze czuły się 
kochane, mądre, piękne, szanowa-
ne i  dowartościowane. Spełniajcie 
swe marzenia i realizujcie plany. Nie 
róbcie nic wbrew sobie, idźcie przez życie z podniesioną głową. 
Promieniejcie wewnętrznym blaskiem i  z  radością patrzcie na 
siebie w lustrze. Życzymy Wam szczęśliwych chwil, trwających 
całą wieczność.

Redakcja

Drodzy Czytelnicy, życzymy Wam 
błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy.
Niech Zmartwychwstały Chrystus 
umacnia nas wszystkich każdego 
dnia, dodaje otuchy, napełnia na-
dzieją oraz przekonaniem, że należy 
walczyć o prawdę, kierując się pełną 
ufności wiarą i wszechogarniającą 
miłością, która przezwycięży ludz-
kie ułomności.

Redakcja

Tak wyszło, że w tym 
numerze sporo na 
temat oświaty.
QQ Decyzja o powo-

łaniu szkoły średniej. 
Mieszane, nie wie-
dzieć dlaczego w dobie 
wolności słowa, dość 
nieśmiałe głosy „za” 
i „przeciw” utworzeniu Liceum Ogólno-
kształcącego w miejsce Gimnazjum nr 1, 
znajdziecie Państwo na str. 21.
- Budowa placówki katolickiej. Determi-
nacja w szybkim jej powstaniu, obiekt 
pokaźnych rozmiarów i ambitnych celów. 
Oprócz informacji technicznych, wywiad 
z przedstawicielem inwestora – „Fundacji 
Siewca” – prezesem zarządu, Mateuszem 
Mikołajczakiem – lektura od str. 15.

Jak oba te szczytne cele uda się wcielić 
w Luboniu – ponad 30-tysięcznym mieście?

QQ Wspomnienia z  Maciejowa. Pozna-
jemy życie szkoły średniej i system wy-
chowania na kresach Polski w  okresie 
międzywojnia – polecam ku re�eksji, 
str. 39, poprzedzone życiorysem Haliny 
Godziszewskiej na str. 37.

QQ Tradycje oświatowe możemy znaleźć 
w  naszej historii. Że wspomnę Szkołę 
Haliny – pierwszą wyższą polską szkołę 
rolniczą powstałą w XIX wieku, w okre-
sie zaborów utworzoną przez Augusta hr. 
Cieszkowskiego na bazie jego majątku – 
folwarku żabikowskiego.

- XX wiek ob�tuje w budowę murowanych 
szkół powszechnych we wsiach Lasek 
(SP 4), Żabikowo (SP 2), Luboń (SP 3), 
oraz pruskiej kolonii Żabikowo (SP 1), 
wielokrotnie później przebudowywanych 
i powiększanych. Nie należy zapominać 
o niedocenianym kształceniu zawodowym, 
które w latach 50. minionego stulecia było 
rozbudowywane w Luboniu. Dwie szkoły 
przyzakładowe przy „Fosforach” (także 
technikum) i „Ziemniakach” oraz duży 
ZDZ (Zakład Doskonalenia Zawodowe-
go), po których nie ma śladu. Najstarszą 
historię wszystkich tych placówek spisał 
Stanisław Malepszak przy moim skrom-
nym udziale w książce „200 lat oświaty 
w Luboniu”. Zwieńczeniem XX stulecia 
było oddanie w 2000 r. nowego budynku 
szkolnego przy ul. Kołłątaja (Gimnazjum 
nr 2, obecnie SP 5).
QQ Jak oświata XXI wieku, którego drugą 

dekadę właśnie przeżywamy, zapisze się 
w naszym mieście. Czy i jak się rozbudu-
je, kto zna dalekosiężne cele i ambicje? 
Pytania, na które dziś brak odpowiedzi.
QQ Czy zwiastuny nowej jakości kształce-

nia zajawiane w tym numerze przyjmą się 
u nas i będą miały szansę powodzenia 
oraz rozwoju? Czy wciąż pozostaniemy 
w  sferze obowiązkowego kształcenia 
podstawowego i  rozwiązywania tylko 
tych problemów?
Dużo zależy od władzy samorządowej 
wybieranej przez mieszkańców wspól-
noty administracyjnej – Lubonia.
Zapraszam do dyskusji

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny

Niesiemy kaganek?
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TEMAT MIESIĄCA

O ile w grudniu i styczniu zima była dość 
łagodna, to na przełomie lutego i marca 
postanowiła pokazać swoje mroźne ob-
licze. Lubonianie opatuleni od stóp do 
głów szybko przemierzali miejskie ulice, 
inni stojąc na przystanku, przebierali 
nogami, by się rozgrzać, a  jeszcze inni 
codziennie rano łączyli specjalnymi ka-
belkami swój samochód z autem życzli-
wego sąsiada, by móc pojechać do pracy. 
A ja... wybrałam się na spotkanie z lu-
bońską grupą morsów do Mosiny, na 
popularne glinianki.

Zbiórka: niedziela godzina 14. Na dwo-
rze -5 stopni, ale słonecznie. Jezioro 
skute lodem tak, że jeden śmiałek wy-
ruszył po nim na spacer. Przy jedynym 
na plaży drewnianym stole grupka ludzi 
energicznie machająca rękami, biegająca, 
rozciągająca się. Wszyscy weseli, 
uśmiechnięci i odpowiednio zmotywo-
wani, by wejść do wody. Podchodzę. 
Witają mnie przyjaźnie, zdejmując jed-
nocześnie kolejne warstwy swoich ubrań. 
Na ten widok coraz mocniej owijam się 
ciepłym szalem. „Zapraszamy do wody” 
– proponują. O nie... – myślę sobie – nie 
ma takiej siły, która by takiego zmarzlu-
cha jak ja wrzuciła do jeziora. Nie roz-
mawiamy długo, bo oni stoją w samych 
kąpielówkach, specjalnych skarpetach 
neoprenowych, rękawiczkach, niektórzy 
w czapce i szalu. Chcą już wejść do wody, 
żeby nie marznąć. Robią to powoli, ale 
pewnie. Temperatura jeziora +4,8 stop-
nia. Słyszę, jak mówią, że najgorsza jest 
pierwsza minuta, później jest już przy-
jemnie. Patrzę na nich i  podziwiam. 
Dłonie powoli mi drętwieją od trzyma-

nia aparatu. Mija siedem minut. 
Wychodzą. Większość idzie w stro-
nę ławeczki, by się wytrzeć i ubrać, 
ale niektórzy robią rundkę wokół 
plaży i wchodzą raz jeszcze na kil-
ka minut. Przy ławeczce gwar, a na 
drewnianym stole puszka z  cia-
steczkami, które przyniosła Maria 
Filip. Każdy wyciąga z plecaka ter-
mos z ciepłą herbatą. Rozmawiamy 
jeszcze chwilę o  ich motywacji, 
początkach morsowania, o powsta-
niu grupy.
Pan Krzysztof mówi, że morsowa-
nie jest w głowie, że wszelkie gra-
nice związane z  zimnem, można 
pokonać. Wszystko jest kwestią 
motywacji. Pani Elżbieta natomiast 
twierdzi, że dla niej to kuracja dużo 
przyjemniejsza, niż kriokomora, którą 
na kręgosłup i stawy zlecił jej ortopeda. 
Poza tym morsowanie to dla niej kształ-
towanie charakteru. Jak sama przyznała, 
całe życie była zmarzlakiem, teraz z przy-
jemnością wchodzi do lodowatej wody. 
Panowie twierdzą, że aby to zrobić, trze-
ba mieć jaja. Nie tylko tak dosłownie... 
I  jeszcze poczucie humoru. Morsują 
w grupie, żeby było bezpiecznie. Każdy 
zna swoją kondycję i zdrowie, wie, na co 
może sobie pozwolić (osoby z choroba-
mi serca i  układu krążenia nie mogą 
morsować). Pani Maria mówi, że w wo-
dzie siedzą do pierwszego telepania. Jak 
już czują, że im zimno, wychodzą. No-
wicjusze są krócej, od 1 do 3 minut. 
I choć grupa formalnie funkcjonuje od 
grudnia 2017  r., to większość z  nich, 
morsuje od ok. 3 lat.

Do pierwszego telepania
O sile charakteru i kobiecości

Wszystko zaczęło  się od tego, 
że Maria Filip i Piotr Jarczyński 
odkryli w sobie pasję morsowa-
nia. Jeździli w  różne miejsca, 
z różnymi ludźmi. Później do-
łączyli do nich Grzegorz Rychel 
i Krzysztof Filipiak, którzy wpa-
dli na pomysł, by utworzyć for-
malną grupę „Morsy Luboń”. 
Założyli pro�l na Facebooku. 
Od tego czasu grupa sukcesyw-
nie powiększa  się o  kolejnych 
śmiałków. Zapraszają wszyst-
kich chętnych w  środy 
o godz. 19 i niedziele o 14 na 
Górę Pożegowską. Sami przy-
znają, że jak już ktoś wejdzie 
raz, to na zawsze zostaje mor-
sem. To działa jak uzależnienie, 
ale też jest najlepszą pro�lakty-
ką. Są tak zahartowani, że za-
pomnieli już, co to przeziębie-
nie. Pan Wojciech przyznaje, że 
gdy tylko dopada go mały katar, 
lekarstwem jest wejście do wody. Same 
zalety, tylko... trzeba się przemóc.

Maria
W niedzielę nie rozmawialiśmy długo. 
Każdy po wypiciu herbaty zmykał do 
domu. Rozumiałam i nie zatrzymywa-
łam, ale jednak czułam niedosyt. Umó-
wiłam się zatem z panią Marią Filip na 
spotkanie w nieco bardziej przyjaznych 
warunkach – w kawiarni. Przy �liżance 
gorącej czekolady opowiedziała mi o so-
bie. Gdyby określić ją w dwóch słowach, 
to brzmiałyby: kobieta energia. Jest na-
uczycielem w Szkole Podstawowej nr 78 
w Poznaniu, gdzie z pasją od prawie 26 
lat uczy dzieci z klas 1-3. Po pracy, w za-
leżności od ochoty, wsiada na rower, gra 
w tenis stołowy, squash, siatkówkę, spa-
ceruje, jeździ na rolkach lub łyżwach, 
pływa lub morsuje. Gdy wraca wieczo-
rem do domu, lubi poczytać książki 
Stephena Kinga (zwłaszcza uwielbia jego 
„Zieloną milę”). Optymistka po tacie. 
Uważa, że na narzekanie szkoda czasu, 
bo życie jest piękne i trzeba je odpowied-
nio wykorzystać. Dla niej szklanka za-
wsze jest do połowy pełna, nawet wtedy, 
gdy w  jednym tygodniu tra�  się rada 
pedagogiczna i drzwi otwarte. Ze wspo-
mnień pamięta, że była dzieckiem bardzo 
ambitnym, nie lubiła odstawać, chciała 
być dobra we wszystkim. Uczęszczała do 

lubońskiej podstawówki przy Armii Po-
znań, gdzie aktywnie uczestniczyła w ży-
ciu szkoły. Po lekcjach czas spędzała na 
podwórku, grając z rówieśnikami w dwa 
ognie, piłkę, w  badmintona. Rodzice 
wychowywali ją tak, by umiała sobie 
poradzić z każdą przeciwnością losu, za 
co teraz jest im wdzięczna. Uważa, że ta 
silna psychika pozwala jej teraz realizo-
wać wszelkie plany. A  wyznacza sobie 
szczyty... Obecnym jej wyzwaniem jest 
zdobycie First Certi�cate. Języka angiel-
skiego nigdy w szkole się nie uczyła, ale 
postanowiła, że tego dokona. Zdała już 
egzamin metodyczny, przed nią jeszcze 
jeden. Gdy go zaliczy, osiągnie sukces, 
a dzieci w szkole zyskają nową panią od 
angielskiego. Ale mimo że jest odważna 
i silna, zdecydowanie twierdzi, że nigdy 
nie skoczy ze spadochronu, nie zjedzie 
na nartach zjazdowych, nie będzie zdo-
bywać wysokich gór. Są to dla niej zbyt 
ryzykowne sporty, by dla satysfakcji kłaść 
na szali zdrowie i życie. Nie będzie też 
biegać, bo ją to nudzi. Boi  się utraty 
bliskich i marzy, aby dobrze im się żyło, 
no i jeszcze o wakacjach marzy... bo choć 
uwielbia swoje dziaciaki, które sprawia-
ją, że każdy dzień jest inny 
i  dostarczają sporej dawki 
uśmiechu, (tworząc np. zdanie 
„Mama zrobiła na obiad mi-
zerię”, podczas gdy polecenie 

Morsy zapraszają

Serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkania grupy „Morsy Luboń”. Do koń-
ca zimy spotykamy się w każdą niedzielę o godz. 14 oraz w środy o godz. 19. 
Naszym stałym miejscem spotkań jest plaża na Osowej Górze w Mosinie. Do 
tej pory najmłodszą uczestniczką była 13-letnia Gabrysia, a morsują z nami 
nie tylko mieszkańcy Lubonia, ale również Puszczykowa, Mosiny oraz prze-
sympatyczny student z  Ukrainy. Jeśli nie masz doświadczenia i  chcesz  się 
dowiedzieć czegoś na temat tej formy aktywności i regeneracji, śmiało pisz. 
Odpowiemy na każde Twoje pytanie. Dołącz do nas zanim zrobi się ciepło.

morsylubon@gmail.com
www.facebook.com/morsylubon

cd.  
na str. 
4

Q
Niedziela, 25 lutego, godz. 14 – Góra Pożegowska, glinianki – w przerębli grupa „Morsy 
Luboń” a wśród nich: Elżbieta, Kamil, Wojtek, Krzysiek, Jarosław, Maria, Daniel 
fot. Beata Stempczyńska

Q
Amatorzy zimowych kąpieli morsują również nocą (od lewej) Volodymyr Voro-
biov, Marcin Piniarski, Nati Rembowska

Q
Pani Jola Roszyk, zważywszy na ubiór, w nieco-
dziennej scenerii?
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brzmiało: ułóż zdanie ze sło-
wem „ogórek”), to jednak 
potrzebuje czasem złapać 
oddech. I choć z wyglądu jest 
raczej filigranowa, to we-
wnętrznie jest silną kobietą, 

która często jest także podporą dla in-
nych. Mimo wielu zajęć, zawsze wywią-
zuje się ze swoich obowiązków i dener-
wuje ją, kiedy inni tego nie robią. Chcia-
łaby być mniej zasadnicza i  bardziej 
wyrozumiała, a czasem po prostu wy-
luzować. Co myśli o Dniu Kobiet? Że 
fajnie mieć taki jeden dzień w roku, gdy 
ktoś pomyśli, poczęstuje czekoladką, 
podaruje kwiatek. Męża nie ma, ale brat 
zawsze pamięta, koledzy z  pracy też... 
Wierzy w kobiecą przyjaźń i solidarność. 
Uważa, że świata bez kobiet by nie było. 
To one przecież dają nowe życie, to one 
upiększają świat, to one dodają mu barw, 
emocji i wrażliwości.

Jolanta
Idąc tropem morsów, natrafiłam na 
jeszcze jedną wyjątkową luboniankę. 
Niektórzy znają ją zapewne jako panią 

od kredytów w Poznańskim Banku Spół-
dzielczym przy placu Bojanowskiego. 
Dość niska, z okularami i rudymi wło-
sami, zawsze miła, uśmiechnięta i ma-
jąca zawsze coś do powiedzenia. Patrząc 
na nią, jak po kilka godzin dziennie 
wertuje dokumenty oraz robi pożytek 
z cyferek, mało kto będzie mógł uwie-
rzyć w to, co ta �ligranowa kobieta robi 
po godz. 17 lub w weekendy, gdy ściąga 
z siebie rajstopy i obcasy. Jolanta Roszyk 
nie leży na kanapie i nie ogląda seriali, 
ani też nie śpi do południa. Od 8. lat trzy 
razy w tygodniu jedzie na aqua aerobik, 
jeździ razem z mężem na rowerze oraz 
(także z mężem) morsuje w Nieprusze-
wie w nieformalnym Bukowskim Klubie 
Morsa. Wspomina, że początki wcale 
nie były łatwe. Namówił ich kuzyn Ja-
nusz. Najpierw skusił się mąż pani Joli, 
Grzegorz. Skoro on mógł, to ona też 
postanowiła spróbować. Pierwszy raz 
weszła do wody w  styczniu, przy 
14-stopniowym mrozie. Było tak zimno, 
że japonki, w których wchodziła do je-
ziora, zamarzły. Od tego czasu jest co-
tygodniowym morsem, który zaraża 
swoją pasją znajomych i  rodzinę. Po-
nadto całą ekipą uczestniczą w różnych 
imprezach, np. zlocie morsów, który 
odbył się 10-11 lutego w Mielnie, uro-

czystości pasowania młodych foczek 
i morsików przez Neptuna czy też wigi-
lii na plaży, podczas której, po degusta-
cji przyniesionych potraw, weszli do 
wody przy blasku pochodni. Co jej daje 
morsowanie? Przede wszystkim zdrowie 
(nie łyka żadnych tabletek, a  dawne 
dolegliwości zniknęły jak ręką odjął), 
lepszą jakość życia, naturalną adrenali-
nę, radość z  przebywania z  rodziną 
i  przyjaciółmi, energię na cały dzień. 
Ponadto przyznaje, że uwielbia stan, 
kiedy już wraca samochodem do domu, 
a na plecach czuje krążące naprzemien-
nie ciepło i zimno. Żałuje, że tylko raz 
w tygodniu... Ograniczona czasem pra-
cy, musi niekiedy zrezygnować z planów, 
dlatego też bardzo się cieszy, że nieba-
wem przejdzie na emeryturę. Już snuje 
plany, jak wykorzystać wolny czas. Bar-
dzo chciałaby „odświeżyć” swoje prawo 
jazdy. Dokument wrzucony do szu�ady 
przypomina jej za każdym razem, gdy 
chciałaby sama wybrać  się na większe 
lub dalsze zakupy. Teraz boi się wsiąść 
za kierownicę, ale jak sama twierdzi, 
skoro nauczyła się pływać, to jazdę też 

sobie przypomni. Jest szalona, energicz-
na, aktywna. Czas z nią płynie szybko, 
a  jak już spotkanie dobiegało końca, 
miało się wrażenie, że jeszcze tyle jest 
do powiedzenia. Pani Jola twierdzi, że 
jej osobowość to efekt znaku zodiaku 
– byka, który jej patronuje. Czuje, że to 
on też odpowiada za jej artystyczną 
naturę, która w młodości popychała ją 
w kierunku szkoły plastycznej, a później 
cyrku... Rodzice jednak woleli, aby miała 
bardziej stabilny zawód, i tak została tech-
nikiem ekonomistą. Żywioł i dyscyplina 
połączona z odpowiedzialnością, to cała 
ona. W pracy zawsze sumienna i skrupu-
latna, po pracy pełna wigoru. O  Dniu 
Kobiet mówi, że to „ładne święto”, więc 
powinno być. Jej panowie zawsze o niej 
pamiętają. Zawsze jest kawa, kwiatek lub 
czekoladka – taki miły gest. I choć nie ma 
tzw. przyjaciółki od serca, to uważa, że 
świat bez kobiet byłby kiepski. Kobiety 
muszą być i już. Pewnie, że muszą, pani 
Jolu. Kto by prowadził na plaży aerobik 
przy muzyce w ramach rozgrzewki przed 
morsowaniem, jak nie Pani...?

Kobiety
Dwie cudowne kobiety. Dwa żywioły, 
które muszą być w ruchu. Dwie energie, 
które zarażają innych swoją pasją. To 

TEMAT MIESIĄCA

Do pierwszego telepania

cd.  
ze str. 
3

one pokazują, że chcieć, to móc, że nie 
ma rzeczy niemożliwych, trzeba zawsze 
próbować. Silne osobowości, które nie 
boją się wyzwań, bo uważają, że wszel-
kie ograniczenia są w głowie. Zbudo-
wane na solidnych wartościach, idą 
przed siebie z podniesioną głową, czer-
piąc z życia to, co chcą. To jednak nie 
zaprzecza ich łagodnej, kobiecej natu-
rze. Każda z nich dba o wygląd, lubi 
czasem założyć sukienkę czy szpilki. 
Obie czują  się kochane, docenione 
i zauważone, gdy 8. marca ktoś wręczy 

im kwiatek i powie miłe słowo... Tylko 
tyle i aż tyle...

Pani Mario i  Pani Jolu, spotkania 
z Wami były dla mnie przyjemnością. 
Wróciłam z nich naładowana pozytyw-
ną energią i z pewnymi przemyślenia-
mi na temat swojego życia. Nie wiem, 
czy kiedykolwiek skuszę się na to „po-
zytywne wariactwo”, którym jest mor-
sowanie (określenie pani Joli), ale pa-
trząc na Was, ile ono Wam daje, nie 
mówię już dzisiaj kategorycznie „nie”.

B.S.

Q
Po 7 minutach wychodzą z wody. Niektórzy, po rundce wokół plaży, wracają do 
jeziora… Na głowach czapki, na stopach neoprenowe skarpety (z kauczuku synte-
tycznego) – to ochrona przed utratą ciepła   fot. Beata Stempczyńska

Q
Po kąpieli trzeba się szybko osuszyć, upodobnić pod względem ubioru do niemorsów 
i wypić kubek ciepłego płynu z termosu…   fot. Beata Stempczyńska
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DOBRE, BO
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

Wiele dziewcząt śni o  karierze super-
modelek. Zostaniu piękną, sławną i bo-
gatą. Dla nich organizowane są liczne 
konkursy piękności. W  Wielkopolsce 
najważniejszym jest „Wielkopolska Miss”, 

organizowany przez �rmę „GoModels” 
Sp. z o.o. Od wielu lat impreza przycią-
ga najpiękniejsze panie z  całej Polski, 
które walczą o tytuł Wielkopolskiej Miss 
i Wielkopolskiej Miss Nastolatek.
10 marca 2018 r., w klubie Pacha w Po-
znaniu odbyły  się pół�nały, które po-
prowadzili Kornelia Taczała – Miss 
Wielkopolski Nastolatek 2013 oraz Wa-
cek Tomalak. W jury zasiadło 25 osób, 
będących przedstawicielami sponsorów, 
mediów oraz zaproszonych gości.
Do zmagań o �nał przystąpiło 102 kan-
dydatek. Wśród nich znalazła się rów-

nież lubonianka, Weronika Kalińska. Ma 
19 lat i jest studentką kosmetologii Wyż-
szej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji 
w Poznaniu. Jej pasją jest sport. W listo-
padzie 2017  r. zadebiutowała na ekra-

Dobre, bo pięknie

Lubonianka walczy o tytuł Miss

Q
Lubonianka, Weronika Kalińska, z nu-
merem „32” (centralnie) podczas pół�-
nału konkursu Miss Wielkopolski 2018, 
który odbył się w sobotni wieczór, 10 
marca   fot. Mariusz Marszałkiewicz

nach telewizyjnych w  serialu „Trudne 
sprawy” emitowanym w kanale „Polsat”, 
w którym grała nieszczęśliwie zakocha-
ną nastolatkę. Weronika jest pełna na-
dziei w zwycięstwo i świadoma ogromu 
pracy oraz trudności, jakie wiążą  się 
z modelingiem.
Sobotnie występy poprzedziła sesja 
zdjęciowa wykonana przez fotografa 
Kamila Hadyńskiego, przy współpra-
cy z  Beuaty Art – Szkoły Wizażu 
Beaty Małachowskiej. Miejscem sesji 
było Chromatic Studio na poznań-
skich Jeżycach. Dziewczyny podczas 
sesji zaprezentowały się w kreacjach 
kaliskiej projek-
tantki,  Elżbiety 
Dominiak, wła-
ścicielki salonu 
„ E D  Ma r i a g e” 
Dominiak.
Osoby śledzące 
konkurs mogły 
również za pomocą 
SMS-ów, facebooka 
i  instagrama wy-
brać kandydatki, 
które awansują bez-

pośrednio do �nału 
d z i ę k i  g ł o s o m . 
W elektronicznej ry-
walizacji w  kategorii 
Wielkopolska Miss 
Nastolatek 2018 osta-
tecznie zwyciężyła 
Julia Grządziela, na-
tomiast Wielkopolski-
mi Miss 2018 wybra-
no dwie Klaudie – 
Imiołek i Zawrocką.
W czerwcu Weroni-
ka Kalińska wraz 

z  43.  innymi kandydatkami (w tym 
10 nastolatek) będzie walczyć o ko-
ronę najpiękniejszych w Wielkopol-
sce, które zastąpią obecne królowe: 
Sandrę Staszewską i Michalinę Kwa-
śną. Dodatkowymi nagrodami będą  
m.in.: samochód osobowy, 10 tysięcy 
złotych, markowy rower oraz wyjazd 
na festiwal filmowy do Cannes i We-
necji.
Serdecznie zapraszamy do śledzenia 
konkursu i wsparcia kandydatki z Lubo-
nia!

Mariusz Marszałkiewicz

Q
Naturalny uśmiech Weroniki uchwyco-
ny przez fotoreportera „Wieści”    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Weronika Kalińska podczas sesji zdjęciowej 23 lutego 
przed pół�nałem  fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Make up przed sesją zdjęciową   fot. Mariusz Marszałkiewicz
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Podczas niedzielnego spaceru 11 lutego udało się uchwycić obiektywem płochli-
wego ptaka podczas mięsnego posiłku. Myszołów to bardzo charakterystyczny 
drapieżnik – gdy rozpoczyna swoje łowy, zawisa w powietrzu trzepocząc skrzydła-
mi. Może występować także w białym upierzeniu. W Polsce jego populacja rośnie, 
więc coraz łatwiej go zobaczyć podczas spacerów leśnymi traktami. Zdjęcie jest tak 
dobre, że z powodzeniem mogłoby znaleźć się w albumie ornitologicznym lub na 
kalendarzu. Gratulujemy!

I.K.

Dobre, bo profesjonalne

Fruwający drapieżnik

Q
Zdjęcie wykonano na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego aparatem Ca-
non EOS 70 D około południa, obiektywem o ogniskowej 400, czułość 1000 ISO, 
przysłona 9,1, 1/330 sek.   fot. Wojciech Kurzawski

16 stycznia br. w kolek-
turze LOTTO w sklepie 
„Żabka” przy ul. Ponia-
towskiego, padła główna 
wygrana w Ekstra Pensji. 
Ten, do kogo uśmiech-
nęło się szczęście, będzie 
otrzymywał przez 20 lat 
miesięcznie 5  000 zł! 
Należy życzyć, by dobra 
passa nie opuszczała ko-
lektur w Luboniu.

Jak zapewnia organizator gry, ta wypła-
cana przez tyle lat kwota, dająca łącznie 
1  200  000  zł, ma status podobny do 
normalnej pensji. Jest uwzględniana we 
wnioskach kredytowych, a nawet dzie-
dziczona przez rodzinę (patrz: Ekstra 
Pensja - wyniki i zasady - Wyniki Lotto 
Net.pl)

Władysław Szczepaniak

Dobre, bo wygrane

Pensja od LOTTO

Q
Kolektura w „Żabce” przy placu Edmun-
da Bojanowskiego, gdzie padła wygra-
na, wg zapewnień LOTTO, gwarantują-
ca miesięczną pensję 5 tys. zł przez 20 
lat   fot. Władysław Szczepaniak
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Rodzima �rma Translub zyskuje znacze-
nie w systemie komunikacji aglomera-
cyjnej Poznań-Luboń, Luboń-Poznań

Dłuższa trasa 603
Od 1 marca 2018  r. trasa linii 603 
obsługiwana od zawsze przez luboń-
skiego przewoźnika została na stałe 
wydłużona. Autobusy kursują obec-
nie z  Łęczycy do Dworca Garbary 
w Poznaniu (wcześniej kończyły tra-
sę na pl. Bernardyńskim). Nowa tra-
sa: ŁĘCZYCA/DWORCOWA – Lu-
boń, Armii Poznań – 28 Czerwca 
1956 r. – Łozowa – Czechosłowacka 
– Dolna Wilda – Piastowska – Droga 
Dębińska – Garbary – Kazimierza 
Wielkiego – Mostowa – Garbary – 
DWORZEC KOLEJOWY GARBARY.

Zmiana przewoźnika
Od 1 marca 2018 r. przewozy na linii nr 
616 są realizowane nie, jak dotąd przez 
MPK Poznań, ale przez Translub (w okre-
sie przejściowym część kursów realizuje 
także MPK). Jednocześnie na liniach nr 
614 i 616 wprowadzono korekty rozkładów 
jazdy. W dni robocze autobus 614 odjeżdża 
z pętli Luboń/Kręta o godz. 6.52 (wcześniej 
o godz. 7). Na linii 616 nastąpiła zmiana 
godzin odjazdów z Górczyna: 06.04, 06.24, 
06.44, 07.04, 07.24, 07.32, 07.52, 13.57, 
14.16, 14.22, 14.39, 14.59, 15.19, 15.39, 
15.59, 16.19, 16.39, 16.59 oraz z pętli Lu-
boń/Żabikowo: 05.41, 06.23, 06.42, 07.02, 
07.22, 07.42, 08.21, 13.29, 14.03, 14.16, 
14.36, 14.53, 15.16, 15.39, 15.59, 16.19, 
16.39, 16.58.
Na podst. informacji z ZTM

(S)

Dobre, bo znaczące

Zmiany w autobusach

Q
Trasa przedłużonej linii 603 z pl. Bernardyńskiego do dworca Garbary. Obecnie z pl. 
Bernardyńskiego autobus jedzie ulicą Mostową do Wielkiej, gdzie ma przystanek; 
kolejny postój ma wypada przy ul. Grochowe Łąki, a pętla przy dworcu Garbary. 
Powrót do pl. Bernardyńskiego odbywa się ulicą Garbary, a przystanki są zlokalizo-
wane w okolicach ulic: Małe Garbary, Grobla, rynek Bernardyński i dalej bez zmian
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Tegoroczne obchody Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się 
w  wyjątkowo mroźny dzień. 1  marca 
o godz. 14 na terenie byłego obozu kar-
no-śledczego w Żabikowie zgromadzi-
li  się przedstawiciele Urzędu Miasta 
w Luboniu, Kościoła, Związku Strzelec-
kiego, Bractwa Kurkowego i harcerstwa, 
uczniowie oraz nieliczni mieszkańcy.
W obecności pocztów sztandarowych 
odczytano apel poległych i złożono wią-

zanki kwiatów pod pomnikiem „Żołnie-
rzom Podziemnego Państwa Polskiego 
w  II  Wojnie Światowej Zniewolonym 
w Okresie Stalinowskim w latach 1939-
1956”. Na twarzach zgromadzonych 
można było dostrzec obok zadumy, rów-
nież grymas wywołany przenikliwym 
zimnem.

Od 2011 roku to święto ma przywrócić 
pamięć żołnierzy polskiego powojenne-

Dobre, bo patriotyczne

Pamięć o Wyklętych

Q
Wejście pocztów sztandarowych   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Delegacje Urzędu Miasta, Ko-
ścioła, szkół, organizacji wraz 
z pocztami sztandarowymi 
przed pomnikiem „Nigdy woj-
ny”   fot. Mariusz Marszałkie-
wicz

Składanie kwiatów pod po-
mnikiem „Żołnierzom Pod-
ziemnego Państwa Polskiego 
w II Wojnie Światowej Zniewo-
lonym w Okresie Stalinowskim 
w latach 1939-1956”, jak głosi 
napis na tablicy głazu usytu-
owanego przy głównej alei 
obozu w Żabikowie   fot. Ma-
riusz Marszałkiewicz

Q
Uczniowie lubońscy przed pomnikiem „Nigdy wojny”    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

go podziemia nie-
podległościowego 
i  antykomuni-
stycznego, którzy 
stawiali opór wła-
dzy narzuconej 
przez ZSRR. Z za-
łożenia miało łą-
czyć, a  niestety, 
wskutek obecnego 
sporu polityczne-
go, również dzieli.

Mariusz  
Marszałkiewicz

Q
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i Sobieskiego). Szereg małych okręgów 
przy wsi Lasek (Lasker Holl) świadczy, 
wg legendy, o osadnictwie olenderskim. 
W  najbliższej okolicy, po zachodniej 
stronie Warty znajdujemy zaznaczone 
kościoły para�alne w Wirach, Komor-
nikach, Skórzewie. Siedziby rycerskie 
oznaczono jeszcze na Dębcu, Junikowie, 
Kotowie, Komornikach i w Wirach, a na 
Świerczewie folwark. W  Łęczycy, wg 
legendy, znajdowała  się przydrożna 
karczma.
Ta ciekawostka historyczna niech będzie 
przyczynkiem do zimowej re�eksji nad 
rozwojem aglomeracji poznańskiej. Za-
stanawiasz  się czasami, skąd przycho-
dzimy i dokąd cywilizacyjnie zmierza-

my? Pomoże w  tym zapewne, a  może 
zachęci do drążenia tematu, przypo-
mnienie, że ówczesny Poznań w  1798 
roku był zaledwie kilkudziesięciohekta-
rowym terenem obwarowanym średnio-
wiecznymi murami (trochę większym 
od np. naszej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Lubonianka”). Podczas zaborów pru-
sacy zniszczyli stare granice miasta, 
a Poznań przekształcili w twierdzę z cy-
tadelą, fortami i nowymi murami oka-
lającymi gród. Od naszej, południowej 
strony, XIX-wieczne miasto Poznań 
kończyło  się na ul.  Krakowskiej przy 
dzisiejszym centrum handlowym „Bro-
war”.

PPR

DOBRE, BO

Jak 220 lat temu wyglądał ówczesny 
Powiat Poznański, pokazuje przedsta-
wiony plan. Graniczył od północy (wg 
wskazówek zegara) z powiatami: obor-
nickim (Oborniker Kreis), gnieźnieńskim 
(Gnesenscher Kreis), śremskim (Szrim-
mscher Kreis), kościańskim (Kostenscher 
Kreis), babimojskim (Bomster Kreis) 
i Międzyrzeckim (Meseritzer Kreis). Na 
zbliżeniu dzisiejsze tereny miasta Luboń 

– przypomnijmy, że 
powstało ono 156 lat 
później, niż prezen-
towana mapa – 
w 1954 r., z połącze-
nia trzech wsi: Żabi-
kowa, Lubonia i La-
sku (punkty te zabar-
wiliśmy na czerwo-
no). Widzimy ówcze-

sne trakty: ulicę 
Armii Poznań 
przechodzącą 
z  Dębca przez 
Luboń i Łęczycę 
do Puszczyko-
wa; mamy też 
drogę łączącą 
ówczesne wsie: 
Wildę, Świer-
czewo, Żabiko-
wo, Lasek, Wiry 
(czyli dzisiejsze 
ulice: 28 Czerw-
ca 1956r, Opol-
ska, Żabikowska 

Dobre, bo historyczne

Mapa powiatu

Q
Powiat Poznański pod koniec XVIII wieku

Fragment mapy z 1798 roku 
z Poznaniem, dzisiejszym Lubo-
niem oraz najbliższą okolicą

Q

(K
0

9
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Sen zimowy czas zakończyć i komputer szybko włączyć. 

W Internecie nabór trwa, zgłoś Maluszka póki czas.

Czarodziejski Ogród czeka, bądź rozsądny i nie zwlekaj.

A gdy skończysz to zadanie, zjedz jajeczko na śniadanie.

Życzenia spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych składa

Załoga "Czarodziejskiego Ogrodu"

www.czarodziejski-ogrod.com.pl
www.nabor.pcss.pl

Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte!

22.03 (czwartek) 16.00-18.00
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CO NOWEGO

To miejsce jest przeznaczone 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

Bistro „Pesto”, do niedawna funkcjonujące na parterze 
CH „Pajo” (ul. Żabikowska 66), zostało przeniesione na 
piętro budynku. Lokal przeszedł gruntowną metamorfozę 
i rozszerzył ofertę. Od marca, jako restauracja „Pesto”, 
zachęca do kosztowania kuchni włoskiej. Zaprasza od 
pn. do sob. w godz. 11 – 22, a w niedz. 11 – 21. Więcej 
na www.pesto.pl.; tel. 500 706 999.   fot. Natalia

Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

Przy ul. Powstańców Wielkopolskich 79 w pawilonie 
nr 6 (obok pogotowia krawieckiego) otwarto Salon 
Fryzjerski „Anna” oferujący m.in. strzyżenie damskie, 
męskie i dziecięce, modelowanie, koloryzację, zabie-
gi regenerujące na włosy. Salon działa od pn. do pt. 
w godz. 10 – 19, w sob. 9 – 15, natomiast w niedzie-

le – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (733 351 373).   fot. Natalia

Outlet Idealny (Liquider) funkcjonujący dotąd przy ul. 
Poniatowskiego  24a, został przeniesiony do CH Pajo 
(ul. Żabikowska 66, I piętro). Oferta punktu obejmuje e-
-papierosy, liquidy oraz akcesoria. Sklep zaprasza od pn. 
do sob. w godz. 10 – 21, a w niedz. 10 – 19. Więcej infor-
macji na: www.liquider.eu; tel. 609 348 632.   fot. Natalia

Na piętrze CH Pajo (ul. Żabikowska 66) otwarto sklep „Ak-
cesTel.pl” oferujący telefony komórkowe nowe i używane 
(skup i  sprzedaż). Punkt działa od pn. do sob. w  godz. 
10 – 21, w niedziele 10 – 19.   fot. Natalia

W miejscu wlotu dawnej bocznicy 
kolejowej do byłych Zakładów Ziem-
niaczanych (teren pomiędzy ulicami 
Armii Poznań, 3  Maja i  Żeglarską) 
powstaje trzeci – ostatni „hotel”. Przy-
pomnijmy, pierwszy zaczęto budować 

już jesienią 2012 roku. Pisaliśmy o tym 
szeroko w  listopadowym numerze 
„WL” (temat miesiąca).
Choć pozwolenie na budowę dotyczy-
ło powstania hoteli, to poszczególne 
segmenty wnętrz (pokoje z aneksem) 

były i są sprzedawane jako lokale typu 
Studio o  powierzchniach od 21,4 do 
31,1  m2. Jak czytamy na stronie  
www.pajo.pl, „studio” można kupić na 
własność i przeznaczyć na dowolny cel 
(wynajem, biuro, gabinet), niewyklu-
czone jest też mieszkanko – współcze-
sna, jednopokojowa kawalerka, dawniej 
zwana garsonierą. Każdy z kolejnych 
bloków jest większy od poprzedniego, 
łącznie zajmą obszar 5 700 m2.

(I)

Lokale – studia

Q
Powstaje trzeci budynek z lokalami typu Studio pomiędzy ul. Armii Poznań a Że-
glarską   fot. Rafał Wojtyniak
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GORĄCE TEMATY

Kontakt: 609 351 036

MOBILNY GABINET FIZJOTERAPII I TERAPII MANUALNEJ

mgr Michał Lemański
Certyfikowany Terapeuta Cyriax

www.plusfizjo.pl

Bóle kręgosłupa i stawów obwodowych
Stany pooperacyjne i powypadkowe

Bóle mięśniowe
Zaburzenia neurologiczne
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Na powierzchni ok. 4 tys.m2 powstanie 
boisko do gry w piłkę nożną z nawierzch-
nią z trawy syntetycznej na podbudowie 
dynamicznej, o wymiarach płyty 22x42 m. 
Dookoła niego będzie dwutorowa bieżnia 
wraz ze skocznią w  dal. Przewidziano 
boisko do siatkówki plażowej (w ramach 
Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego) 
oraz wielofunkcyjne o wymiarach placu 
do koszykówki. Wszystkie boiska będą 
ogrodzone. Od strony ul. Wojska Polskiego 
powstanie plac zabaw dla dzieci. Będzie 
też powierzchnia manewrowa (powięk-
szająca istniejący parking przy LOSiR-ze) 
od ul. Westerplatte, gdzie przewidziano 
wjazd. Przez obecnie zagospodarowy-
wany teren zostanie przeprowadzony 

światłowód, który pozwoli na realizację 
profesjonalnych transmisji telewizyjnych 
z  wydarzeń na hali LOSiR. Myśli  się 
o przyszłym zabalonowaniu boiska pił-
karskiego na zimę, tak by mogło służyć 
przez cały rok.
Inwestycję prowadzi miasto. Środki za-
gwarantowano już w  ubiegłorocznym 
budżecie, ale, jak nas poinformował 
burmistrz Mateusz Mikołajczak, z uwagi 
na przedłużający się proces projektowy 
(wypracowywanie zmian), przeniesio-
no je na rok bieżący jako wydatki nie-
wygasające. Jest duża szansa, że uda się 
uzyskać do�nansowanie zewnętrzne dla 
tego przedsięwzięcia (ok. 33%) w konkur-
sach ministerialnych (m.in. Programie 

Modernizacji i Budowy Infrastruktury 
Sportowej), w  których Luboń zgłosił 
udział. Prace prowadzi �rma Matejko 
Development Sp. z o.o. z Czapur, która 
spełniając warunek 5-letniej gwarancji 
wykona inwestycję za 852  tys.  zł (naj-
niższa oferta). Do przetargu zgłosiły się 
4 �rmy, najwyższa oferowana cena wy-
nosiła 1 250 tys. zł.
Wcześniej, jak pamiętamy, próbowano 
zagospodarować ten teren przy pomocy 
zewnętrznego podmiotu – Lech Football 
Academy. Po konsultacjach z  luboń-
skim środowiskiem sportowym, mia-
sto odstąpiło jednak od tego pomysłu, 
którego efektem byłoby jedynie boisko 
typu Orlik, wykorzystywane wyłącznie 
komercyjnie przez LFA, i postanowiło, 
zagospodarowując teren wielofunkcyjnie, 
samo zająć się budową. Obiekt ma słu-
żyć głównie SP 5. Popołudniami będzie 

możliwość wykorzystywania boiska pił-
karskiego przez lubońskie kluby, a także 
komercyjnie przez zewnętrzne podmioty.
Teren, na którym powstaje kompleks boisk, 
należy do miasta i jest administrowany 
przez LOSiR, który, jak się dowiedzieli-
śmy, po wybudowaniu obiektu, będzie 
nim również zawiadywał. Dlaczego spół-
ka powołana po to, by lepiej niż miasto 
inwestować i działać w dziedzinie sportu, 
nie �nansuje tego przedsięwzięcia? De-
cyzja, jak wyjaśnił Burmistrz, wyniknęła 
z sytuacji w LOSiR-ze (zmiana zarządu) 
i jego słabej kondycji �nansowej.
Po Świętach Wielkanocnych, również 
przy wykorzystaniu środków zewnętrz-
nych, rozpocznie się remont kolejnego 
lubońskiego obiektu sportowego – sta-
dionu przy ul. Rzecznej. Podjęto decyzję 
o przeniesieniu Dni Lubonia do Parku 
Papieskiego.  HS

Sportowa inwestycja miasta
Ruszyły prace przy budowie kompleksu boisk za Szkołą Podstawową nr 5 i halą 
LOSiR przy ul. Kołłątaja, na terenie pomiędzy ulicami Wojska Polskiego 
i Westerplatte. Obiekt będzie gotowy na koniec maja. Od września jedyna 
szkoła pozbawiona odkrytego obiektu sportowego będzie nim dysponowała

Q
Przygotowanie terenu pod kompleks boisk przy ul. Kołłątaja 2   fot. Piotr P. Ruszkowski
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W poniedziałek, 5 marca, po dwutygo-
dniowej przerwie na remont, otwarto 
w hali LOSiR przy ul. Kołłątaja 2 FitArt 
– siłownię, �tness i taniec zarówno dla 
dorosłych jak i dzieci. Mieści się w dzier-
żawionych pomieszczeniach po „New 
York Sport”, czyli w owalnej sali z tra-
pezowym łącznikiem do hali głównej 
LOSiR. By nowy operator mógł przy-
stosować do własnych potrzeb pomiesz-
czenia, jak nazywa te zmiany prezes 
spółki LOSiR, dokonano m.in.: wymia-
ny posadzki wraz z  jej ociepleniem 
w największym owalnym pomieszczeniu, 
zlikwidowano dwie ścianki działowe 
i  drzwi, wykonano nowe gładzie lub 
tynki na wewnętrznych ścianach, prze-
budowano recepcję i wstawiono w niej 
nowe meble. Remont ten został wyko-
nany przez najemcę.
 
Historia siłowni
Przypomnijmy, zaledwie 5 lat temu, 
w kwietniu, ówczesny najemca tej części 
hali widowiskowo-sportowej, firma 
„Transporter”, w ramach adaptacji tych 
sal, właśnie na siłownię i �tness, zain-

westował ponad 448 tys. zł. Ten wydatek, 
który w  ramach obniżonej dzierżawy 
miasto oddawało inwestorowi, został 
wykazany w „Kosztorysie powykonaw-
czym”. Merytoryczne zapisy tego doku-
mentu, jak ilości i  jakość wykazanych 
prac, były w  materiałach prasowych 
„Wieści Lubońskich” wielokrotnie po-
ważnie podważane. Należy też dodać, 
że z  ramienia miasta, rzeczoznawca 
budowlany nadal wery�kuje prace wy-
konane w  2011  r. w  owalu i  łączniku. 
Wykonuje je w ramach odpowiedzi na 
interpelacje radnego Jakuba Bielawskie-
go, które złożył po publikacjach w Nie-
zależnym Miesięczniku Mieszkańców.

Nowa jakość
Spółka LOSiR z nowym rokiem podpi-
sała z  FitArt – Agnieszka Buciora – 
umowę dzierżawy na trzy lata, w której 
oprócz owalu i  trapezowego łącznika 
wpisano korzystanie z  dodatkowego 
zaplecza, jakim są szatnie i  łazienki 
w  LOSiR-ze (wysokość dzierżawy, wg 
prezesa LOSiR, stanowi tajemnicę han-
dlową.) Pani  Agnieszka Buciora, dobrze 

FitArt w owalu LOSiR

Q
W owalnej sali LOSiR, pomieszczeniu liczącym 215,33 m2, zdjęto nieprawidłową, 
bardzo słabą jakościowo (ok. 12 cm) posadzkę betonową (tzw. mieszkaniówkę) 
wraz z ociepleniem, które stanowił miękki, elewacyjny styropian. We wtorek, 27 
lutego, kończono wylewanie nowej, poprawnie ocieplonej, zbrojonej posadzki 
betonowej o podwyższonej wytrzymałości B37 (tzw. przemysłowej), nadającej się 
m.in. dla siłowni. W tej generalnej wymianie podłoża, kwotą kilkunastu tysięcy 
złotych partycypował LOSiR    fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Przy recepcji, w części trapezowej, 
montowano nowe niektóre ścianki 
z płyt gipsowo-kartonowych   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

zna realia LOSiR-u, bowiem przez wiele 
lat tutaj pracowała.
FitArt, nowy najemca siłowni i �tness, 
oferuje: dla dorosłych m.in. także – zum-
bę, jogę, salsę, cross, płaski brzuch oraz 
siłownię z  trenerem na miejscu, a  dla 
dzieci np. różne formy tańca, balet, gim-
nastykę artystyczną, czy akrobatykę.

PPR

Q
W poniedziałek, 5 marca, zaledwie 5 dni po wylaniu posadzki, siłownia Fitart-u była prawie w całości gotowa do ćwiczeń. Po 
kilku tygodniach, do czasu wysezonowania betonu, posadzka zostanie wyłożona specjalną wykładziną gumową stosowaną 
w profesjonalnych siłowniach   fot. Piotr P. Ruszkowski

Nie udało nam się porozmawiać z nowym 
najemcą, pomimo wielu prób skontakto-
wania się różnymi drogami.

Spostrzeżenia „WL” oraz zdjęcia z  tego 
kapitalnego remontu owalu zostaną jesz-
cze wykorzystane do materiału w sprawie 
„Kosztorysu powykonawczego” z  2011  r. 
po zakończeniu ekspertyz zleconych przez 
miasto i udzieleniu odpowiedzi na czekające 
od roku interpelacje.

Od wejścia witają 
ustawione w rzędach 
urządzenia do ćwi-
czeń (wcześniejsze 
wyposażenie siłowni 
„New York Sport”). Za 
nimi w głębi – zlikwi-
dowane ścianki dzia-
łowe i drzwi oddziela-
jące niegdyś owalną 
salę siłowni. Z lewej 
– widoczna nowa, 
mniejsza recepcja 
FitArtu    fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Q
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Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili
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Q
Mszę św. koncelebrowaną odprawił ks. biskup Zdzisław Fortuniak, w asyście księży 
(widoczni na zdjęciu od lewej): Bernarda Cegły (proboszcz para�i pw. św. Barbary), 
Romana Pioterka (rezydent z sąsiedniej para�i dębieckiej pw. Trójcy św.), Bartosza 
Federowicza (pochodzący z para�i św. Jana Bosko), Romana Kubickiego (proboszcz 
tej para�i), oraz po drugiej stronie ołtarza: Marka Kapelańskiego (emerytowany ks., 
pochodzi z para�i św. Barbary), Józefa Majchrzaka (proboszcz para�i św. Maksymi-
liana Kolbego), Wojciecha Muellera (postulator procesu beaty�kacyjnego)    
fot. Piotr P. Ruszkowski

GORĄCE TEMATY

Męczeńska śmierć
Była niedziela, 27 lutego 1938 roku. 
Mszę świętą dla dzieci odprawia w po-
łudniowej nawie budowanej właśnie 
para�i pod wezwaniem św. Jana Bosko 
jej proboszcz i budowniczy – 36-letni 
ksiądz Stanisław Streich. W chwili, gdy 
idzie ku ambonce, by głosić słowo 
Boże dla zebranej dziatwy, wstaje męż-
czyzna, robi krok do przodu wyjmuje 
pistolet i  oddaje śmiertelny strzał 
w  twarz kapłana. Druga kula tra�a 
w  bok zamkniętego ewangeliarza, 
a  kolejne dwa strzały zamachowiec 
oddaje w plecy leżącego duszpasterza. 
Mordercą był znany z  lewicowych 
poglądów i  komunistycznej działalności 
Wawrzyniec Nowak. To tragiczne wyda-
rzenie stało się głośne w całej Polsce i nie 
tylko. Męczeńska śmierć ks. Stanisława 
Streicha od wielu lat jest przedmiotem 
badań. W ich efekcie wszczęto 28 paździer-

nika ub. roku 
proces beaty�-
kacyjny (czytaj: 
„WL” 11-2017, 
str. 15), a o ka-
płanie można 

odtąd mówić „Sługa Boży”. Za jego przy-
czyną można więc np. prosić o potrzebne 
łaski.

Uroczystość
Osiemdziesiąta rocznica tego wydarzenia 

przypadła w  roboczy 
dzień – wtorek, 27 lu-
tego. Przy wystawio-
nym Najświętszym 
Sakramencie, pół go-
dziny przed eucharystią 
Grupa Modlitewna ks. 
Stanisława Streicha, 
tradycyjnie, jak co mie-
siąc, rozważała specjal-
nie na tę okoliczność 
przygotowane tajemni-
ce Różańca Świętego. 
Uroczystą mszę św. 
koncelebrowaną odpra-
wił i  okolicznościową 
homilię 
wygłosił ks. 
biskup 
Zdzisław 
Fortuniak. 

Rocznica morderstwa ks. Streicha
Uroczystości związane z 80-leciem zastrzelenia ks. Stanisława Streicha – pierwszego proboszcza 
i budowniczego para�i św. Jana Bosko

Q
Zakrwawione zwłoki ks. Stanisława Streicha, po zbadaniu na miejscu przez komisję 
sądową, zostały przełożone na dywan bliżej ołtarza

Q
Ks. Stanisław Streich 
– pierwszy pro-
boszcz i budowni-
czy para�i św. Jana 
Bosko

Q
Uroczysta msza św. z okazji 80. rocznicy zamordowania ks. Stanisława Streicha – 
pierwszego proboszcza i budowniczego para�i św. Jana Bosko w Luboniu – została 
odprawiona 27 lutego o godz. 18   fot. Piotr P. Ruszkowski

cd.  
na str. 
18
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Zgromadzenia Sióstr Służeb-
niczek Maryi pomiędzy ul. 
Zieloną a  terenem szkoły, 
która już teraz służy jako do-
jazd na plac budowy. Na po-
sesji należącej do klasztoru 
zaprojektowano plac parkin-
gowy na 56 miejsc, a  przy 
szkole jedynie dwa miejsca 
postojowe (wcześniej ok. 20).
Budowa szkoły katolickiej 
w Żabikowie jest pomysłem para�an ze 
wspólnoty św. Barbary – świadomych 
rodziców, którzy chcą w ten sposób zmi-
nimalizować zagrożenia, jakie niesie dla 

dzieci współczesny relaty-
wizm moralny i  konsump-
cjonizm, a  nade wszystko 
zbliżyć młodych ludzi do 

GORĄCE TEMATY

tel. 660 769 776

email: pozakontrola@poczta.pl

www: pozakontrola.com

zespół muzyczny

POZA KONTROLĄ

wesela    imprezy    eventy
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WOLNE TERMINY 2018

Będzie większa i publiczna
Fundacja „Siewca” buduje szkołę katolicką

Minęły ponad 3 lata od publikacji ma-
teriału nt. koncepcji budowy szkoły 
katolickiej w  Żabikowie („WL” 10- 
2014 r., str. 4). Obiekt od roku jest re-
alizowany, a nam dopiero teraz udało się 
porozmawiać z Mateuszem Mikołajcza-
kiem – prezesem zarządu Fundacji 
„Siewca” im. bł. Edmunda Bojanowskie-
go, która jest inwestorem, choć o spo-
tkanie zabiegaliśmy od ub. roku.
Wiadomo już, że w porównaniu z przy-
wołaną koncepcją, szkoła będzie więk-
sza, inaczej zagospodarowana, 2-3-od-
działowa, jednozmianowa, przeznaczo-
na dla 300-400 uczniów, i co istotne – 
o  charakterze publicznej placówki 
podstawowej. Na obszarze ponad 
3 000 m2 powstaje nie dwu-, a trzykon-

dygnacyjny gmach o wysokości 12 m, 
długości 75 i  szerokości ponad 26  m, 
o powierzchni użytkowej ok. 3 800 m2, 
wyposażony w  10 wejść, windę, sale 
lekcyjne (15-18), salę gimnastyczną 
o  powierzchni 400  m2, dwa duże po-
mieszczenia (po 200 m2) służące orga-
nizacji większych spotkań, oraz m.in. 
bibliotekę, jadalnię i zaplecze kuchenne. 
Z pomieszczeń będzie korzystać również 
para�a św. Barbary, która użyczyła grunt 
pod budowę szkoły.
Zmieniła się koncepcja wjazdu na teren 
placówki. Przewidywany przed 3.  laty 
wyłącznie od ul. Przy Autostradzie, teraz 
projektowany jest od placu Edmunda 
Bojanowskiego. Zakłada się też wyko-
rzystanie drogi położonej na obszarze 

Zagospodarowanie terenu para�alnego przy placu Edmunda Bojanowskiego 8, 
z budowaną szkołą katolicką. Widać usytuowanie inwestycji względem istnieją-
cych obiektów. Zaznaczono (czerwoną strzałką) wjazd z placu E. Bojanowskiego, 
drogi wewnętrzne, w tym przejazd przez grunt Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
Maryi oraz projektowany plac parkingowy na potrzeby zakonu i nowej szkoły. 
Żółte plamy to naniesione na projekcie robocze oznaczenia (dotyczą prawdopo-
dobnie m.in. obiektów do likwidacji, np. wyburzonego już budynku dawnych salek 
katechetycznych)

cd.  
na str. 
17

Q

Q
Wizualizacja budynku szkoły katolickiej z pozwolenia 
uzyskanego na budowę domu para�alnego – elewa-
cja zachodnia (od strony sióstr służebniczek Maryi)

Q
Plac budowy szkoły katolickiej w Żabikowie widziany z lotu ptaka od strony auto-
strady A2. Z lewej – kościół św. Barbary, z prawej – budynek Centrum Duchowości 
bł. Edmunda Bojanowskiego na terenie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, 
a poniżej dach Sali Bankietowej „Lacerta” i jej parking. U dołu z lewej – prywatne 
działki. Pomiędzy kościołem a szkołą – ogród para�alny i tzw. doktorówka. Na bu-
dowanym obiekcie widać położone belki stropowe drugiej kondygnacji, w tym na 
przyszłej sali gimnastycznej   fot. Rafał Wojtyniak
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Miasto Luboń zostało utworzone 
w  1954 roku w  wyniku scalenia 

trzech wsi: Lubonia, Lasku i Żabikowa. 
Połączenie w jedną strukturę trzech, dotąd 
niezależnie kształtujących się jednostek 
osiedleńczych, poskutkowało brakiem 
spójności w układzie przestrzennym i funk-
cjonalnym miasta – jego struktura aż do 
dziś jest dość przypadkowa i chaotyczna. 
Wrażenie nieuporządkowania potęguje 
brak jasno określonej przestrzeni, którą 
mieszkańcy Lubonia de�niowaliby jako 
jego centrum. Funkcję taką w pewnym 
stopniu spełnia obecnie obszar w rejonie 
pl. E. Bojanowskiego oraz kościoła św. 
Barbary (centrum dawnej pruskiej ko-
lonii Żabikowo utworzonej na początku 
XX wieku). Jednak, pomimo obecności 
budynków administracji, w  otoczeniu 
słabo jest rozwinięta aktywność spo-
łeczna i gospodarcza miasta. Aktualnie 
jej największa koncentracja to rejon ul. 
Żabikowskiej i Powstańców Wlkp., a więc 
obszar znacznie oddalony. W  żadnym 
z  tych miejsc nie znajduje  się jednak 
otwarta przestrzeń publiczna funkcjonu-
jąca jako plac miejski. W konsekwencji 
mieszkańcy są pozbawieni przestrzeni do-
stępnej i przyjaznej dla wszystkich, która 
sprzyjałaby rozwojowi życia społecznego 
i dawałaby poczucie współuczestniczenia 
we wspólnocie.

Odczuwalna była więc potrzeba utwo-
rzenia takiego obszaru, który uporząd-
kowałby układ, stanowił znaczący punkt 

orientacyjny oraz skoncentrował aktyw-
ność społeczną, polityczną, gospodarczą 
i kulturową, zarówno mieszkańców, jak 
i przejezdnych.
W 1990 roku rozpisano konkurs na 
projekt urbanistyczny Nowego Centrum 
Lubonia (NCL), którego zwycięska pra-
ca stała się podstawą do realizacji inwe-
stycji rozpoczętej w 2003 roku. Centrum 
ma obejmować osiedle mieszkaniowe, 

obiekty mieszczące usługi o znaczeniu 
ogólnomiejskim oraz plac z  ratuszem. 
Dotąd zrealizowano większą część bu-
dynków mieszkalnych wraz z usługami 

Ratusz dla Lubonia
Wiele uwagi w ostatnich latach poświęca się Nowemu Centrum Lubonia. 
Ukoronowaniem powstałej przed 25. laty idei śródmieścia jest budowa 
ratusza. W miejscu, gdzie gmach powstanie, 1 kwietnia będzie można 
zobaczyć jego makietę i porozmawiać z twórcami projektu oraz wrzucić 
do urny swoją opinię

Q
Projekt zagospodarowania terenu, centralnie – na czerwono – rzut gma-
chu ratusza   oprac. Magdalena Malepszak

Q
Wizualizacja ratusza Lubonia widzianego z alei Jana Pawła II    
oprac. Magdalena Malepszak

Q
Widok ratusza od ul. Mizerki   oprac. Magdalena Malepszak

cd.  
obok

Q
Schematy 
ideowe pro-
jektu ratusza   
oprac. Magda-
lena Malep-
szak

Program funkcjonalno-przestrzen-
ny
Ratusz został zaprojektowany jako sie-
dziba Urzędu Miasta, Biura Rady Miasta, 
Urzędu Stanu Cywilnego, a  także jako 
miejsce oferujące pomieszczenia służące 
mieszkańcom. Ze względu na różny 
charakter i  odmienne wymagania po-
szczególnych funkcji, bryła obiektu zo-
stała podzielona na trzy osobne części 
– administracyjną, centralną oraz dla 
mieszkańców.
Na parterze części centralnej znajduje się 
główny hol, do którego prowadzą wszyst-
kie wejścia do budynku, a więc stanowi 
on przestrzeń przechodnią dla ogółu 
użytkowników obiektu, spajającą całe 
założenie. Główne reprezentacyjne wej-
ście do ratusza zlokalizowano od strony 
placu miejskiego, zaś dwa pozostałe – od 
al. Jana Pawła II. Idąc z holu głównego 
w kierunku północnym, można przejść 
do części administracyjnej, mieszczącej 
na wszystkich czterech kondygnacjach 
przestrzeń Urzędu Miasta. Na parterze 
zlokalizowano przestrzeń typu open-
-space (z możliwością dowolnej organi-
zacji otwartej powierzchni), służąca 
klientom do załatwiania spraw urzędo-
wych, zaś na drugim piętrze 
znajduje  się biuro burmi-
strza, pokój sekretarza oraz 
skarbnika miasta. Również 
na drugiej kondygnacji, ale 

w częściach parteru, natomiast projekt 
ratusza pozostaje nadal kwestią otwartą. 
W  niniejszym artykule prezentowany 
jest projekt koncepcyjny ratusza wraz 
z placem miejskim w Luboniu, wykona-
ny w ramach pracy dyplomowej na Wy-
dziale Architektury Politechniki Poznań-
skiej.
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Boga i wspólnoty Kościoła. Inwesty-
cję �nansuje Tomasz Błaszak, m.in. 
prezes spółki „Agregaty Fogo”, któ-
ry stoi na czele Rady Nadzorczej 
Fundacji „Siewca”.
Szerzej na temat inwestycji czytaj 
w wywiadzie „Ta szkoła to zysk dla 
miasta” na str. 18.

HS

Będzie większa i publiczna

cd.  
ze str. 
15

Q
Wizualizacja budynku szkoły katolickiej z pozwolenia na budowę domu para�alnego – elewacja północna (od strony Lacerty)

w części centralnej, mieści się biuro Rady 
Miasta oraz sala obrad. Na pierwszym 
zaś piętrze tej części znajduje się dodat-
kowa przestrzeń biurowa, służąca także 
jako strefa rozmów z interesantami. Na 
dachu (4.  kondygnacji) została umiej-
scowiona mała gastronomia dostępna 
zarówno dla pracowników obiektu, jak 
i jego czasowych użytkowników.
W części południowej, na parterze zlo-
kalizowano Urząd Stanu Cywilnego wraz 
z salą ślubów mogącą pomieścić ok. 80 
osób. Piętro wyżej znajduje się salka dla 
dzieci, mająca w godzinach pracy urzę-
du funkcjonować jako świetlica, zaś 
w godzinach popołudniowych jako prze-

strzeń zajęć dodatko-
wych, oraz sala dla 
mieszkańców, w któ-
rej mieszkańcy będą 
mogli organizować 
różnego rodzaju 
spotkania czy małe 

wydarzenia. 
Na drugim 

piętrze  ma 
swoją siedzibę 
biuro redakcji 
lokalnej gazety, 
lokalnego sto-
warzyszenia 
mieszkańców 
oraz biuro 
bezpłatnych 
porad praw-
nych dla 
mieszkań-
ców.

Dzięki takiemu układowi funk-
cjonalno-przestrzennemu, 
ratusz może być użytkowa-
ny przez mieszkańców 
również po zakończe-
niu pracy przez 
urząd, a więc po za-
mknięciu części ad-
ministracyjnej.

Forma architek-
toniczna
Klarowna i wyrazi-
sta forma ratusza wy-
różnia  się w  otocze-
niu, uspokaja pstro-
kaciznę elewacji 
bloków, dając wraże-
nie dociążenia prze-
strzeni. Bryła ma for-
mę ściętego z dwóch 
stron prostopadło-
ścianu, podzielonego 
na trzy elementy, mię-
dzy którymi moż-
na  się swobodnie przemieszczać po-
przez szklane łączniki na poziomach. 
Dodatkowo przestrzeń między tymi 
częściami obudowano szklanymi ścia-
nami, tworząc dzięki temu jedną, dużą 
powierzchnię holu głównego na par-
terze. Wysokość budynku w  najniż-
szym miejscu jest równa wysokości 
istniejącej obok zabudowy i  wzrasta 
w kierunku północnym.
Plac miejski, który również stanowi 
przedmiot projektu, został ukształto-
wany w  ten sposób, by nawiązywał 
swoją formą do budynku ratusza. Ścię-
cia zastosowane w bryle, znajdują swoje 
odzwierciedlenie, jakby materialne echo, 
w nachyleniach i spadkach płyty placu.

Nawiązując przestrzennie 
do sąsiadujących obiektów, 
z  których większość po-
siada podcienie, oraz by 

podkreślić wysoką 
rangę roli, jaką peł-
ni ratusz, całą bryłę 
części centralnej 

podcięto w taki spo-
sób, że kondygnacje 
druga i  trzecia są 
nadwieszone kilka 
metrów nad po-
wierzchnią terenu 
i  wysunięte poza 
obrys parteru.
Projektowany 
budynek posia-
da elewację ce-

ramicz-
ną cegla-
ną, co stanowi 
wyraźne nawiąza-
nie do wielu zabyt-
kowych, charakte-

rystycznych dla Lubonia obiektów, 
takich jak chociażby dawne zakłady 
przemysłowe czy kolonia domów 
mieszkalnych zrealizowanych według 
projektu wrocławskiego architekta 
Hansa Poeltziga. Kwadratowe okna 
o  różnych wielkościach są ułożone 
w sposób nieuporządkowany, co sta-
nowi niebanalną, zdecydowanie kon-
trastującą odpowiedź na uporządko-
wany, powtarzalny układ otworów 
okiennych zabudowy sąsiadującej.
Nie podlega wątpliwości, że plan utwo-
rzenia nowego centrum w mieście, któ-
re już posiada historycznie ukształtowa-
ną tkankę urbanistyczną ze specy�cznym 
dla siebie charakterem, jest przedsię-

wzięciem bezprecedensowym. Z założe-
nia bowiem centrum jest obszarem 
pierwotnym w rozwoju miasta. Poza tym, 
kreowanie takiej przestrzeni wymaga 
ogromnego nakładu czasu, energii i pra-
cy. Czymże jednak jest miasto bez swo-
jego centrum? Bezwładnym zlepkiem 
osiedli, zespołem budynków, splotem 
ulic i zbiorowiskiem ludzi, których wię-
cej dzieli, niż łączy. Miasto pozbawione 
jednoczącej przestrzeni jest strukturą 
niespójną i niezrozumiałą. Istotą miasta 
są jego mieszkańcy, a naturą człowieka 
jest życie w  społeczności. Należy więc 
podejmować próby, mając nadzieję, że 
ostatecznie zrealizowany projekt zaofe-
ruje przestrzeń, w której mieszkańcy się 
odnajdą, zaakceptują i  z  własnej woli 
będą chcieli w  życiu danego centrum 
uczestniczyć.

M.M.

Q
Rzut parteru    
oprac. Magdalena Malepszak

Q
Rzut 1. piętra    
oprac. Magdalena Malepszak

Q
Przekrój poprzeczny budynku z podziemnym par-
kingiem   oprac. Magdalena Malepszak

Q
Jedna, specjalnie wzmocniona płyta stropowa do przykrycia sali gimnastycznej, 
nad którą będą dwa inne duże pomieszczenia, ma 17 m długości i waży 13 ton. 
Potrzeba było 22 takich elementów. Od 6 marca na plac budowy zwoziły je dłuży-
ce aż z Ostrowa, gdzie produkuje je renomowana �rma Consolis – największy 
w Europie producent prefabrykatów betonowych   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Kładzenie stropów drugiej kondygnacji na sali gimnastycznej    
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Przybliżył w szerokim aspek-
cie tło społeczno-polityczne 
przedwojennej Polski i Euro-
py, panujące nastroje, wybi-
jające  się ideologie w  dobie 
kryzysów, które na czele 

z „Manifestem komunistycznym” Karo-
la Marksa zyskiwały zwolenników wśród 

ubogiej klasy robotniczej. Rewolucyjną 
drogą zaczynano budować społeczeń-
stwo bezklasowe, także bez kościoła 
i Boga, którego należało odrzucić. Do-
piero po wielu latach okaże się, że ta 
ideologia się nie sprawdziła. Ks. Stani-
sław Streich, odpowiadając na wołanie 
mieszkańców wsi Luboń o swój kościół, 

GORĄCE TEMATY

cd.  
ze str. 
14

Rocznica morderstwa ks. Streicha

Q
Oprócz koncelebry, na uroczystość przybyli: Brat Franciszek (przełożony Zgroma-
dzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie) – drugi od lewej; ks. Karol Biniaś 
(poprzedni proboszcz para�i św. Jana Bosko) i ks. Paweł Dąbrowski (proboszcz 
para�i pw. św. Jana Pawła II)    fot. Piotr P. Ruszkowski

80. rocznicy towarzy-
szyła okolicznościowa 
wystawa ukazująca 
postać ks. Stanisława 
Streicha oraz wydarze-
nia związane z trage-
dią. Po uroczystościach, 
w towarzystwie gospo-
darza para�i, ks. pro-
boszcza Romana Ku-
bickiego, z zaintereso-
waniem zwiedził ją ks. 
bp. Zdzisław Fortuniak   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q

O PLACÓWCE

QQ Jakie podawane przez nas w  paź-
dzierniku 2014 r. parametry obiektu 
zmieniły się, bowiem wiadomo, że bę-
dzie większy niż zapowiadano, dodano 
choćby kondygnację?

Budynek musiał się zmienić, bo na etapie 
wyboru projektanta zdecydowaliśmy się 
na inny podmiot niż ten, który tworzył 
koncepcję. Zmiany są zasadnicze. Budynek 
ma inną bryłę i wysokość. Trzecia kondy-
gnacja, nad salami lekcyjnymi, nie w peł-
ni wymiarowa, ze skośnymi zadaszeniami, 
będzie złożona z mniejszych pomieszczeń 
– gabinetowych czy małych salek – nato-
miast pierwsze dwa poziomy będą zasad-
niczo funkcjonalne. Ogromną przestrzeń 
na 3. kondygnacji nad salą gimnastyczną, 
o powierzchni ponad 400 m2, planujemy 
wykorzystać na dwa pomieszczenia po ok. 
200 m2, które pozwolą szkole oraz para�i 
na organizowanie większych spotkań. 
Szkoła i para�a potrzebują takiego miejsca, 
z jednej strony oratoryjnego, a z drugiej, 
np. z przeznaczeniem na występy. Wcze-
śniej nad salą gimnastyczną, ze względu 
na lekki su�t, przewidywano pomieszcze-
nia magazynowe. W tej chwili kładzione 
są tam specjalnie wzmocnione płyty stro-
powe. Powierzchnia użytkowa całego 
obiektu będzie liczyć ok. 3,8 tys. m2. Część 
pomieszczeń, co zakładano od początku, 
będzie służyć również para�i. W projekcie 
jest mieszkanie dla administratora szkoły 
(organisty). To był jeden z  warunków 
użyczenia gruntu przez para�ę pod budo-
wę szkoły.

QQ Czy pomieszczenia dla para�i zo-
staną wydzielone czy wspólnota będzie 
na równi ze szkołą korzystać z więk-
szości sal?
Tego jeszcze nie ustaliliśmy, chociaż nie 
wyobrażam sobie, by wszystkie pomiesz-
czenia były dostępne dla para�i. Na 
pewno więc będą wydzielone.

QQ Jaki będzie potencjał szkoły, tzn. ile 
przewidziano sal, oddziałów? Ilu uczniów 
placówka będzie w stanie obsłużyć? Ilu 
będzie zatrudniała nauczycieli i skąd 
ich weźmie, oraz jakiej będzie potrzeba 
kadry administracyjnej i technicznej? 
Na ile zmian szkoła będzie pracować?

Chciałbym zaspokoić Państwa cieka-
wość, ale na wiele z  tych pytań nie 
znam jeszcze odpowiedzi. Początkowo 
myśleliśmy, że szkoła rozpocznie dzia-
łalność 1  września 2018  r. Obecnie 
mamy w  Polsce bardzo dynamiczny 
rynek inwestycyjny, jeśli chodzi o bu-
downictwo, a więc ciągłą zmianę cen 
i  materiałów oraz duże trudności 
w zdobyciu specjalistów – wykonaw-
ców. Proces inwestycyjny toczy się więc 
wolniej niż zakładaliśmy i  nie uda 
nam  się uruchomić placówki w  tym 
terminie. W tej chwili inauguracja jest 
jeszcze możliwa we wrześniu 2019  r. 
Chcielibyśmy, aby szkoła podstawowa 

była raczej niewielka, 2-3-oddziałowa, 
dla 300-400 uczniów, jednozmianowa, 
tak, by zajęcia kończyły się najpóźniej 
o  godz.  15. Potem pomieszczenia te 
mogłaby wykorzystywać parafia. To 
również był warunek użyczenia grun-
tu. Funkcja domu parafialnego, zakła-
dana od początku, jest dla nas bardzo 
ważna. Myśleliśmy też o  stworzeniu 
szkoły muzycznej i ciągle ten pomysł 
jest aktualny, tym bardziej, że układ 
pomieszczeń na 3. kondygnacji ideal-
nie nadawałby się do takiej działalno-
ści. Miastu przydałaby się niepublicz-
na szkoła muzyczna i na pewno było-
by na nią zapotrzebowanie.

QQ Ile przewidziano sal lekcyjnych? 
Czy oprócz wyżej wymienionych, bę-
dzie kuchnia z zapleczem, jadalnia, jak 
wcześniej zakładano?
Sal będzie najprawdopodobniej 15-18, 
funkcje innych pomieszczeń nie zmie-
niły się. Na tym etapie trwają dokładne 
analizy potrzeb i funkcjonalności.

QQ A nauczyciele?
Docelowo liczba uczących będzie zależeć 
od możliwości szkoły. Ponieważ nie 
znamy jeszcze terminu uruchomienia 
placówki, to nie wiemy kiedy rozpocz-
niemy nabór do klasy pierwszej, czy 
może 1-3, a  nawet równocześnie dla 
późniejszych roczników. Wielokrotnie 
jestem przez mieszkańców proszony, by 
pamiętać o tych dzieciach, które są obec-
nie w najmłodszych klasach lubońskich 
szkół i uruchomić też oddziały starsze.

CHARAKTER SZKOŁY

QQ Skoro rodzice chcą zabrać 
dzieci i przenieść je do szkoły 
katolickiej, to w jakimś sen-
sie staniecie się konkuren-

Ta szkoła to zysk dla miasta
Wywiad z Mateuszem Mikołajczakiem – prezesem zarządu Fundacji „Siewca”, która buduje szkołę katolicką 
w Żabikowie, jednocześnie zastępcą burmistrza ds. oświatowych

cd.  
obok

Q
O szkole katolickiej budowanej przez Fundację „Siewca” jej prezes – Mateusz Miko-
łajczak – rozmawiał z „Wieściami Lubońskimi” w salce para�alnej pod probostwem   
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Q
Nie dość w tym dniu było dużego mrozu, wschodniego zimnego wiatru, który 
zatrzymał w domach wielu, to na dodatek w trakcie modlitw przy grobie kapłana 
padał śnieg   fot. Piotr P. Ruszkowski

W pobliżu miejsca, gdzie 
w 1938 roku wydarzyła się 
zbrodnia, przy tablicy upamięt-
niającej męczeństwo kapłana, 
powstała okolicznościowa 
instalacja z wystawioną sutan-
ną, stułą, którą w chwili zabój-
stwa miał na sobie ks. Stani-
sław Streich. Ks. Biskup dotyka 
fragmentu posadzki pochodzą-
cej z miejsca śmierci kapłana    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q

Po uroczystościach można było zakupić �lm dokumentalny na płycie DVD 
oraz najnowszą książkę o męczeństwie Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha pt. 
„Błogosławiona krew” autorstwa ks. Wojciecha Muellera, postulatora procesu 
beaty�kacyjnego. Tragedię i postać duchownego związanego z Luboniem sze-
roko opisują także lokalne wydawnictwa: „Luboń i okolice – dzieje osadnictwa 
i dziewięciu para�i” autorstwa Stanisława Malepszaka, czy „Roczniki Historycz-
ne Lubonia” tom 3 i 4.

przeszkadza na drodze ateizacji. Jak 
wspomniał kaznodzieja, stał  się „solą 
w oku”, ewangelicznym „znakiem sprze-
ciwu”. W swym życiu i kazaniach wyka-
zywał głęboką troskę o  ludzi, zawsze 
wierny Bogu i człowiekowi, za co spo-
tkało go prześladowanie przez przesiąk-
niętego ideologią komunizmu Wawrzyń-
ca Nowaka, aż do zabicia. Biskup pod-
sumował rozważania o  ks. Streichu 

stwierdzeniem, że „Męczeństwo jest 
najwyższą próbą miłości”. Hasło to przy-
pomniał kilkakrotnie, także przy grobie 
kapłana. W  uroczystości wzięły też 
udział poczty sztandarowe wprowadzo-
ne przez Bractwo Kurkowe. Bezpośred-
nio po mszy św. postulator procesu 
beatyfikacyjnego i  autor najnowszej 
książki „Błogosławiona krew” – ks. Woj-
ciech Mueller – przedstawił krótki refe-

rat pt. „Aktualność przesłania ks. 
Streicha dla współczesnego czło-
wieka” (czytaj na str. 48). Następ-
nie księża, ministranci oraz zgro-
madzeni wierni wraz z pocztami 
sztandarowymi udali się do gro-
bu Sługi Bożego ks. Stanisława, 
by złożyć kwiaty, zapalić znicze 
i odmówić modlitwę.

PPR

cją dla istniejących szkół publicznych 
w Luboniu?
W pewnym sensie tak. Niewątpliwie to też 
uzupełnienie lubońskiej edukacji, bo co 
do tego, że nowoczesny obiekt będzie 
pełnił taką funkcję, nie ma wątpliwości. 
Od samego początku chcieliśmy, by była 
to placówka katolicka, ale publiczna, a więc 
prowadzona przez organ inny niż Jednost-
ka Samorządu Terytorialnego (JST), sze-
roko otwarta dla wszystkich mieszkańców, 
również pod kątem płatności (bezpłatna). 
Prowadzenie szkoły publicznej nie jest 
żadnym biznesem, a pod względem zysku 
�nansowego przedsięwzięciem wręcz nie-
opłacalnym (w odróżnieniu od przedszko-
li publicznych).

QQ Jeśli szkoła ma być placówką publicz-
ną, to musi być poddana rejonizacji, 
obowiązkowemu realizowaniu podsta-
wy programowej itd.
Szkoły publiczne prowadzone przez or-
gan inny niż JST, są ponadobwodowe. 
Patrząc na funkcjonowanie placówek 

katolickich, a  w  większości mają one 
charakter publiczny (w Poznaniu jest ich 
niespełna 10, ale np. w Krakowie ponad 
20), nie będzie to łatwe. Co do nowej 
podstawy programowej, jeszcze dokład-
nie jej nie analizowałem, choć z pewno-
ścią podniesiona ranga historii i patrio-
tyzm będą dla nas ważne.

QQ Jak to podporządkowanie będzie się 
miało do katolickiego czuwania nad in-
tegralnym rozwojem dzieci i młodzieży 
oraz ich podmiotowego wychowania, 
które Fundacja uznaje za prioryteto-
we w kształceniu, o czym wspominał 
Pan w 2014 r.?
Marzy nam się, by ta szkoła nie była 
elitarna w tym rozumieniu, że przyjmu-
je najlepszych uczniów, tak jak to jest 
w przypadku wielu innych placówek nie 
prowadzonych przez samorząd. Zależy 
nam, by przyciągać wszystkich chętnych, 
by szkoła zachęcała nie wynikami w na-
uce, ale programem wychowawczym, 
wartościami, atmosferą i tym, co z siebie 
dajemy.

QQ Czy w warunkach szkoły publicznej 
da się to realizować?
Jeżeli by się nie dało, to szkoły katolickie, 
których jest duża liczba w Polsce, prze-
kształcałyby się w niepubliczne.

QQ Nowa placówka miała być zespo-
łem szkół (podstawówka i gimnazjum). 
Kiedy powstawał pierwszy materiał 
w „Wieściach Lubońskich” (paździer-
nik 2014 r.) nie było nawet zapowiedzi 
zmian w szkolnictwie. Dopiero po wy-
borach do parlamentu w 2015 r. zwy-
cięski obóz Prawa i Sprawiedliwości 
zapowiedział i  zrealizował reformę 
oświaty. Jak te zmiany wpłynęły na 
pierwotną koncepcję lubońskiej szko-
ły katolickiej? Jak rozumieć obecnie 
funkcjonujące, np. na stronie WWW 

Fundacji, pojęcie „Zespół Szkół w Lu-
boniu-Żabikowie”?
Mam wrażenie, że od tamtego czasu 
minęła epoka, a nie kilka lat. Oczywiście 
sprawa zespołu szkół jest już nieaktual-
na. Strona internetowa Fundacji też 
będzie w najbliższym czasie zaktualizo-
wana.

QQ Jak szkoła będzie się nazywać?
Pewnie – Katolicka Szkoła Podstawowa.

QQ Z  pewnością nie będzie nosiła 
imienia Edmunda Bojanowskiego? 
Byłaby to niezręczność w  stosunku 
do Szkoły Podstawowej nr  1, która 
stoi 100 metrów dalej. Czy patronem 
może być św. Stanisław Kostka, jak 
to sygnalizował ks. proboszcz Ber-
nard Cegła?
Na pewno postać św. Stanisława Kostki 
jest bliska księdzu proboszczowi. Być 
może placówka będzie nosić to miano, 
choć na ul. Głogowskiej w Poznaniu jest 
już katolicka szkoła podstawowa o tym 
imieniu, co w przestrzeni komunikacyj-
nej mogłoby rodzić pewne nieporozu-
mienia. Jestem otwarty w  tej kwestii. 
Dobrą drogą jest wybór imienia dla 
szkoły przez całą jej społeczność, bez 
narzucania. Tak więc to sprawa przy-
szłości.

QQ Obok siebie będą dwie publiczne 
szkoły podstawowe. Czy to szczęśli-
wa lokalizacja?
Nie mnie to oceniać. Podczas rozmów 
księdza proboszcza i fundatora uwzględ-
niano różne lokalizacje, ale pozostano 
przy obecnej, jako najbardziej optymal-
nej. To nie jest odosobniony przypadek. 
Blisko położonych szkół jest w  Polsce 
wiele. Zakładamy, że jakaś część uczniów 
obecnych szkół może potencjalnie zasi-
lić placówkę katolicką. Wielu rodziców 
dowozi przecież swoje dzieci na lekcje. 

Przewidujemy też, że będą zaintereso-
wani z  okolic Lubonia, głównie połu-
dniowych rejonów aglomeracji poznań-
skiej.
QQ Czy lubońskie dzieci będą miały jakieś 

preferencje w dostaniu się do szkoły?
Jeśli będzie to możliwe, to pewnie tak. 
Nie ma jeszcze ustalonych kryteriów 
rekrutacji. Będą, kiedy szkołę urucho-
mimy.

QQ Jakie przewiduje  się warunki, by 
przyjąć kogoś do szkoły katolickiej?
Jeszcze tego nie ustalaliśmy. Bardzo 
różnie to w szkołach katolickich wyglą-
da. Nie chciałbym wprowadzać nad-
miernej selekcji, tylko przyjmować 
w  sposób możliwie najszerszy, kładąc 
nacisk na wychowanie młodych osób.

QQ Podjęliście właśnie Państwo (władze 
miasta) decyzję o utworzeniu w Luboniu 
zespołu szkół. W gmachu SP 3 z gim-
nazjalnymi klasami dwujęzycznymi 
przy ul. Armii Poznań ma powstać też 
Liceum Ogólnokształcące. Czy moż-
na dopuścić następujący scenariusz?  
– W obecnym gmachu Trójki powsta-
ją pierwsze oddziały LO. Równolegle 
wygasają klasy gimnazjalne (do 2020) 
i  naturalnie rośnie liczba oddziałów 
licealnych. Docelowo, m.in. w  wyni-
ku urbanizacji terenów po Zakładach 
Ziemniaczanych, gmach zespołu szkół 
staje się za mały na prowadzenie w tym 
samym miejscu 8-letniej podstawówki 
i wielooddziałowego liceum. Wtedy sen-
sowne może się stać, że szkoła średnia 
w sposób naturalny wydziela się i prze-
nosi do omawianego gmachu w Żabiko-
wie. Powstaje katolickie LO 
zamiast szkoły podstawowej...
Nikt analiz w tym kierunku 
dotąd nie prowadził, ale je-
żeli Pan Bóg będzie chciał, 
to może sprawa pójdzie 
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Q
Jeżeli by się nie dało prowadzić szkół 
katolickich jako placówki publiczne, to 
przekształcałyby się w niepubliczne    
fot. Piotr P. Ruszkowski
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w kierunku otwarcia nowego 
liceum katolickiego, ale na 
pewnie nie takiego, które po-
wstałoby z  przekształcenia 
obecnie tworzonego.

QQ Rejon, w którym powstaje szkoła ka-
tolicka, jest pod względem mieszkal-
nictwa nasycony (co innego np. tereny 
przy ul. Nowiny lub Polnej). W przyję-
tym w maju 2017 r. „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta”, np. w centralnej 
części Lubonia, przewiduje się aż dwa 
duże, puste obszary oznaczone UO (te-
ren usług oświatowych), co do których 
nie ma pomysłów. Pytamy Pana jako 
zastępcę burmistrza ds. oświatowych – 
jakie są perspektywy dla tych terenów?
Trwa okres, w którym analizujemy skut-
ki dwóch reform, bo również tej wcze-
śniejszej. Za 2-3 lata zobaczymy, czy 
sytuacja w naszych szkołach jest na tyle 
trudna, że miasto musi  się zdobyć na 
wysiłek zbudowania kolejnej szkoły. Na 
razie nie ma takiej konieczności, choć 
budowa nowej szkoły polepszyłaby kom-
fort pracy w lubońskich szkołach. Tere-
ny w centrum miasta są prywatne, a ceny 
dość zaporowe.

QQ To w takim razie po co zabezpie-
czać obszary, których przyszłość jest 
nieznana? Może raczej zostawić je do 
przekształceń. Z drugiej strony widać, 
że ambicje władz idą w kierunku po-
siadania przez Luboń LO.
Pozwólmy rozkwitnąć tej inicjatywie. 
Na budynek licealny na razie koncep-
cji nie ma.

QQ Dlaczego zdecydowano o budowie 
szkoły akurat w tym, jak wykazaliśmy 
wyżej, raczej niefortunnym miejscu? 
Oprócz wymienionych argumentów to 
także komunikacyjnie trudny rejon pla-
cu E. Bojanowskiego, z którego prze-
widziano wjazd na teren szkoły, oraz 
z uwagi na problemy z parkowaniem. 
Wcześniej przewidywano dojazd do 
placówki od strony autostrady, a  ist-
niejący dotąd, od placu, miał być tyl-
ko chodnikiem i  ewakuacyjną drogą 
pożarową. Wg obecnego projektu, ma 
szer. ok. 3,5 m i jest jedynym wjazdem 
na teren szkoły.
Nadal trwają rozmowy z najbliższymi 
sąsiadami terenu szkoły – parafią św. 
Barbary i Zgromadzeniem Sióstr Słu-
żebniczek Maryi – na temat znalezie-
nia najlepszych rozwiązań komunika-
cyjnych.

QQ Ale starostwo dało Fundacji zgodę 
na taki dojazd. Może byłby on wy-
starczający dla domu parafialnego, 
który oficjalnie budowano, ale nie-
koniecznie dla regularnie funkcjo-
nującej szkoły?
Fundacja złożyła właśnie w  starostwie 
wniosek o  zamienne pozwolenie – na 
budowę szkoły. To, co planowaliśmy od 
początku, stało  się możliwe teraz, po 
zmianie Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego „Żabikowo-
-Północ”.

KONFLIKT INTERESÓW?

QQ Skoro mówimy o miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego, 
to czy nie można było realizować in-
westycji „po bożemu”, czyli wg pewnej 
kolejności – najpierw zmienić miejsco-
wy plan, złożyć papiery na szkołę, a po 
uzyskaniu zgody – budować. Przy tej 
inwestycji widać tymczasem potrzebę 
pośpiechu. To przecież zaledwie jeden 
sezon różnicy.
Z jednej strony to rzeczywiście tylko 
jeden sezon, ale patrząc z perspektywy 
czasu i sytuacji na rynku inwestycyjnym, 
dużo trudniej byłoby wtedy pozyskać 
ekipę, uzgodnić ceny itd.

QQ W projekcie złożonym w starostwie 
w maju 2016 r. są wyraźne ślady, że do-
kument został sporządzony na budowę 
„Społecznej Szkoły Para�alnej im. bł. 
Edmunda Bojanowskiego”, a pozwolenie 
wydano (w lutym 2017 r.) na postawienie 
„Domu para�alnego im. bł. Edmunda 
Bojanowskiego”. Samoprzylepnymi pa-
skami papieru z  nowym nadrukiem: 
„Dom para�alny” zasłonięto pierwotne 
pojęcie: „Społeczna Szkoła Para�alna”. 
W funkcjach obie te instytucje znacz-
nie się przecież różnią? Czy nie można 
było tego zrobić poprawnie? W Pana 
przypadku, jako zastępcy burmistrza 
ds. oświatowych, będącego jednocze-
śnie prezesem Fundacji, która jest in-
westorem, ten tryb można rozumieć 
jako precedens, dający innym możli-
wości wykorzystania go. Takie niedobre 
praktyki zdarzały się już w Luboniu, 
ze strony władz wtedy piętnowane…
Może rzeczywiście można było to zrobić 
inaczej. Nie do końca byłem zwolenni-
kiem podejścia, by nie opóźniać inwe-
stycji w sytuacji, gdy byliśmy pewni, że 
prace nad planem miejscowym są dale-
ko zaawansowane i prędzej czy później 
dokument zostanie przyjęty. Miałem 
pewne wątpliwości co do tego trybu, stąd 
jak najszybciej chciałem stan usankcjo-
nować, by było klarowne, że budujemy 
szkołę katolicką z funkcją domu para-
�alnego, co od początku zakładaliśmy. 
Teraz biorę na siebie tę odpowiedzial-
ność. Nie można jednak mówić o jakimś 
manewrowaniu planem. Poprzednie 

Ta szkoła to zysk dla miasta zapisy pozwalały na funkcję edukacyjną 
dla tego terenu, choć miała ona charak-
ter uzupełniający w stosunku do sakral-
nej. Skoro jednak szkoła ma być publicz-
na, zapis wymagał przekształcenia.

FINANSE

QQ Fundację „Siewca” powołano (29 
stycznia 2014 r.) na potrzeby budowy 
i  prowadzenia szkoły katolickiej. Jak 
można wyczytać z tablicy informacyj-
nej, inwestycja wykonywana jest meto-
dą gospodarczą. Na czym ona polega?
Nie ma jednego wykonawcy całej inwe-
stycji. Każdorazowo przez kierownika 
budowy, do różnych etapów realizacji 
podnajmowana jest inna ekipa. W zało-
żeniu metoda ta jest trudniejsza, ale 
tańsza. To główny powód, dlaczego zo-
stała wybrana. Tak to należy rozumieć 
i taki był cel.

QQ Skąd, przy z pewnością ogromnych 
kosztach inwestycji, wpływają środki 
na jej rzecz?
W tej chwili szkoła jest budowana przez 
jednego fundatora, lubonianina Tomasza 
Błaszaka, a to przecież wielomilionowa 
inwestycja. W skali kraju nie znam dru-
giego takiego przypadku.

QQ Jaki będzie jej całkowity koszt?
Mam nadzieję, że zamknie się w kwocie 
10 milionów złotych.

QQ Czy po uruchomieniu nowej publicz-
nej szkoły fundator, który �nansuje jej 
budowę, będzie również utrzymywał 
placówkę? Jak Fundacja będzie zdoby-
wać środki na funkcjonowanie obiektu?
Założenie od początku było takie, by 
szkoła była w stanie sama się utrzymać. 
Obecność fundatora będzie pewnym 
buforem bezpieczeństwa, bo jak wspo-
mniałem prowadzenie takiej placówki 
jest trudne, ale na pewno Fundacja 
„Siewca” stanie się organizacją pożyt-
ku publicznego i będziemy prosić ro-
dziców oraz osoby, którym bliska jest 
jej idea, o przekazywanie 1% podatku 
należnego państwu. Poza tym otrzy-
mamy dotację oświatową równą wy-
datkom bieżącym na jednego ucznia 
w gminie, co w praktyce oznacza, że 
będzie ona o 20-30% większa, niż kwo-
ta subwencji oświatowej.

QQ Czy para�a uczestniczy we współ-
�nansowaniu?
Udział para�i, poza wsparciem modli-
tewnym, jest taki, że w  imieniu archi-
diecezji użyczyła na 20 lat grunt pod 
budowę szkoły (z możliwością przedłu-
żenia tego okresu), w zamian za możli-
wość korzystania z pomieszczeń placów-
ki dla celów para�alnych. Warunkiem 
użyczenia było oczywiście zastrzeżenie, 
że szkoła ma być katolicka.

PRZESTRZEŃ

QQ Z wcześniejszego materiału w „WL” 
wynikało, że koncepcja zakładała dalszy 
rozwój. Zamierzano powiększyć teren, 
dokupując sąsiednie działki prywatne. 
Czy coś w tym kierunku zrobiono?
Pomysł, by powiększyć teren szkoły jest 
nadal aktualny, ale nic na razie nie uda-

ło się w tej kwestii zmienić. Szkoła po-
trzebuje boiska.

QQ Patrząc na rzut zagospodarowania 
terenu aż prosi się, by powiększyć ob-
szar o działkę leżącą pomiędzy Zgro-
madzeniem Sióstr Służebniczek Maryi 
a  ogrodem para�i św. Barbary, czyli 
o pierwotną posesję lekarza powiato-
wego, później siedzibę kolejowej przy-
chodni zdrowia. Obecnie teren i zabyt-
kowy budynek znajduje się w rękach 
osoby �zycznej. Na ile Fundacja jest 
zainteresowana tym gruntem?
Rozmowy, które prowadziliśmy przed 
kilkoma laty były jednoznaczne. Wła-
ściciel nie chce sprzedać tego terenu.

QQ A propos boiska. Czy teren sportowy 
przewidziano tam, gdzie w projekcie 
„Domu para�alnego” wpisano „miejsce 
rekreacyjne” – w głębi ogrodu plebanii?
To zbyt wąski obszar na boisko sportowe. 
Może pełnić jedynie funkcje tzw. boiska 
szkolnego.

QQ Szkoła publiczna powinna posiadać 
boisko sportowe. Wszystkie podsta-
wówki w Luboniu mają takie obiekty.
Nie ma takiego wymogu. Docelowo 
może uda się pozyskać tereny po stronie 
północnej, gdzie leżą ogrody prywatne, 
których właściciele kiedyś wstępnie wy-
razili zrozumienie dla idei.

QQ Zaprojektowano aż 10 wejść do bu-
dynku. Które z nich będzie głównym?
To od strony szczytu budynku (zachod-
niej). (od red. od Sali Bankietowej „La-
certa”.

QQ Jak po uruchomieniu placówki bę-
dzie wyglądała organizacja ruchu na 
terenie szkoły oraz w jej okolicy?
Trwają intensywne rozmowy na temat 
rozwiązań komunikacyjnych.

QQ Projekt przewiduje 56 miejsc par-
kingowych na terenie Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Maryi od strony 
ul. Zielonej i dwa bezpośrednio przy 
budynku.
Liczba miejsc postojo-
wych się zmniejszyła. Siostry 
też mają potrzebę uregulo-
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Q
Szkoła katolicka w Luboniu to wartość 
dodana dla miasta    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Odpowiedzialność za tryb związany 
z formalną stroną inwestycji biorę na 
siebie   fot. Piotr P. Ruszkowski
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wania tych funkcji na swoim 
terenie.

QQ Mieszkańcy pytają o organi-
zację ruchu w okolicy szkoły.

W tej chwili nie mogę przekazać kon-
kretów, ale najprawdopodobniej komu-
nikacja nie będzie  się opierać na ul. 
Zielonej. Analizujemy z siostrami rów-
nież inne rozwiązania. Można wykonać 
wjazd od placu Edmunda Bojanowskie-
go, a wyjazd w ul. Zieloną. Teoretycz-
nym rozwiązaniem jest wjazd z placu 
i  wyjazd w  odwrotnym kierunku, po 
terenie sióstr. Komunikacja może  się 
też odbywać podobnie, lecz z wyjazdem 
po działce „doktorówki”. Gdyby uda-
ło się wykupić tereny, o których mówi-
liśmy w kontekście boiska, i dodatkowo 
o  fragment gruntu obok Lacerty, to 
w  rachubę wchodzi jeszcze wyjazd 
w ulicę Przy Autostradzie.

NA KONIEC

QQ Co chciałby Pan dodać na temat no-
wej szkoły?
Uważam, że szkoły katolickie są po-
trzebne. Gwarantują system wycho-
wania, który w dobie konsumpcjoni-
zmu i  dezintegracji młodych ludzi 
daje im szanse, by w odniesieniu do 
podstawowych wartości, które wyni-
kają z  wiary katolickiej, ale też są 

uniwersalne, jak miłość, wspólnota 
czy wiedza, pozwalają młodym dużo 
łatwiej i w sposób zintegrowany, przy 
wykorzystaniu ich potencjału, wejść 
w  dorosłość. Głęboko wierzę, że ta 
szkoła będzie wartością dodaną i uzu-
pełnieniem tego, co oświata w Lubo-
niu oferuje. Z drugiej strony pomoże 
miastu zmniejszyć liczbę dzieci w nie-
których placówkach i pozwoli ogra-
niczyć w  nich zmianowość. Taka 
nowa szkoła to także zysk dla miasta.

QQ Ostatnie dwa pytania – Czy nie zmie-
niły się wcześniejsze zamiary i po uru-
chomieniu szkoły będzie Pan jej dy-
rektorem?
Tego nie wiem, ale idea jest nadal aktu-
alna.

QQ Czy będzie Pan chciał być we władzach 
miasta po wyborach samorządowych 
jesienią tego roku?
Jeżeli uda  się uruchomić szkołę 
w 2019 r. i zostanę jej dyrektorem, to 
oczywiście nie będę mógł funkcjono-
wać we władzach Lubonia. Absolutnie 
nie można tych dwóch funkcji łączyć. 
Piastując obecne stanowisko (zastępcy 
burmistrza) mogę być prezesem fun-
dacji i  to takiej, która nie prowadzi 
działalności gospodarczej. Zresztą ro-
bię to całkowicie nieodpłatnie.

rozmawiali: Hanna Siatka  
i Piotr P. Ruszkowski
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My, Rodzice dzieci młodszych klas Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Luboniu, głębo-
ko zaniepokojeni pomysłem powstania 
klasy Liceum Ogólnokształcącego w bu-
dynku naszej szkoły, zwracamy  się do 
Państwa o zdrowy rozsądek i ponowne 
rozpatrzenie tej sprawy. Z uwagi na fakt, 
iż cała procedura złożenia wniosków 
dotyczących powstania nowej placówki 
odbyła się bez poinformowania Rodzi-
ców i dzieci klas 0-6, odnosimy wraże-
nie, że traktuje  się nas przedmiotowo 
i  nikt nie liczy  się z  naszym zdaniem 
oraz komfortem pracy (nauki) naszych 
dzieci. Zamiast rozlokować się wygodnie 
w obiekcie, chodzić na lekcje na jedną 
zmianę, a  popołudnia mieć na zajęcia 
dodatkowe, funduje się nam obecność 
ludzi dorosłych razem z dziećmi, ale po 
kolei:
QQ Z całym naciskiem podkreślamy, iż 

jest to miejsce edukacji najmłodszych 
dzieci – od przedszkola (Punkt przed-
szkolny „Trójeczka”) do uczniów ostat-
nich klas – wygaszanego zgodnie z ustawą 
gimnazjum.
QQ Z  przykrością musimy stwierdzić, 

że aby powstało LO, od września br. 
likwiduje się punkt przedszkolny, który 
na dobre wpisał się w społeczność SP 3; 
zarówno dzieci, jak i rodzice są bardzo 
zadowoleni z przedszkola – o likwidacji 
też głośno się nie mówi, załatwia się to 
w „białych rękawiczkach”, bo ktoś ma 
takie widzi mi się...
QQ Obiekt jest za mały i tak zbudowany, że 

nie da się go podzielić tak, aby dzieci nie 
spotykały się na korytarzach, w stołówce 
czy w szatniach z młodzieżą szkoły śred-
niej; uważamy, że dzieci najzwyczajniej 
będą bały się kolegów starszych o 10 lat 

– nie wiemy, czy jest to 
w ogóle dopuszczalne?! 
Przed reformą, jak i po, 
dzieci chodzą do szkoły 
na dwie zmiany.
QQ Obawiamy się powolnej 

marginalizacji dzieci kosztem licealistów, 
których z roku na rok będzie coraz więcej.
QQ Nie było merytorycznej dyskusji ani 

z nauczycielami, ani z rodzicami dzieci 
klas 0-6; nie przeprowadzono ankiety, 
dającej możliwość wypowiedzenia  się 
rzeczonej grupie.
QQ Nikt z  pomysłodawców nie sta-

nął przed nami twarzą w twarz i nie 
przedstawił swojej koncepcji – mo-
żemy  się tylko domyślać, kto i  dla-
czego? Czego się bał?!
QQ Nie znamy planów rozwoju LO, nie 

wiemy ilu nowych uczniów będzie w szko-
le w roku szkolnym 2019-20 w wyniku 
reformy.

Reasumując – nie ma zgody społecz-
ności SP 3 na takie zmiany! Ambicje, 
pomysły grupki ludzi nie powinny 
być realizowane w  budynku, który 
nie jest do tego przystosowany. LO 
w Luboniu – TAK, ale nie w budyn-
ku Szkoły Podstawowej. Bardzo pro-
simy o pilną interwencję i dogłębne 
zbadanie sytuacji. Patrząc w  przy-
szłość – pani dyrektor mgr inż. Gra-
żyna Leciej odchodzi na emeryturę; 
osoba, która ma ambicję (…) zająć 
jej miejsce będzie wybrana w drodze 
konkursu; mamy nadzieję – rzetel-
nego konkursu – że nowa krew wnie-
sie sporo dobrego w  mury naszej 
szkoły.

Rodzice

List otwarty
Do Starostwa Powiatowego W Poznaniu, Rady Miasta Luboń, Burmistrz 
Miasta Luboń i „Wieści Lubońskich”

Od września zacznie działać w Luboniu 
publiczne Liceum Ogólnokształcące. 
Stosowną decyzję podjęła już Rada Mia-
sta na sesji 22 lutego br. O szczegóły tej 
inicjatywy poprosiliśmy drogą mailową, 
zadając kilka pytań, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3, gdzie szkoła średnia 
ma funkcjonować, tworząc wspólnie 
z podstawówką Zespół Szkół.

QQ „WL”: Skąd pomysł na utworzenie LO? 
Kto jest pomysłodawcą/ inicjatorem?

Grażyna Leciej: Pomysł na utworzenie 
Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształ-
cącego w  Luboniu mieli nauczyciele 
i dyrekcja byłego Gimnazjum nr 1 w Lu-
boniu. Na ich wniosek władze miasta 
Luboń podjęły działania mające na celu 
utworzenie nowej szkoły.

QQ W której części budynku obecnej 
szkoły będzie miejsce dla licealistów? 
Czy małe dzieci z SP 3 będą przebywały 
na tych samych kondygnacjach co mło-
dzież LO? Czy w miarę przyjmowania 
uczniów planujecie zmianę siedziby lub 
rozbudowę budynku?

Bazę lokalową dla liceum mają sta-
nowić pomieszczenia w  budynku A – 
dotychczasowe Gimnazjum nr 1. Ucznio-
wie klas młodszych będą przebywać 
w budynku B, gdzie odbywają się zajęcia 
obecnie.

QQ Jaka będzie kadra w LO? Czy są pla-
ny zatrudnienia nowych nauczycieli?

Kadra nauczycielska pracująca w SP 3 
na obecną chwilę jest wystarczająca.

QQ Czy Zespół Szkół rozpocznie swoją 
działalność od września 2018 r.?

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lu-
boń z  1  marca 2018 informuję, że 
z dniem 1 września 2018 Miasto Luboń 
przejmuje od Powiatu Poznańskiego 
zadanie publiczne polegające na założe-
niu i prowadzeniu szkoły – Dwujęzycz-
nego Liceum Ogólnokształcącego w Lu-
boniu.

QQ Kto będzie dyrektorem, zastępcą dy-
rektora? Czy zastępcy będą podzieleni 
na tych od SP i LO?

Nie posiadam informacji dotyczącej 
wyboru dyrekcji w szkole, która powsta-
je.

QQ Ile oddziałów planujecie przyjąć te-
raz i docelowo? Czy w tym roku szkol-
nym powstanie tylko klasa pierwsza, 
czy kolejne też?

Zakłada się, że powstanie jedna, 
pierwsza klasa o pro�lu dwujęzycznym.

QQ Czy przy rekrutacji będzie obowiązy-
wać rejonizacja? Czy lubońska młodzież 
będzie miała pierwszeństwo?

W szkołach średnich zgodnie z prze-
pisami nie obowiązuje rejonizacja pod-
czas rekrutacji.

QQ Czy Zespół Szkół przejmie obecne-
go patrona, czy odbędzie się procedura 
wyboru nowego?

W roku szkolnym 2018-2019 plano-
wana jest procedura wyboru patrona.

oprac. Beata Stempczyńska

Powstaje LO

Pracownicy Gimnazjum nr 1 z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi i  niektórzy na-
uczyciele Szkoły Podstawowej nr  3 
w Luboniu wystąpili z  inicjatywą po-
wołania Dwujęzycznego Liceum Ogól-
nokształcącego w Luboniu, połączone-
go ze Szkołą Podstawową nr 3.

Prośba wystosowana do Pani Burmistrz 
wynikała z:
QQ chęci zapewnienia jak najlepszej oferty 

edukacyjnej dla uczniów kończących klasy 
dwujęzyczne i tych, którzy chcą rozwi-
jać swoje umiejętności w tym zakresie,
QQ kontynuowania idei dwujęzyczności 

i pracy metodą CLIL w szkole średniej,
QQ wykorzystania potencjału kadry Wiel-

kopolskiej Szkoły Roku,
QQ możliwości owocnego kontynuowa-

nia współpracy z uczelniami wyższymi,
QQ ekonomicznego wykorzystania bazy 

szkoły podstawowej, w której z roku na 
rok będzie ubywać oddziałów, a pomiesz-
czania pozostaną puste,
QQ chęci udogodnienia dojazdów do 

szkół średnich młodzieży z Lubonia,

QQ zapewnienia szansy na naukę w do-
brej placówce uczniom z podwójnego 
rocznika,
QQ chęci zatrzymania bardzo dobrych 

nauczycieli, którzy mają doświadczenie 
w pracy i wiele sukcesów, a którzy w związ-
ku z  likwidacją gimnazjum utraciliby 
pracę lub przeszli do innych placówek.

Liceum będzie obejmowało jedną 
klasę na poziomie nauczania, co 
pozwoli na utrzymanie dotychcza-
sowych godzin pracy szkoły. Bę-
dzie  się mieściło w  budynku daw-
nego gimnazjum, co umożliwi od-
dzielne funkcjonowania dzieci star-
szych i  młodszych, przy jednocze-
snym wykorzystaniu szans, które 
takie sąsiedztwo niesie (np. program 
„Starszy brat-starsza siostra”).

Nauczyciele

Czytaj też relację z sesji Rady Miasta na 
str. 22.

Dlaczego Liceum?
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QQ Obiecywano remont krótkiego odcinka 
ul. Krętej, który pozostał do zrobienia 
po wyasfaltowaniu ul. Polnej. Kiedy to 
nastąpi, bo w zapowiedziach tego nie 
znalazłem? Po zamontowaniu, niepo-
trzebnych świateł, na skrzyżowaniu 
Kręta – Polna, drogę należącą w  po-
łowie do Wir (ul. Laskowska) w połowie 
do Lubonia (ul. Kręta) inwestycyjnie 
przypisano Luboniowi. Czekamy na 
dokończenie remontu!   (mieszkaniec 
ul. Laskowskiej)

Odp.: Chciałbym podziękować za zło-
żone pytanie, ponieważ jest to dobra 
okazja, aby Państwa poinformować, iż 
realizujemy złożone obietnice. I  tak, 

przebudowa, budowa kanalizacji desz-
czowej wraz z  remontem odcinka ul. 
Krętej (od ul. Polnej do granicy m. Lu-
boń) będzie prowadzona zgodnie z pod-
pisaną umową z dnia 19.02.2018 r. Pra-
ce obejmujące zakres inwestycji będą 
wykonane zgodnie z  zatwierdzonym 
projektem budowlanym na terenie Mia-
sta Luboń, tj. na całej szerokości pasa 
drogowego (zgodnie z własnością). Za-
kończenie całego przedmiotu umowy 
zaplanowano do 15.06.2018  r., w  tym 
roboty budowlane do 15.05.2018 r., część 
administracyjna i rozliczenie inwestycji 
do 15.06.2018 r.

oprac. Michał Popławski
Z-ca Burmistrza Miasta Luboń 

Mieszkańcy pytają
Dokończenie remontu Krętej

Rada Powiatu Poznańskiego jednogło-
śnie zgodziła  się przekazać Luboniowi 
prawo do utworzenia szkoły średniej. 
Formalnie jest to zgoda na podpisanie 
przez starostę stosownego porozumienia. 
Rada Miasta upoważniła Burmistrz do 
podpisania ze starostwem stosownej 
umowy o przejęciu takiego zadania pu-
blicznego. Ma ono obowiązywać od 
1  września 2018  r. Pomysł ten budzi 
w Luboniu wiele pytań, zwłaszcza tych 
radnych, którzy sceptycznie podchodzą 
do przedsięwzięć pociągających za sobą 
coroczne koszty, z których wycofać się 
nie byłoby łatwo. Cztery komisje badały 
te przyszłe koszty i wydały pozytywne 
opinie. Ile w tym pewności �nansowej, 
a  ile chęci nierzucania kłód pod nogi 
pomysłodawców tego ambitnego przed-
sięwzięcia? Jakie są rzeczywiste źródła 
parcia do utworzenia dwujęzycznego 
liceum w Luboniu, to inna sprawa. Ile 
w tym ambicji, ile rzeczywistej potrzeby, 
zobaczymy przy naborach do nowej 

szkoły. Jeśli miasto stać na prowadzenie 
liceum, jeśli będą chętni, by pobierać 
w nim wykształcenie, jeśli jego poziom 
będzie przyzwoity itd., to Luboń zasłu-
guje na taką porządną, publiczną szkołę. 
Wydaje się, że ostateczna decyzja już 
zapadła w głosowaniu na sesji, przy szes-
nastu głosach za i czterech wstrzymują-
cych się, bo to otwiera drogę do s�nali-
zowania projektu.

W trybie bezprzetargowym

Rada Miasta wyraziła zgodę na zawarcie 
w trybie bezprzetargowym umowy naj-
mu nieruchomości położonej przy ul. 
Konarzewskiego, w której prowadzone 
jest przedszkole. Umowę przedłużono 
o kolejne trzy lata.

Zaopiniują kandydatów
Powołano zespół w  składzie: Michał 
Szwacki, Magdalena Patej, Katarzyna 

Będzie liceum
42. Sesja Rady Miasta Luboń (22 lutego 2018 r.)

Q
Ważnym punktem 42. sesji było utworzenie w Luboniu Zespołu Szkół po to, by 
uruchomić Liceum Ogólnokształcące w miejsce Gimnazjum nr 1   
fot. Jerzy Nowacki

Q
Bogdan Tarasiewicz po raz kolejny publicznie upomniał się o pozostawienie do-
tychczasowego systemu komunikacji w rejonie połączeń ul. Uroczej (dawniej 
Migalli) i Długiej z Żabikowską   fot. Jerzy Nowacki

Frąckowiak, Teresa Zygmanowska, Piotr 
Izydorski, Łukasz Budzyński do zaopi-
niowania kandydatów zgłoszonych do 
wyboru na ławników Sądu Okręgowego 
w  Poznaniu w  wyborach uzupełniają-
cych, które zostaną przeprowadzone 
przez Radę Miasta do 30 czerwca 2018 r.

Skarga oddalona
Uznano skargę Mariana Krzysztofa Droż-
dżyńskiego z 15 stycznia 2018 r. za nie-
zasadną. Jego zarzuty, zdaniem Rady, nie 
są zgodne z  rzeczywistym stanem fak-
tycznym. Stwierdzono, że wniosek skar-
żącego o przydział mieszkania socjalne-
go został złożony po obowiązującym 

terminie i nie zawierał pełnej dokumen-
tacji. Uzupełniony po terminie może być 
rozpatrywany w  okresie od lipca do 
grudnia 2018 r.

Głos mieszkańca
Bogdan Tarasiewicz po raz kolejny upo-
minał się o ponowne rozważenie zmiany 
nowego planu organizacji ruchu na uli-
cy Uroczej i ponownie nie otrzymał sa-
tysfakcjonującej odpowiedzi. Zapowie-
dział nieustępliwe interwencje w  tej 
sprawie (czytaj list na str. 25).

JN
Obserwator Luboński
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF Z Z Z Z Z Z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF Z Z Z Z Z Z
Bielawski Jakub LIO (4) Z Z Z Z Z Z
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF Z Z Z Z Z Z
Dworaczyk Adam LIO (10) w Z Z w Z Z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF Z Z Z Z Z Z
Franek Dorota FOL (20)-kF Z Z Z Z Z Z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF w Z Z Z Z Z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF Z Z Z Z Z Z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF Z Z Z Z Z Z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF Z Z Z Z Z Z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF Z Z Z Z Z Z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF Z Z Z Z Z Z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF Z Z Z Z Z Z
Okupniak Andrzej ML (15) Z Z Z Z Z Z
Samulczyk Marek ML (3) w Z w w Z Z
Szwacki Michał FOL (7)-kF Z Z Z Z Z Z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF Z Z Z Z Z Z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF nn nn nn nn nn nn
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) Z Z Z Z Z Z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF w Z Z Z Z Z

16 20 19 18 20 20
0 0 0 0 0 0
4 0 1 2 0 0
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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Wieloletnią tradycją jest informowanie 
na łamach „WL” o nowych pracowni-
kach zatrudnionych w Urzędzie Miasta 
Luboń oraz o  wewnętrznej rotacji 
urzędników. Ostatnio w  lubońskim 
magistracie również nastąpiły zmiany 
kadrowe. O  niektórych informowali-
śmy przed trzema miesiącami (czytaj: 
„WL” 11-2017, s.  24), o  pozostałych 
czynimy to teraz. Wszyscy zostali za-
trudnieni w Urzędzie Miasta w wyni-
ku naborów.

Nowo zatrudnieni

Agata Andrzejczak
Podinspektor ds. Promocji Miasta. 
W styczniu tego roku zastąpiła na tym 
stanowisku Angelikę Stefaniak (w na-
borze rozpatrywano aplikacje 8. kan-
dydatów). Ma 29  lat i  od urodzenia 
mieszka w Luboniu. Jest absolwentką 
Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum 
Dwujęzycznego i  klasy dwujęzycznej 

polsko-francuskiej w Zespole Szkół im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
Jest także absolwentką Wydziału Eko-
nomii (kierunek polityka społeczna, 
specjalność komunikacja społeczna). 
Obecnie kontynuuje edukację na stu-
diach podyplomowych na Wydziale 
Filologii Polskiej Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza (kierunek język 
polski jako język obcy). Zawsze chętnie 
angażowała  się w  prace organizacji 
pozarządowych i  stowarzyszeń. Na 
początku kariery zawodowej mieszka-
ła w  Krakowie, gdzie pracowała naj-
pierw w dziale zakupów amerykańskiej 
korporacji, a następnie przy organiza-
cji Światowych Dni Młodzieży. W roku 
2016 zdecydowała  się na powrót do 
Lubonia i zaczęła pracę dla francuskiej 
firmy z branży kreatywnej w charak-
terze menadżera projektów sprzeda-
żowych. W  lubońskim magistracie 
zajmuje się m.in.: organizacją imprez 
miejskich, stroną internetową i wize-
runkiem Miasta. – W wykonywaniu 
moich obowiązków pomocna mi jest 
niewątpliwie znajomość specyfiki Lu-
bonia, jego mocnych i słabszych stron. 
Staram się kształtować pozytywny wi-
zerunek naszego miasta, realizując 
w praktyce swój lokalny patriotyzm – 
powiedziała pani Agata. Zapytana 
o hobby wyznała, że w wolnych chwi-

lach chętnie czyta, słucha muzyki na 
żywo, uwielbia także turystykę krajo-
znawczą, zwłaszcza weekendowe wy-
pady do różnych zakątków Polski. 
Wakacje spędza żeglując po jeziorach 
mazurskich. W sferze jej zainteresowań 
mieszczą się również polityka i socjo-
logia.

Katarzyna Pawlak
Podinspektor ds. Lubońskiego Budże-
tu Obywatelskiego. W grudniu ub. roku 
zastąpiła na tym stanowisku Emilię 
Bryś (w naborze rozpatrywano aplika-
cje 8. kandydatów). Ma 37 lat, pocho-
dzi z Poznania, natomiast od 8. lat jest 
mieszkanką naszego miasta. Jest ab-
solwentką Wydziału Hodowli i Biolo-
gii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodni-
czego w  Poznaniu. Obecnie studiuje 
podyplomowo Bibliotekoznawstwo 
w Wyższej Szkole Bankowej w Pozna-
niu. Przez ostatnie 12  lat pracowała 
w  firmach ubezpieczeniowych jako 
menadżer ds. ubezpieczeń (ostatnio 
w poznańskiej firmie „Concordia”). Od 
3 lat jest wolontariuszką „Szlachetnej 
Paczki”, należy do Stowarzyszeń „Po-
zytywny Luboń” oraz „Mamy-Biega-
my”. Zajmuje  się m.in. Lubońskim 
Budżetem Obywatelskim (LBO), jego 
szeroko rozumianą promocją, projek-
tami, obsługuje stronę internetową, 
Facebook oraz Fanpage LBO. Angażu-
je się również w organizację Festiwalu 
Polskiej Piosenki im. Janusza Kondra-
towicza, oraz funkcjonowanie Szlaku 
Lubońskiej Architektury Przemysłowej. 
Lubi nowe wyzwania i jest gotowa do 
ich podjęcia. Zapytana o hobby, odpo-
wiedziała bez wahania: lubię aktywnie 
spędzać czas – bieganie, rower (triath-

lon i jego odmianę duathlon). Uwielbia 
także turystykę, dobrą książkę i muzy-
kę. Uczy się języka hiszpańskiego.

Magdalena Marczak
Podinspektor ds. Gospodarki Odpa-
dami w  Wydziale Spraw Komunal-
nych. W styczniu tego roku zastąpiła 
na tym stanowisku Renatę Talar (w 
naborze rozpatrywano aplikacje 
11. kandydatów). Ma 27 lat, mieszka 
w  Borówcu. Jest absolwentką Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 
(kierunek: Ochrona Środowiska, spe-
cjalizacja Zarządzanie Środowi-
skiem). Odbyła trzymiesięczny staż 

Zmiany w magistracie

w Wydziale Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta Poznań, podczas któ-
rego do jej obowiązków należało 
m.in.: pomoc w obsłudze kancelaryj-
nej Oddziału Koordynacji Utrzyma-
nia Czystości i Porządku w Mieście, 
pomoc przy opracowaniu ewidencji 
ilości i  rodzaju odebranych nieczy-
stości ciekłych z  terenu Poznania, 
a także ilości zbiorników bezodpły-
wowych, współudział w formułowa-
niu wystąpień do właścicieli nieru-
chomości odnośnie podłączenia do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Przez minione trzy lata pracowała 
w  firmie Lafrentz-Polska Sp. z  o.o. 
Komorniki jako specjalista ds. nad-
zoru przyrodniczego i ochrony śro-
dowiska. W ramach kontraktu nad-
zorowała prace wykonywane na bu-
dowie drogi ekspresowej S-5 Poznań-
-Wrocław, odcinek A2 Głuchowo-
-Wronczyn. Zajmuje się m.in.: nad-
zorem nad gospodarowaniem odpa-
dami komunalnymi, w tym nad rea-

lizacją zadań podmiotów odbi-
erających odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości, 
aktualizacją bazy danych rejest-
ru wszystkich właścicieli nie-
ruchomości  zamieszkałych 
i  niezamieszkałych na terenie 
miasta  objętych systemem 
gospodarki odpadami komunal-
nymi, prowadzeniem postępo-
wań administracyjnych – spor-
ządzaniem decyzji o wymiarze 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, bieżącą 
obsługą interesantów, prowad-
zeniem postępowań w zakresie 

usuwania odpadów ko-
munalnych z miejsc niepr-
zeznaczonych do ich skła-

dowania i magazynowania, prowad-
zeniem kampani edukacyjno-infor-
macyjnych wśród mieszkańców 
w  zakresie prawidłowego gospoda-
rowania odpadami komunalnymi, 
bieżącą archiwizacją dokumentów. 
Jej hobby to czytanie książek (fanta-
styka). Interesuje się życiem zwierząt 
oraz ekologią. Uwielbia podróżować 
i zwiedzać.

Radosław Przygoński
Audytor wewnętrzny, zatrudniony od 
stycznia tego roku w  wymiarze 1/5 
etatu (jako jedyny zgłosił aplikację 
na to stanowisko). Ma 40 lat, pocho-

dzi z  Murowanej Gośliny, obecnie 
jest mieszkańcem Lubonia. Absol-
went Wyższej Szkoły Bankowej w Po-
znaniu (kierunek: Finanse i Banko-
wość, specjalizacja Finanse Publicz-
ne i  Podatki). Ukończył również 
studia podyplomowe na Uniwersyte-
cie Ekonomicznym w Poznaniu (kie-
runek: Audyt wewnętrzny w jednost-
kach sektora finansów publicznych). 
Doświadczenia zawodowego nabierał 
prowadząc najpierw własną działal-
ność gospodarczą pod nazwą KONS-
-KOM, polegającą na prowadzeniu 
kontroli finansowych jednostek sekto-
ra finansów publicznych. Pracował jako 
audytor wewnętrzny w urzędach miast: 

Puszczykowa i Środy Wlkp., a tak-
że Urzędu Gminy Dopiewo. Zaj-
muje  się m.in.: prowadzeniem 
audytu wewnętrznego w Urzędzie 

Miasta Luboń i w jednostkach organi-
zacyjnych w odniesieniu do realizowa-
nych celów i zadań, przedstawianiem 

Burmistrzowi planu audytu na rok 
następny oraz sprawozdania z wyko-
nania audytu za rok poprzedni (reali-
zacja zadań kontrolnych zgodnie z za-
twierdzonym planem audytu we-
wnętrznego, w przypadku wystąpienia 
nowych ryzyk lub też zmiany oceny 
ryzyka), realizacją zadań pozaplano-
wych w uzgodnieniu z Burmistrzem. 
Wykonuje czynności doradcze na 
wniosek Burmistrza lub z  własnej 
inicjatywy, współpracuje i  koordy-
nuje działania z  audytorami ze-
wnętrznymi i  innymi instytucjami 
kontrolnymi. W ramach hobby inte-
resuje  się literaturą science-fiction, 
muzyką alternatywną, dobrym fil-
mem oraz piłką nożną.

Roszady

Ponadto pracujący od 19. lat w Urzędzie 
Miasta Cezary Biderman – od lutego 
2015 r. kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego (USC) – po przejściu na emerytu-
rę Urszuli Kasprzak, w styczniu ub. roku 
zastąpił ją na stanowisku kierownika 
Wydziału Spraw Obywatelskich. Od tego 
czasu oprócz szefowania USC zajmuje się 
również m.in.: kierowaniem całokształ-
tu spraw należących do za-
kresu czynności Wydziału 
Spraw Obywatelskich okre-
ślonym w  Regulaminie Or-
ganizacyjnym Urzędu (ewi-
dencja mieszkańców, dowo-
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SAMORZĄD

QQ Kto może wytłumaczyć mieszkańcom 
o co chodzi, że poprzedni prezes LOSiR 
Zbigniew Trawka oskarża w procesie 
karnym osoby wypowiadające  się na 
Sesjach Rady Miasta? Co złego wymie-
nione 3 osoby uczyniły? (od red. patrz 
„WL” 02-2018, str. 18)    (zbulwersowany)

Odp.: Jako jedna z oskarżonych, wymie-
nionych w prywatnym akcie oskarżenia 
skierowanym do Sądu Rejonowego Po-
znań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
zostałam oskarżona przez Pana Zbignie-
wa Trawkę o pomówienie go o przeka-
zywanie wspólnikowi spółki LOSiR Sp. 
z o.o. Miastu Luboń oraz Radzie Nad-
zorczej nieprawdziwych, niepełnych 
i  niekompletnych danych dotyczących 
funkcjonowania tejże spółki, co narazi-
ło go na poniżenie w opinii publicznej, 
utratę dobrego imienia i czci oraz utra-
tę zaufania społecznego potrzebnego do 
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spół-
ki pod �rmą LOSiR Sp. z o.o. oraz funk-
cji pełnomocnika w Gminnym Klubie 
Sportowym „Tarnovia Tarnowo Podgór-

ne” i członka komisji do 
spraw kontaktu z  samo-
rządami Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej, tj. 
o czyn z art. 212 § 1 i 2 
k.k.
Nie zgadzam się z treścią aktu oskarże-
nia. Tak, jak i pozostali współoskarżeni, 
nie popełniłam przestępstwa zniesławie-
nia, gdyż podnoszone przez mnie pu-
blicznie zarzuty są prawdziwe, a  ich 
podnoszenie służyło obronie społecznie 
uzasadnionego interesu, jakim była ko-
nieczność wyjaśnienia kwestii zarządza-
nia miejską spółką. Zgodnie z  treścią 
art. 213 § 2 k.k. „Nie popełnia przestęp-
stwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, 
kto publicznie podnosi lub rozgłasza 
prawdziwy zarzut:
1) dotyczący postępowania osoby peł-
niącej funkcję publiczną lub
2) służący obronie społecznie uzasad-
nionego interesu.”

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Zbigniew Trawka oskarża

QQ Ucieszyłem się, gdy Sejm przyjął 
nową ordynację wyborczą skracającą 
maksymalną kadencję burmistrzów do 
dwóch. Uważam ten pomysł za bardzo 
dobry, często wieloletni lokalni bur-
mistrzowie i radni rządzą przez wiele 
lat, gdy tymczasem pomysły kończą się 
im po dwóch kadencjach. Niestety, 
ustawowa zmiana nie objęła radnych, 
możemy jednak sami jako mieszkańcy 
zdecydować, czy wieloletni radny to 
ktoś, kto zasługuje na nasze zaufa-
nie. Dlatego proszę o opublikowanie 
w „Wieściach Lubońskich” pytania do 
Urzędu (i odpowiedzi) o  liczbę ka-
dencji sprawowanych przez obecnych 
radnych. Ile lat już trwają na swoich 
stanowiskach, łatwiej będzie wtedy 
ocenić ich dokonania.  

  (Michał Maciejewski)

Odp.: Liczba kadencji sprawowanych 
przez obecnych radnych:
Andrzejczak Paweł Andrzej – 1 kadencja
Bartkowiak Patryk Marcin – 2 kadencje
Bielawski Jakub – 3 kadencje

Budzyński Łukasz Piotr 
– 1 kadencja
Dworaczyk Adam Tomasz 
– 4 kadencje
Ekwińska Katarzyna  
– 1 kadencja
Franek Dorota – 2 kadencje
Frąckowiak Katarzyna – 2 kadencje
Gawelski Hieronim – 1 kadencja
Goryniak Piotr – 1 kadencja
Górecki Kazimierz Jan – 1 kadencja
Izydorski Piotr Łukasz – 1 kadencja
Kołodziej Tomasz Piotr – 1 kadencja
Krzyżostaniak Paweł Radosław – 3 ka-
dencje
Okupniak Andrzej Roman – 2 kadencje
Samulczyk Marek – 4 kadencje
Szwacki Michał Jacek – 1 kadencja
Wilczyńska-Kąkol Karolina Monika – 
1 kadencja
Wolniewicz Paweł Antoni – 2 kadencje
Woźniak Magdalena Anna –  2 kadencje
Zygmanowska Teresa – 1 kadencja

oprac. Dominika Kędziora
Rada Miasta Luboń 

Mieszkańcy pytają

Kadencje naszych radnych

Zapraszamy do nadsyłania pytań do władz wykonawczych (burmistrzów) 
i stanowiących (radnych), urzędników itp. w ramach cyklu „Mieszkańcy 
pytają”. Chętnie widziane będą też polemiki czy komentarze. Przypomina-
my, że pytania można dostarczać do redakcji przy ul. Wschodniej 23A/62, 
wrzucać do niebieskich skrzynek na terenie Lubonia, a najlepiej przesy-
łać e-mailem na adres: redakcja@wiescilubonskie.pl lub zatelefonować: 
61 810 43 35, 609 616 277, 609 616 290.

Redakcja

Mieszkańcy pytają
Apel

We wtorek, 13 lutego, w  sali sesyjnej 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu od-
były się warsztaty senioralne zorganizo-
wane przez Radę Powiatu Poznańskiego. 
Wzięli w  nich udział przedstawiciele 
Komisji Polityki Społecznej i Ochrony 
Zdrowia oraz organizacji senioralnych 
z terenu powiatu poznańskiego, w tym 
Lubońskiej Rady Seniorów i Lubońskie-
go Uniwersytetu III Wieku. Celem spo-
tkania było poznanie potrzeb i oczeki-
wań seniorów, ich aktywizacja oraz 
koordynacja działań na rzecz tej grupy 
społecznej. Warsztaty odbywały  się 
w trzech zespołach roboczych. Lubonia-
nie obradowali w zespole dyr. Elżbiety 
Bijaczewskiej z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. Seniorom przekaza-
no m.in. informacje o punktach nieod-
płatnej pomocy prawnej w  powiecie, 
o planowanych wydarzeniach skierowa-
nych do seniorów w 2018 r. i materiałach 
wspierających te wydarzenia w mediach, 
o funkcjonowaniu Domu Pomocy Spo-
łecznej w Lisówkach oraz o działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-

nie. Okazało się, że seniorzy nie wie-
dzieli o możliwości skorzystania z wie-
lu form wsparcia �nansowego. Informa-
cje o pomocy �nansowej czy wydarze-
niach i imprezach organizowanych przez 
Powiat dostępne w  Internecie, nie za-
wsze do nich docierają, bo nie wszyscy 
korzystają z tej formy przekazu. Seniorzy 
zgłosili m.in. potrzebę powołania ośrod-
ka krótkiego pobytu, bezpłatnych badań 
lekarskich czy też kursów pierwszej 
pomocy. Pracownicy Komisji zadekla-
rowali pomoc we wszystkich obszarach 
polityki senioralnej. Starosta Poznański, 
Jan Grabkowski, zapowiedział, że powiat 
poznański chce być bliżej seniorów, chce 
wsłuchać  się w  ich potrzeby, chce do 
nich docierać poprzez organizacje ich 
zrzeszające tj. kluby seniora, uniwersy-
tety trzeciego wieku, czy też władze 
lokalne. Powiat będzie organizował ko-
lejne warsztaty. Starosta zapowiedział 
utworzenie Powiatowej Rady Seniorów 
jeszcze w tym roku. 

Maria Błaszczak
Lubońska Rada Seniorów

Nowa powiatowa polityka 
senioralna
Zapowiedź powołania Powiatowej Rady Seniorów

dy osobiste, wybory i  refe-
renda, działalność gospodar-
cza, koncesje alkoholowe 
i  in.), reprezentowaniem 
Wydziału na zewnątrz, przy-
gotowywaniem i referowaniem projek-
tów uchwał Rady Miasta Luboń, pro-
jektów zarządzeń Burmistrza oraz pro-
jektów decyzji administracyjnych z za-
kresu działania Wydziału, a także spra-
wowaniem nadzoru nad wypełnianiem 
obowiązków służbowych przez podle-
głych pracowników.

PAW

Zmiany 
w magistracie

Q
Cezary Biderman   fot. Paweł Wolniewicz
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Opłaty
15 marca upłynął termin wpłaty pierw-
szej raty podatku od nieruchomości, 
a  do 15 kwietnia należy uregulować 
należność za wywóz odpadów za 
1. kwartał br.

Spalanie suszu
Do 15 kwietnia, nie zakłócając spoko-
ju sąsiadów, zgodnie z „Regulaminem 
utrzymania czystości porządku na te-
renie miasta Luboń”, można spalać susz 
ogrodowy.

HS

Ważne daty
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Co w takim razie z mieszkańcami tego 
osiedla, którzy będą prosto z wewnętrz-
nego podwórza włączać  się do ruchu 
w  takim natłoku aut? Co z  pieszymi, 
którym zostanie utrudnione porusza-
nie się w obrębie tych skrzyżowań? Czy 
tak, według Komisji, ma wyglądać po-
stulowana przez Urząd Miasta poprawa 
bezpieczeństwa?
Prosimy również o zwrócenie uwagi na 
fakt, iż obecnie prowadzona moderni-
zacja ulicy Żabikowskiej (na odcinku 
między ulicami Sobieskiego i Targową), 
jest przygotowywana zgodnie z bieżący-
mi planami. W momencie zmiany orga-
nizacji ruchu, związanego z  budową 
ulicy Długiej, cały ten nowy odcinek 
drogi będzie musiał zostać zniszczony 
i przebudowany pod nowe wyjazdy, co 
będzie się wiązać z niepotrzebnym wy-

dawaniem publicznych pieniędzy i  to 
już za około rok.
Zwracamy się więc do Pani po raz ko-
lejny z prośbą o interwencję w obronie 
interesu społecznego. Wierzymy, że Pani, 
jako Burmistrz Miasta, czyli jedyna oso-
ba decyzyjna, dołoży wszelkich starań, 
by pogodzić opinie wszystkich miesz-
kańców oraz zadbać o rozsądne wyda-
wanie pieniędzy z budżetu. Jednocześnie, 
zgodnie z obietnicą złożoną przez Panią 
oraz Pana Zastępcę Michała Popławskie-
go, dotyczącą utwardzenia w najbliższym 
czasie również ulicy Uroczej, podtrzy-
mujemy wniosek o bezzasadności zmia-
ny wyjazdu w ulicę Żabikowską.
Mówimy „nie” temu projektowi, aby 
powiedzieć „tak” dla bezpieczeństwa 
wszystkich użytkowników tego wyjazdu 
z  ulicy Uroczej w  ulicę Żabikowską. 
I  pamiętajmy, że „lepsze” jest często 
wrogiem „dobrego”.
Z poważaniem
w imieniu mieszkańców

Michał Jarzynowski i Bogdan Tarasiewicz

Do wiadomości: Urząd Miasta Luboń, 
Rada Miasta Luboń, Media

LUDZKIE SPRAWY

Szanowna Pani Burmistrz, jako miesz-
kańcy ulic Uroczej i Żabikowskiej, nie-
zmiennie uważamy, że wprowadzenie 
zmian, zgodnie z  projektem Urzędu 
Miasta Luboń, spowoduje zagrożenie 
bezpieczeństwa użytkowników dróg 
w  tym rejonie oraz znacząco utrudni 
wyjazd okolicznym mieszkańcom. Sto-
imy na stanowisku, iż aktualne rozwią-
zanie ciągu komunikacyjnego gwaran-
tuje najbezpieczniejszy wyjazd w ulicę 
Żabikowską – jest znane mieszkańcom, 
czyli głównym użytkownikom tej drogi, 
oraz, jak do tej pory, stanowi rozwiąza-
nie bezwypadkowe.
Nie jesteśmy w  stanie zgodzić  się na 
zlikwidowanie bezpiecznego i czytelne-
go wyjazdu z ul. Uroczej w ul. Żabikow-
ską (na którego miejscu ma powstać 
trawnik). Według projektanta ul. Długiej 

(który na posiedzeniu Komisji Komu-
nalnej nie był nawet w stanie racjonalnie 
uargumentować planowanych zmian), 
stare rozwiązanie będzie stanowić za-
grożenie dla użytkowników drogi, mimo 
że takie stwierdzenie nigdy nie padło 
w żadnej o�cjalnej opinii Komisji Bez-
pieczeństwa działającej przy Starostwie. 
Prosimy o wyjaśnienie nam, jakie uza-
sadnienie ma argument o domniemanej 
poprawie bezpieczeństwa na nowym 
skrzyżowaniu, które będzie zlokalizowa-
ne przecież znacznie bliżej innego, jesz-
cze większego skrzyżowania ulic: Żabi-
kowska-Buczka-Targowa, gdzie wystę-
puje ruch o  bardzo dużym natężeniu, 
a sam wyjazd z ulicy Długiej znajdzie się 
na wprost bramy wyjazdowej z osiedla 
mieszkalnego i  szeregowca, zlokalizo-
wanego tuż przed tym skrzyżowaniem? 

List do redakcji

W obronie interesu publicznego
Mieszkańcy kierują „Prośbę” do Burmistrz Małgorzaty Machalskiej o ponowne rozpatrzenie 
wniosku w sprawie wyjazdu z ul. Uroczej w Żabikowską

Powołując  się na uchwałę numer 
XXVIII/164/2009 Rady Miasta Luboń 
z 5 lutego 2009 roku, chciałbym za-
znaczyć, że w  Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego 
dla tego terenu (ulica Andrzeja Mi-
zerki) przewidziane jest przeznacze-
nie oznaczone symbolem KDx, co 
w  uchwale opisane jest jako ciąg 
pieszo-rowerowy. Tym samym chciał-
bym przychylić  się do ostatniego 
akapitu w artykule i prosić o zapro-
ponowanie władzom Lubonia wyłą-
czenia tej drogi z ruchu samochodo-
wego. Proponuję na końcach ulicy 
ustawić wygrodzenia U12a (takie, jak 
pojawiły się na końcu ul. Kurpińskie-
go), celem pozbycia się samochodów 
z ciągu pieszo-rowerowego. 

Mateusz Kwita

Odpowiedź
W sprawie zamknięcia dla 
ruchu samochodowego 
ulicy Mizerki informuję, 
że w związku z problemem 
zbyt małej liczby miejsc parkingowych 
w  rejonie Nowego Centrum Lubonia, 
wyłączenie z  ruchu, a  w  konsekwencji 
z parkowania ww. ulicy, jest niemożliwe.
Przywołany przez Pana plan miejscowy, 
który został podjęty Uchwałą Rady Mia-
sta w  2009 roku jest na etapie zmiany 
(wywołanie planu 1 lutego 2018 r.). We-
dług wstępnych ustaleń, zmiana planu 
będzie obejmować również zmianę przy-
szłych warunków ruchu na ulicy Mizer-
ki. Dokładny charakter wprowadzonych 
zmian zostanie określony po zakończe-
niu prac planistycznych.

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych UML

List do redakcji

Mizernie na Mizerki cd.
Chciałbym wtrącić swoje „3 grosze” komentarza do artykułu „Mizernie na 
Mizerki”, który ukazał się w numerze 02-2018 „WL” na stronie 26.

QQ Co zrobiono z pofrezem, który w ra-
mach reklamacji zdjęto z al. JP2. Na ja-
kich ulicach go wykorzystano? Gdzie go 
wywieziono i ile kosztowała utylizacja 
podłoża zdjętego z ulicy Wschodniej 
i al. JP2? (To głos w ramach reperkusji 
na artykuł „Mizernie na Mizerki” w „WL” 
02-2018 str. 26.)

Odp.: Ponowne ułożenie warstwy ście-
ralnej na odcinku od ul. Wschodniej 
(posesja nr 14) do ul. Konarzewskiego 
zostało wykonane ze względu na brak 
zgody Zamawiającego na odbiór wyko-
nanych robót. Wszelkie koszty związane 
z ponownym wykonaniem nawierzchni 
(w tym frezowanie, utylizacja materiału, 
ułożenie warstwy) zostały pokryte przez 
Wykonawcę prac. Pozyskany materiał 
stanowi odpad i zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami nie może on być po-

nownie wykorzystany do 
utwardzania dróg bez 
odpowiedniego przetwo-
rzenia, które z uwagi na 
koszty i  skomplikowaną 
procedurę (w tym ko-
nieczność przeprowadzenia badań i uzy-
skania zgód organów odpowiedzialnych 
za ochronę środowiska), nie jest prakty-
kowane. Zgodnie z dotychczas przyjętym 
schematem realizacji inwestycji, obowią-
zek utylizacji materiałów powstałych 
z rozbiórki pozostaje po stronie Wyko-
nawcy. Przy zlecaniu realizacji robót 
budowlanych nie występuje osobna 
pozycja dotycząca utylizacji materiału. 
Z tego względu określenie kosztów uty-
lizacji podłoża zdjętego z ul. Wschodniej 
i al. Jana Pawła II nie jest możliwe.

oprac. Henryka Grygier
Dyrektor Biura Majątku Komunalnego

Mieszkańcy pytają

Wykorzystanie zdjętej 
nawierzchni

Na dowód problemów komunikacyj-
nych na ul. Żeromskiego przedsta-
wionych w  ub. miesiącu na str.  25 
(„Po błocie do lekarza”), przyniesiono 
do redakcji zdjęcie dokumentujące 
sposób parkowania przy obleganej 
Przychodni „Med-Lux” znajdującej się 
na tej ulicy. Jak widać, auto zajmuje 
niemal całą szerokość jednostronne-
go chodnika, zastawiając przejście 
pieszym. Taka praktyka jest tu bardzo 
częsta, chodnik anektuje w ciągu dnia 
cały sznur pojazdów. Samochody sta-
ją we wjazdach na nieliczne przy tej 

krótkiej ulicy posesje i zastawiają obie 
strony wąskiej, gruntowej jezdni.
Cóż, budownictwo i  usługi przy ul. 
Żeromskiego rozkwitają, a infrastruk-
tury drogowej brak. Nie ma twardej 
nawierzchni ani parkingów, ba, droga 
wciąż nie została nawet wykupiona 
przez miasto!

(SR)

Chodnik dla aut

Chcąc ominąć przeszkodę, pieszy 
jest zmuszony zejść na błotnistą 
jezdnię lub przebrnąć przez zabru-
dzone (np. psimi odchodami) pobo-
cze

Q

Wielka zbiórka 
starych zdjęć

Biblioteka Miejska w Luboniu prosi 
o  udostępnienie do zeskanowania 
starych fotogra�i Lubonia, Żabiko-
wa i Lasku, na których jest widoczna 
architektura miejska. Zdjęcia zostaną 
wykorzystane do opracowania wysta-
wy. Chętnych prosimy o przynosze-
nie fotogra�i do Biblioteki Miejskiej 
w Luboniu w godzinach jej otwarcia.

Dziękujemy.
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Teren Nowego Centrum Lubonia (NCL) 
jest od dawna obszarem o dosyć wysokim 
poziomie wód gruntowych. Zanim rozpo-
częto budowę bloków, pola wyposażone 
były w system drenów i studni odprowa-
dzających nadmiary wód do Strumienia 
Junikowskiego. Wówczas mieszkańcy tego 
terenu, szczególnie ulic Wschodniej i Ka-
rola Szymanowskiego, byli w stanie sami 
poradzić sobie z tym problemem.
Im więcej powstawało budynków 
w  NCL, tym więcej drenów i  studni 

zostało zniszczonych. Teren wokół blo-
ków został z czasem utwardzony. Wyko-
nano chodniki, asfaltowe drogi i woda 
nie miała gdzie spływać. Obszar NCL, 
ulic Pułaskiego, Szymanowskiego 
i Wschodniej jest terenem o dość dużym 
pochyleniu w kierunku od ulicy Żabi-
kowskiej do ul. Okrzei. Woda zaczęła 
zatrzymywać się na ostatnich, nieutwar-
dzonych działkach, należących do osób 
prywatnych. Ulica Szymanowskiego nie 
jest utwardzona, a  ostatnie domy nie 

List do redakcji

Zniszczony system drenarski w NCL

mają nawet kanalizacji 
(Centrum Lubonia)!
Kiedy po raz pierwszy 
rozpoczęto budowę bu-
dy n ku  pr z y  u l i c y 
Wschodniej  19, sytuacja 
stawała się coraz bardziej 
uciążliwa. Oprócz wody 
nachodzącej do piwnic, 
woda opadowa zaczęła 
tworzyć na posesjach 
duże kałuże i  zastoiska 
utrzymujące się nawet do 
kilku tygodni. Po wstrzy-
maniu robót budowla-
nych przy ul. Wschod-
niej 19 (z powodu bardzo 
podmokłego terenu i cią-
głego nachodzenia wody), 
woda gruntowa i opadowa 
zaczęły gromadzić  się w  utworzonym 
wykopie, który stał  się potem stawem 
z bogatą fauną i �orą, jednak nawet to 
nie poprawiło znacząco sytuacji (zale-
wania mieszkańców ulic Wschodniej 
i Szymanowskiego). Woda zaczęła gro-
madzić się na ich działkach i w piwni-
cach, nie tylko w  czasie wiosennych 
roztopów i ulewnych deszczy.
Od lipca 2016  r., kiedy rozpoczęto na 
nowo budowę bloku przy Wschod-
niej 19, sytuacja stała się tragiczna! Wodę 
ze stawu wypompowano i  cały wykop 
zabezpieczono metalowymi grodziami. 
Pracownicy budowy dbali, aby regular-
nie usuwać wodę z  wykopu. Ostatnie 
miejsce na odprowadzenie wody grun-
towej i opadowej na tym terenie zostało 
zlikwidowane. Skutkuje to gromadze-
niem  się jej na kolejnym najbliższym 
wolnym terenie. Inwestor budynku 
„Wschodnia 19” utwardził go sobie czę-
ściowo i stworzył tam zaplecze do budo-
wy bloku. Właśnie na tych działkach 
znajdowała się studnia odprowadzająca 
nadmiary wody.
Mieszkańcy ul. Szymanowskiego mają 
już na stałe zamontowane węże i  wy-
pompowują wodę z piwnic bez przerwy 
na ulicę, wykonując tym samym „syzy-
fową pracę”. Nawet chwilowa awaria 
pompy skutkuje momentalnie zalaniem 
piwnicy, nie wspominając już o kosztach, 

ponieważ cięgła eksploatacja takiego 
urządzenia sprawia, iż po około roku 
nadaje się ono do wyrzucenia. Mieszań-
cy ul. Wschodniej również mają wodę 
w piwnicach.
Ciągłe zalewanie piwnic wodą gruntową 
powoduje wymywanie fundamentów, co 
znacząco osłabia konstrukcje budynków. 
W  niektórych miejscach woda sięga 
nawet 10 cm, zalewając około 30% dział-
ki, co uniemożliwia jakiekolwiek funk-
cjonowanie na tym terenie! W ostatnim 
czasie woda stała bez przerwy od listo-
pada do lutego – do wystąpienia silnych 
mrozów. Po obserwacjach z  ubiegłych 
lat można stwierdzić, że po ustąpieniu 
mrozów znów na posesjach pojawi się 
woda.
Rozumiemy konieczność wykonywania 
różnych prac w NCL z myślą o miesz-
kańcach bloków, jednak lubonianie z ulic 
Wschodniej i Szymanowskiego żyją na 
tym terenie już prawie 60 lat i uczciwie 
płacą podatki, natomiast osoby miesz-
kające w blokach przybyły tu stosunko-
wo niedawno…
Apelujemy do Urzędu Miasta o podjęcie 
działań mających na celu naprawę sys-
temu drenarskiego, ponieważ sami nie 
jesteśmy już w  stanie poradzić sobie 
z tym problemem.

Mieszkańcy ulic Wschodniej i 
 Szymanowskiego

Q
Posesja przy ul. Szymanowskiego – teren notorycznie podmokły na skutek prze-
rwanego systemu drenaży

Q
Grząski obszar w Nowym Centrum Lubonia przy skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego 
i Kochanowskiego

Q
Stojąca woda gruntowa na podwórku posesji przy  
ul. Szymanowskiego

Zgodnie z  zapewnieniem podanym 
przez inwestora – NCS-Bud Sp. z o.o. 
– (patrz: „Pechowa inwestycja?” 
w „WL” 12-2017, str. 3), co prawda pod 
koniec, ale w styczniu, robotnicy po-
nownie weszli na plac budowy bloku 
przy ul. Wschodniej 19. Jak zapowia-
dano, skupiono się głównie na zasy-
paniu fundamentów, przy których 
przez kilka miesięcy postoju znów 
nagromadziła się woda. Wypompowa-
no ją więc po raz kolejny, od strony ul. 

Wschodniej wzmocniono grodzie 
i postawiono nowe ogrodzenie (bliżej 
chodnika). Prace prowadziła �rma 
„Wróbel”, która również wcześniej 
(przed rozstaniem się inwestora z ge-
neralnym wykonawcą –CMX Park 2 
Sp. z  o.o.) realizowała inwestycję. 
Jak  się nieo�cjalnie dowiedzieliśmy, 
prace te mogły mieć związek z decyzją 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego. Powiadomiony przez 
służby corocznie kontrolujące sąsied-

nie osiedle, PINB zlecił je 
deweloperowi do wykona-
nia, do 5 lutego. Stan inwe-
stycji zagrażał drenom 
i drodze wewnętrznej od-
dzielającej budynki sąsiada 
od placu budowy.
Chcieliśmy porozmawiać 
z  NCS-Bud na temat 
przedsięwzięcia przy ul. 
Wschodniej 19. Po wizycie 
na placu budowy w lutym, 
miał przekazać nam infor-
macje, ale tego nie zrobił.
Na terenie budowy znów 
nic się nie dzieje. Niektórzy 
klienci wycofali się z umów 
z deweloperem.

HS

Znów stoi

Q
Zasypane fundamenty nieskończonego bloku przy 
ul. Wschodniej 19 w miejscu pokazywanym przez 
nas wcześniej – po stronie wschodniej   
fot. Hanna Siatka
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Szanowni Mieszkańcy!
W związku z  podjętą przez Komisję 
Ochrony Środowiska inicjatywą stwo-
rzenia Bazy Danych Drzewostanu zwra-
cam się do Państwa z prośbą o jej współ-
tworzenie.
Sporządzenie tej bazy będzie z pewnością 
pracą na wiele lat, gdyż zgromadzenie 
wszystkich danych jest czasochłonne. 
Pomniki przyrody mają być jako pierw-
sze objęte tym projektem. Radni mogą 
zgłaszać informacje dotyczące drzew 
problemowych i tych, które rosną w pa-
sie drogowym, a budzą wątpliwości co 
do zdrowotności. Najważniejsze wytycz-
ne:
QQ obecność owocników grzybów na pniu 

(przede wszystkim hub);
QQ widoczne wypróchnienia na pniu, 

dziuple oraz zgnilizny;
QQ rozgałęzienia budzące wątpliwości czy 

mogące się rozłamać;
QQ zapłytkowana (zalana betonem) pod-

stawa drzewa.
W związku ze wzmożoną w  ostatnim 
czasie częstotliwością występowania or-

kanów i tym samym powalonych drzew, 
warto zwracać uwagę, czy w pobliżu pnia 
nie ma pęknięć. Każdą informację zwe-
ryfikujemy i  będziemy decydować 
o ewentualnej kwali�kacji do pilnej pie-
lęgnacji.
Informację o lokalizacji oraz stanie drze-
wa (najchętniej ze zdjęciem), proszę 
przesyłać na adres; karolina.szerlot@
umlubon.pl

Wiedziałeś, że zbadano, iż drzewo 
o średnicy pnia powyżej 77 cm zgroma-
dziło w  ciągu swojego życia średnio 
ponad 3 100 kg węgla. Wiązanie węgla 
ma ogromne znaczenie dla oczyszczania 
powietrza. W Kalifornii wykonano ba-
dania na 6 mln. drzew. Wykazano, że 
w ciągu roku usunęły około 335 tysięcy 
ton atmosferycznego CO2 z powietrza, 
o  sugerowanej wartości 3,3 milionów 
dolarów;
Z nadzieją na współpracę

Katarzyna Frąckowiak
Przewodnicząca Komisji Ochrony  

Środowiska RML

Drzewa po lupą

Przebudowa ul. Żabikowskiej na odcin-
ku pomiędzy skrzyżowaniami z Sobie-
skiego oraz Targową i  Buczka, jak 
w  grudniu w  wywiadzie udzielonym 
„Wieściom Lubońskim” obiecywał bur-
mistrz Michał Popławski, miała zakoń-
czyć się w lutym. Mrozy puściły, utrzy-
mują się temperatury dodatnie, a miesz-
kańcy sygnalizują, że na placu budowy 
prawie nikogo nie ma.
Droga wciąż nie jest przejezdna. Do 
całkowitego zakończenia inwestycji wie-

le brakuje. Między innymi nie ma 
wszystkich przewidzianych warstw as-
faltu. W newralgicznym rejonie podłą-
czenia do ul. Sobieskiego nie położono 
jeszcze żadnej, na pozostałej części jezd-
ni brakuje ostatniej – ścieralnej, a także 
nawierzchni bitumicznej chodnika (z 
dopuszczonym ruchem rowerowym) po 
wschodniej stronie. Nie działa sygnali-
zacja, brakuje wielu oznakowań.

(NZ)

Martwa inwestycja?

Q
Na całej długości inwestycji w połowie marca nic się nie działo   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

Q
Newralgiczne miejsce rozwidlenia ul. Żabikowskiej i Sobieskiego widziane z lotu 
ptaka – zdjęcie wykonane w połowie lutego nie różni się od stanu z połowy marca   
fot. Rafał Wojtyniak

Sondaż
Z powodu silnych mrozów, które zagościły u nas na przełomie lutego i marca, nie 
zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie tradycyjnego badania opinii lubonian na 
wybrany temat.
Przypominamy, że chętnie widzimy propozycje tematów do sondaży od Państwa.

Redakcja

QQ Prawie nikogo nie widać na placu 
budowy. Kiedy wreszcie położą asfalt 
na ul. Żabikowskiej i remontowany od-
cinek od ul. Buczka będzie przejezdny? 
Jak gruba ma być ostatnia warstwa as-
faltu?            (KK)

Odp.: Roboty budowlane związane z re-
alizacją inwestycji „Przebudowa ul. Ża-
bikowskiej” zostały wstrzymane ze 
względu na panujące warunki atmosfe-
ryczne. Do ukończenia inwestycji pozo-
stało wykonanie robót związanych 
z oznakowaniem poziomym oraz ułoże-
niem warstw bitumicznych. Zgodnie 
z procesem technologicznym, wznowie-

nie prac będzie możliwe, 
gdy temperatura otocze-
nia w ciągu doby będzie 
wynosić powyżej 5°C, 
oraz w trakcie prowadze-
nia prac będzie wynosić powyżej 10°C. 
Do ułożenia pozostała nawierzchnia 
jezdni: w. ścieralna gr. 4 cm, w. wiążąca 
gr. 5 cm, w. podbudowy gr. 7 cm oraz 
nawierzchnia chodnika: w. ścieralna gr. 
4 cm, w. wiążąca gr. 6 cm. Zważając na 
powyższe, obecnie nie jest możliwe okre-
ślenie terminu zakończenia prac.

oprac. Henryka Grygier
Dyrektor Biura Majątku Komunalnego

Mieszkańcy pytają

Finał budowy Żabikowskiej

Uwaga!
Materiały do publikacji w „Wieściach Lubońskich” należy przesyłać lub do-
starczać wyłącznie bezpośrednio do redakcji, e-maile na adres: redakcja@wie-
scilubonskie.pl, a listy – ul. Wschodnia 23A/62, nie natomiast za pośrednic-
twem członków zespołu redakcyjnego! Tylko tu dokonujemy merytorycznej, 
technicznej i jakościowej oceny materiałów oraz klasy�kujemy je i poddajemy 
dalszej obróbce redakcyjnej. Inna droga dostarczenia materiałów prasowych 
– po uzgodnieniu z redaktorem naczelnym lub zastępcą.

Redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”
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Do niedawna panowało przeświadczenie, 
że w przypadku, gdy teren nieruchomo-
ści od chodnika oddziela pas zieleni, nie 
właściciel posesji jest zobowiązany do 
dbania o  chodnik, ale miasto. Kiedy 
w ramach „Pytań do władz” poroszono 
o wyjaśnienie tej kwestii, Urząd Miasta 
posłużył  się stanowiskiem Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad 
Oddział w  Kielcach: Na mocy ustawy 
z 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i po-
rządku w  gminach (Dz.U. z  2012r. 
poz.391 - tekst jednolity) właściciele po-
sesji położonych bezpośrednio przy gra-
nicy pasa drogowego zobowiązani są do 
utrzymania (odśnieżania) chodników 
(również w przypadku, kiedy ciąg pieszy 
oddzielony jest od nieruchomości pasem 
zieleni. To stanowisko podzielił Sąd 
Okręgowy w Kielcach, IX Wydział Kar-
ny Odwoławczy w prawomocnym wy-
roku z 23 marca 2012r. sygn akt IX Ka 
10/12. Sąd uznał m.in. że obowiązki 
zarządu drogi zostały określone w art. 5 
ust. 4 ustawy. Należy do nich pozby-
cie  się błota, śniegu, lodu i  in. zanie-
czyszczeń, ale uprzątniętych z chodni-
ków przez właścicieli nieruchomości 
przyległych do drogi publicznej.”
Jak  w obliczu tych sprzecznych infor-
macji ma  się więc kwestia utrzymania 
chodników położonych przy chodniku? 
Kto ma rację i kto jest odpowiedzialny 
za oczyszczanie tej części pasa drogowe-
go? Chcąc ostatecznie wyjaśnić interpre-
tację przepisów mówiących o utrzyma-

niu chodników, zwrócili-
śmy się do prawnika.

Zgodnie z  art. 5 ust. 4 
Ustawy dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach (dalej Ustawa): Właści-
ciele nieruchomości zapewniają utrzy-
manie czystości i porządku przez: uprząt-
nięcie błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń z  chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości, przy czym za 
taki chodnik uznaje się wydzieloną część 
drogi publicznej służącą dla ruchu pie-
szego położoną bezpośrednio przy gra-
nicy nieruchomości; właściciel nieru-
chomości nie jest obowiązany do uprząt-
nięcia chodnika, na którym jest dopusz-
czony płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych. Art. 2 ust. 
1 pkt 4) ww. ustawy wskazuje, iż ilekroć 
w  ustawie jest mowa o: właścicielach 
nieruchomości – rozumie  się przez to 
także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyj-
ne i  osoby posiadające nieruchomości 
w  zarządzie lub użytkowaniu, a  także 
inne podmioty władające nieruchomo-
ścią. Jak wynika z literalnego (językowe-
go) brzmienia Ustawy chodnik, o które-
go czystość zobowiązany jest dbać wła-
ściciel (w rozumieniu Ustawy) musi być 
położony bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości. Problemu nie ma, gdy 
pas zieleni oddzielający nieruchomość 
od chodnika leży w  granicach naszej 

Problemy prawne lubonian     

Odśnieżać chodniki czy nie?
działki. Tu istnienie obowiązku nie budzi 
wątpliwości. Problemy z  interpretacją 
ww. przepisu pojawiają  się w  sytuacji, 
gdy pomiędzy chodnikiem a naszą nie-
ruchomością jest pas zieleni, ale nie leży 
on w  granicach naszej nieruchomości. 
Bezpośrednio (niestety, ustawa nie wyja-
śnia, co rozumieć należy pod pojęciem 
owej „bezpośredniości”) może oznaczać 
nie tylko, że chodnik przylega do granicy 
nieruchomości, ale także, że jest blisko niej.
Oparcie się wyłącznie na rezultacie wy-
kładni językowej tego przepisu, dopro-
wadziłoby bowiem do sytuacji, w której 
właściciele nieruchomości przy których 
chodnik oddzielony jest od ich nieru-
chomości pasem zieleni leżącym poza 
granicami ich działki w ogóle nie byliby 
zobowiązani do uprzątnięcia błota, śnie-
gu, lodu i innych zanieczyszczeń z chod-
ników położonych wzdłuż ich nierucho-
mości, a właściciele nieruchomości przy 
których chodnik nie byłby oddzielony 
od ich nieruchomości pasem zieleni czy 
też ów pas zieleni byłby w granicach ich 
nieruchomości zobowiązani byliby do 
dbania o  jego czystość, i w przypadku 
niewywiązania  się z  tego obowiązku 
mogliby ponosić odpowiedzialność nie 
tylko odszkodowawczą, ale również za 
popełnione wykroczenie.
Czy rzeczywiście o to chodziło ustawo-
dawcy?
W mojej ocenie należałoby odwołać się tu 
do wykładni celowościowej, tj. celu wpro-
wadzenia powyższych regulacji prawnych, 
systemu wartości, którymi kierował  się 
ustawodawca. Trybunał Konstytucyjny 
w wyroku z dnia 5 listopada 1997 r. stwier-
dził zgodność art. 5 ust. 1 pkt 4  Ustawy 
z art. 2, art. 7, art. 32 i art. 64 ust. 2 Kon-
stytucji (K 22/97, OTK 1997, nr 3-4, poz. 

41), wskazując że wprowadzenie tego ro-
dzaju rozwiązania jest niezbędne dla za-
pewnienia właściwej ochrony interesu 
publicznego. Podkreślił, że nie istnieje 
równie efektywny sposób zapewnienia 
porządku na chodnikach przylegających 
do nieruchomości, jak nałożenie obo-
wiązku na podmioty, które bezpośrednio 
faktycznie władają nieruchomością. Po 
drugie, w  uzasadnieniu do niedawno 
zapadłej uchwały Sądu Najwyższego – 
Izba Cywilna z 24 listopada 2017 r. III 
CZP 38/17, Sąd Najwyższy stwierdził: 
analiza materiałów legislacyjnych towa-
rzyszących przyjmowaniu ustawy 
o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w gminach (sprawozdanie scenogra�czne 
z 74 posiedzenia Sejmu z 28 lutego 1996 
r., Sejm II Kadencji) (…) wskazuje, że 
„intencją ustawodawcy było stworzenie 
prawnych gwarancji utrzymania czystości 
na terenach zurbanizowanych wobec bra-
ku jednolitych i jasnych rozwiązań praw-
nych w  tym zakresie (…) ustawodawca 
zdecydował, że nałożenie obowiązków na 
konkretnie wskazane podmioty (właści-
cieli nieruchomości), zagwarantuje reali-
zację celów ustawy.
Jeżeli więc chodnik leży, co prawda nie 
tuż przy granicy naszej działki (bez żad-
nej przerwy), lecz bardzo blisko tej gra-
nicy, zalecałabym dbanie o  chodnik. 
Inaczej oceniłabym jednak sytuację, gdy 
chodnik od granicy naszej nieruchomo-
ści dzieli kilka ładnych metrów pasa 
zieleni należącego już do gminy.

Kancelaria Radcy Prawnego  
Kamila Kowalewska w Luboniu

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

www.radcakowalewska.pl

Dopiero co pisaliśmy o  zaznaczeniu 
bogactwa miasta, którym są zabytkowe 
aleje lipowe w  Żabikowie specjalnymi 
tablicami (czytaj „WL” 2-218, str. 4), a już 

musimy odnotować wycinkę kolejnych 
egzemplarzy z tego szczególnego drze-
wostanu. Uchwałą z  26 października 
2017  r. Rada Miasta zniosła wartość 

pomnikową 17 lip ro-
snących w  chronio-
nych prawem szpale-
rach i  w  lutym br. 
drzewa zniknęły z na-
szych ulic. Najwięcej 
staruszek wycięto na 
ul. Poniatowskiego – 
9. Dwie ubyły z placu 
Edmunda Bojanow-
skiego i  po jednej 
z ulic: Szkolnej (przy 
SP  1), Klonowej, 
11  Listopada (pętla 
autobusowa) i Kołłą-
taja (wyjazd w Ponia-
towskiego, przy Żab-
ce). Na likwidację 
tych 15 drzew z histo-
r ycznego układu 
urbanistycznego 
w  Żabikowie musiał 

Padły kolejne lipy

Ścięta zabytkowa lipa 
od strony ul. 11 Listo-
pada na pętli autobu-
sowej w Żabikowie    
fot. Piotr P. Ruszkow-
ski

Q
Sfrezowany wystający z ziemi po ścięciu pień lipy na ul. Lipowej (przy skrzyżowa-
niu z Poniatowskiego)   fot. Hanna Siatka

wydać zgodę konserwator przyrody. Za 
pozwoleniem starosty wyrugowano do-
datkowo 5 lip spoza obrębu podlegają-
cego konserwatorowi – dwie z ul. Ponia-
towskiego i po jednej z Klonowej, 11 Li-
stopada oraz Lipowej. Wyznaczając 
drzewa do wycinki, ogrodnik miejski – 
Karolina Szerłot – kierowała się eksper-
tyzą dendrologiczną wykonaną w 2015 r. 
przez Instytut PAN w  Kórniku. Stan 

wyciętych stuletnich drzew zagrażał bez-
pieczeństwu ruchu drogowego i piesze-
go. Pomimo oznak życia (jedno z nich 
miało nawet bardzo dobrze zachowaną 
koronę), lipy były obumarłe lub chore 
(spróchniałe, spękane lub zainfekowane 
grzybami, np. bardzo agresywnym hu-
biakiem). Ogrodnik zapowiada nasadze-
nia zastępcze.

HS

Q
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Boczna od Sobieskiego, lubońska ulica 
o  nazwie kojarzonej z  Sejmem RP 
(Wiejska), różni  się drogi w  stolicy. 
Mieszkańcy skarżą się na tumany pyłu 
unoszącego się z gruntowej nawierzch-

ni podczas każdego przejazdu samo-
chodu. Pyliste drobiny osiadają na 
elewacjach budynków, ogrodzeniach, 
autach, ogrodach, a nawet przedostają 
do wnętrza domów. Ludziom trudno 
w tych warunkach oddychać. Są pełni 

obaw, że unoszący się często pył szko-
dzi ich zdrowiu. Twierdzą, że zjawisko 
trwa od ponad miesiąca i  łączą je 
z  ostatnim równaniem drogi przez 
Kom-Lub. Tym razem dziury w  na-

wierzchni nie 
zostały, ich zda-
niem, zniwelo-
wane tłuczniem, 
ale jakimś pyli-
stym materia-
łem.
Odpowiedzialny 
za lubońskie dro-
gi Leszek Jurga 
z Urzędu Miasta 
zapewnia,  że 
drogi w Luboniu 
są wysypywane 
kruszywem, nie-
zawierającym 
pylistych dodat-
ków i  tłumaczy, 
że podczas su-
chych mroźnych 
dni, podobnie 
jak latem, kurz 
unosi  się ze 

wszystkich gruntowych ulic.
Zgodnie z zapowiedzią Urzędu Miasta, 
ul. Wiejska będzie ciągiem pieszo-jezd-
nym. Inwestycja jest na etapie projekto-
wania.

(S)

Pył na Wiejskiej

Q
Nawet podczas nieszybkiej jazdy samochodu z nawierzchni ulicy Wiejskiej uno-
szą się tumany pyłu. Na skutek sublimacji wody, z nawierzchni, której po wcześniej-
szych opadach było u nas sporo, na powierzchni pozostała warstwa kurzu   fot. 
Hanna Siatka

Q
Silnie zakurzone karoserie samochodów parkujących na ul. 
Wiejskiej są dowodem na uciążliwe zjawisko. Tablice rejestra-
cyjne niektórych aut są nieczytelne   fot. Hanna Siatka

Widok przedstawiający pobocze 
ul. Kochanowskiego, nie jest w Lu-
boniu odosobniony. Porzucone 
plastikowe i  szklane butelki oraz 
inne opakowania po spożywanych 
na ulicy produktach leżą praktycz-
nie wszędzie. Zjawisko stosunkowo 
nowe, kiedyś nieakceptowalne. 
Osoba pozbywająca się w ten spo-
sób biletu, papierków po słody-
czach czy gazety, mogła się spotkać 
z przykrą uwagą. Dziś, kiedy zja-
wisko spowszedniało, mało kto 
karci śmiecącego. Nie wierzę jed-
nak, że ten stan nie rani poczucia 
estetyki większości.
Nasz niepokój powinna budzić 
nie tylko ilość porzucanych bez-
trosko odpadów, ale też ich asor-
tyment. Coraz więcej jest na 
ulicach, już nie tylko w ustron-
nych miejscach, tzw. małpek – 
małych, płaskich butelek po al-
koholach (piersiówki). Przybywa 
ich z każdym dniem, mam wra-
żenie, że jest ich więcej niż pu-
szek i  butelek po piwie. Skoro 
małe, to niewinne, tańsze, bar-
dziej dostępne… Sprytnie pomy-
ślany interes! Przecież „małpek” 
nie stawia się na stole, a ich za-
wartości nie wlewa do kryształo-
wych kieliszków i  nie pije na 
imieninach, przy brydżu czy sącząc przy 
dobrym �lmie… Małpki kupują ci, któ-
rzy pić muszą. Ich ilość na ulicach po-
winna niepokoić, również lokalne Ko-
misje Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i  ich nadrzędna strukturę – 
Państwową Agencję RPA.
Wrażliwi obywatele zgłaszają pomysły 
na ograniczenie tego dolegliwego zjawi-
ska. Ich zdaniem, szklane butelki powin-
ny być zwrotne za kaucją, np. w wyso-
kości 5  zł (nota bene to mniej więcej 

równowartość „małpki”). Nie zalegały-
by wówczas na ulicach, ale tra�ały do 
pojemników w  sklepach czy skupach 
(kiedyś było ich wiele!). Szkło to cenny 
surowiec do odzysku – można je w nie-
skończoność przetwarzać. Skoro już 
o tym mowa, ważne by wyrzucane arty-
kuły szklane rozdzielać, np. zgodnie 
z  lubońskim systemem segregacji, bo 
różne gatunki szkła potrzebują odmien-
nej temperatury do obróbki cieplnej.

HS

Niepokojąco

Q
Zaśmiecone pobocze ul. Kochanowskiego 
w Nowym Centrum Lubonia. Wśród butelek 
porzuconych przy drodze przeważają niewin-
ne „małpki”   fot. Hanna Siatka

Radca prawny Kamila Kowalewska prowadząca Kancelarię w Luboniu zaprasza 
w czwartek, 22 marca, w godz. 18-19, do siedziby redakcji „Wieści Lubońskich” 
przy ul. Wschodniej 23A/62, na bezpłatne konsultacje w sprawach dotyczących 
kredytów frankowych. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt 
pod nr tel. 735 336 147. Decyduje kolejność zgłoszeń. Następny termin darmowych 
konsultacji zostanie podany w marcowym wydaniu „WL”.

Bezpłatne porady dla frankowiczów

22 lutego przed cukiernią „Krzyżan” 
przy ul. Żabikowskiej 49 rozlano dużą 
ilość ropy, prawdopodobnie oleju na-
pędowego. Wszystko wskazuje na to, że 
sprawcą był kierowca uszkodzonego 
pojazdu, z którego wyciekło paliwo. Jak 
oświadczył właściciel cukierni, Piotr 

Krzyżański, zauważył zjawisko o godz. 6 
i osobiście wezwał straż miejską w celu 
ustalenia sprawcy. W związku z tym, że 
skażenie nastąpiło bardzo blisko sąsia-
dującego drzewa, nie wiadomo, jakie 
mogą być jego skutki.

W.S.

Miejscowo, ale poważnie

Q
Plama oleju na chodniku przed cukiernią „Krzyżan”, w pobliżu drzewa
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Sala pełna chętnych, by wymienić piece. 
To zrozumiałe, gdy miasto proponu-

je dotację. Przeznaczono na ten cel 200 
tysięcy złotych. Refundacja wyniesie 
70% kosztu pieca, nie więcej jednak, 
jak 5 tysięcy złotych. Będzie wypłacona 
po podpisaniu umowy między miastem 
a mieszkańcem, na podstawie faktury za 
zakupiony piec oraz udokumentowaniu 
jego zamontowania i  zdemontowania 
nieekologicznego, starego urządzenia, 
przez uprawnionego wykonawcę.
To jest świetny pomysł i  chwała tym, 
którzy go realizują. Pewne wątpliwości 
budzi jednak kilka szczegółów, bo 
w nich, jak zawsze, coś siedzi… Przede 
wszystkim zasada, kto pierwszy ten lep-
szy, spowoduje zamieszanie, pretensje, 
a może nawet oskarżenia o manipulację. 
Wnioski dostępne są w urzędzie od 12 
marca, a przyjmowanie ich zaplanowano 
od 23 do 30 marca. Można sobie wy-
obrazić, co  się stanie w  przeddzień, 
w nocy i rankiem poprzedzającym go-
dzinę otwarcia Urzędu. Znamy to z PRL-
-u i  z  innych społecznych reakcji na 
nadarzające  się okazje. Nikt nie po-
wstrzyma pomysłowości i  zaciekłości 
ludzi chcących wyprzedzić lub „ograć” 
konkurentów. A będzie ich, sądząc z fre-
kwencji na spotkaniach informacyjnych, 
wielokrotnie więcej niż możliwości otrzy-
mania dopłaty. Temperatura pytań na 
tych, słusznie zorganizowanych zebra-
niach (5 marca w SP 1, 6.03 w SP 4, 7.03 
w  SP  3), zapowiada gorącą atmosferę. 
Nie sposób przewidzieć konsekwencji. 
Już można było usłyszeć, że nie warto 
nawet próbować, bo tak niepewne jest 
„załapanie się” na dotację. Padały też 
pytania, co z  wnioskami, które będą 
złożone prawidłowo i  zwery�kowane, 
a nie wystarczy pieniędzy na ich realiza-
cję. Czy przejdą do zapowiadanej już 
przez burmistrzów dodatkowej puli pie-
niędzy? Czy mogą być zrealizowane 
w następnym roku? Tu wdarło się pewne 

nieporozumienie, szybko zresztą prosto-
wane przez burmistrz Machalską. 
W przypływie chęci złagodzenia zawodu 
u wielu przybyłych na konsultacje, po-
wiedziała, że przejdą one do kolejnej 
edycji dotacji. Byłoby pięknie, gdyby nie 
fakt, że to radni decydują o takiej dotacji 
i  jej wysokości. A  w  przyszłym roku 
będzie już nowa Rada Miasta i  nawet 
jeśliby wygrali wybory ci sami ludzie, to 
decyzje �nansowe w  nowym budżecie 

będą podejmowane na nowo. Burmistrz 
przeprasza też za naszym pośrednic-
twem, za to wprowadzenie w błąd, wy-
nikające z chęci ułatwienia mieszkańcom 
drogi do do�nansowania.
Powtórzmy: pieniędzy nie wystarczy dla 
wszystkich chętnych, mogą oni liczyć na 
dodatkową pulę i kolejne edycje pomo-
cy, ale muszą zaakceptować konieczność 
ponownego składania wniosków.
Jak uniknąć podejrzeń o manipulacje lub 
pominięcie kolejki przy przyjmowaniu 
wniosków? Wydaje się, że dobry pomysł 
miał jeden z mieszkańców, by ze wszyst-
kich wniosków wylosować tyle, ile zmie-
ści się w ogólnej kwocie dotacji. To ucię-
łoby wszelkie podejrzenia i  jeszcze teraz 
jest możliwe do wykorzystania. Wysokość 
pojedynczych dotacji też budzi pytania, bo 

Anty smog

Konsultacje społeczne dotyczące do-
płat do nowych pieców cieszyły się 
dużą frekwencją we wszystkich 3 miej-
scach, gdzie je zorganizowano. Na zdję-
ciu – spotkanie w SP 1, 5 marca   fot. 
Jerzy Nowacki

Q

70% od wyższej ceny pieca wynosi oczy-
wiście więcej, niż od niższej. Ale i wkład 
własny musi być wyższy. Można wprawdzie 
myśleć, że bogatemu „manna z nieba”, ale 
też bezspornie im droższy piec, tym bar-
dziej ekologiczne ogrzewanie, przynajmniej 
teoretycznie, więc wyższa dotacja do niego 
leży w  interesie wszystkich. Pytano, czy 
można wymienić piec jak najszybciej i póź-
niej starać się o refundację kosztu zakupu. 
Takich możliwości nie ma, również z po-
wodu niedopuszczalności podejmowania 
decyzji �nansowych za przyszłą Radę. 
Wypływa to też ze zwykłej pragmatyki 
dysponowania rocznym budżetem miasta. 
Ponadto pytano, czy nie byłoby zasadne 
wymienianie w pierwszej kolejności pie-
ców najbardziej zanieczyszczających po-
wietrze. To wymagałoby oddzielnej wery-

�kacji, być może też kosztownych eksper-
tyz, nie jest praktycznym rozwiązaniem. 
Niektórzy mieszkańcy mają zamontowane 
dwa piece, na droższe i tańsze paliwo. Ci 
nie mogą ubiegać  się o  do�nansowanie 
zakupu nowego pieca w miejsce tego nie-
ekologicznego.
Są bezspornie dobre strony rozwiązań 
istniejącego projektu i pytania dotyczą-
ce ewentualnych jego niedoskonałości. 
Kiedy zostanie przeprowadzony, będzie-
my mogli ocenić jego zalety i wady. Dziś 
można śmiało powiedzieć, że jest to krok 
w dobrą stronę.

JN

Uwaga! 23 marca w Urzędzie Mia-
sta rozpoczyna się przyjmowanie 
wniosków na dopłaty do wymiany 
pieców, w wysokości do 5 tys. zł. 
Przy wyborze decyduje kolejność 
zgłoszeń.

Biedronka
Przez pewien czas białe uno było „słu-
pem ogłoszeniowym” skupu aut. Stoi na 
parkingu przy „Biedronce” w  rejonie 

ronda Żabikowskiego. Przynajmniej od 
dwóch miesięcy poobijane, przestawio-
ne, oparte przednim zbitym re�ektorem 
o  ogranicznik latarni, kłuje oczy. Przy 

Wraki
Kolejne sygnały od mieszkańców o zalegających 
w publicznych miejscach wrakach samochodowych

Q
Wrak poobijanego una kłuje w oczy klientów nie tylko Biedronki     
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Furgonetka osobowa zastąpiła inny wrak na ul. Słonecznej   fot. Piotr P. Ruszkowski

wraku leżą resztki potłuczonych świateł 
i panuje ogólny bałagan. Jest wizytówką 
porządków panujących w Luboniu.

Słoneczna
Na tej ulicy, tuż przy wlocie w  Armii 
Poznań, zalega furgonetka osobowa mar-

ki Mercedes. Wcześniej w tym miejscy 
stała skoda – wrak, o którym sygnalizo-
waliśmy w październiku 2016 r. w Nie-
zależnym Miesięczniku Mieszkańców.

(R)
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Oddział  I  PKO Banku Polskiego od 
wielu lat mieszczący się przy ul. Sikor-
skiego  3 jeszcze w  tym roku zostanie 
przeniesiony do nowej siedziby przy 
ul.  Żabikowskiej  66 (parter Centrum 
Handlowego „Pajo”). Zmianę miejsca 
zaplanowano na trzeci kwartał 2018 r.
– Nowa lokalizacja umożliwi obsługę 
zarówno klientów indywidualnych jak 

i przedsiębiorstw w nowoczesnych warun-
kach. Celem jest zapewnienie klientom 
wysokiego standardu obsługi, stworzenie 
nowoczesnego, dobrze wyposażonego Od-
działu z przyjazną aranżacją stanowisk. 
– poinformował nas Tomasz Olejnik, 
Dyrektor Oddziału.

Natalia

Przeniesienie PKO BP

QQ Kiedy niepełnosprawni w Luboniu 
będą mogli korzystać z „taksówki na 
telefon”, która zawiezie ich np. do le-
karza czy w inne potrzebne miejsce. 
Jestem osobą samotną, poruszającą się 
na wózku. Zimą nie opuszczam miesz-
kania, bo o tej porze roku zniszczone 
lubońskie drogi są szczególnie niebez-
pieczne. Słyszałem, że taką możliwość, 
na podstawie umowy zawartej pomię-
dzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Ro-
dzinie w Poznaniu a �rmą „Euro Taxi”, 
mają niepełnosprawni w Poznaniu. Od 
1 maja 2017 r. realizowana jest usługa 

przewozu osób niepeł-
nosprawnych ruchowo 
w systemie „od drzwi do 
drzwi”. Czy i kiedy moż-
na na taką usługę liczyć 
w Luboniu?    (B.L.)

Odp.: Odpowiadając na pytanie Czytel-
nika, Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Luboniu informuje, że nie planuje 
w  najbliższym czasie uruchomienia 
usługi „taksówki na telefon”.

oprac. Justyna Juskowiak
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Mieszkańcy pytają

Taksówka dla niepełnosprawnego

Z taką skargą zwrócili się do nas miesz-
kańcy ul. Streicha, po tym, jak od kilku 
dni na przystankach autobusów 610 i 614 
łączących ich z  Żabikowem, Dębcem, 
Górczynem i Laskiem, nie było rozkła-
dów jazdy. W imieniu tych starszych i nie 
korzystających z Internetu osób, brnąc 
przez system automatycznych połączeń, 
próbowaliśmy zainterweniować. W naj-
bliższej lubonianom jednostce – Trans-
lubie – dowiedzieliśmy się, że za rozkła-
dy jazdy w imieniu Zarządu Transportu 
Miejskiego (ZTM) odpowiada Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) 

w Poznaniu, oraz że w tej 
kwestii często występują 
problemy. MPK odesłało 
nas do ZTM. Tam, po kil-
ku przełączeniach na linii, 
obiecano zbadać sprawę i  uzupełnić 
braki. Następnego dnia po naszej inter-
wencji, ku uciesze starszych pasażerów 
korzystających z przystanków przy skle-
pie „Społem” i  kościele pw. św. Jana 
Bosko na ul. Streicha, informacje o kur-
sach autobusów znalazły się na swoich 
miejscach.

(S)

Pilna prasowa  

Zostawili nas bez informacji

Jeśli masz dziecko w wieku przedszkol-
nym, już teraz zapisz je do wybranej 
placówki. Oto ważne dla Ciebie terminy:
QQ 15-27 marca – składanie wniosków 

o przyjęcie dziecka do przedszkola, od-
działu przedszkolnego;
QQ 16 kwietnia, godz. 13 – podanie do 

publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwa-
li�kowanych i niezakwali�kowanych;
QQ 16-20 kwietnia – potwierdzenie przez 

rodziców dzieci zakwali�kowanych, woli 
przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w formie zawarcia umo-
wy cywilno-prawnej z placówką;
QQ 26 kwietnia, godz. 13 – podanie do 

publicznej wiadomości  listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, 
oddziału przedszkolnego;
QQ 24-30 maja – rekrutacja uzupełnia-

jąca na wolne miejsca w przedszkolach. 
Dzieci 6 letnie (rocznik 2012) objęte są 
obowiązkiem odbycia rocznego przygo-
towania przedszkolnego w przedszkolu 
lub oddziale przedszkolnym zorganizo-
wanym przy szkole podstawowej.

Jeśli masz dziecko, które pójdzie do 
pierwszej klasy, musisz złożyć wniosek 
w dniach 4-13 kwietnia;
QQ 20 kwietnia, godz. 13 – podanie do 

publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwali�kowanych i niezakwali�kowanych;
QQ 20-25 kwietnia – złożenie potwier-

dzenia woli zapisu dziecka w szkole, do 
której dziecko zostało zakwali�kowane;

QQ 27 kwietnia, godz. 13 – podanie do 
publicznej wiadomości  listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych. Przy zapisie 
dziecka do klasy pierwszej obowiązuje 
rejonizacja.

Jak przystąpić do rekrutacji?
1. Wejdź stronę http://www.nabor.pcss.

pl/lubon/,
2. Stwórz listę preferencyjnych placówek,
3. Wypełnij pola formularza,
4. Wydrukuj wypełniony formularz, wła-

snoręcznie podpisz, dołącz do formularza 
stosowne dokumenty i oświadczenia 
potwierdzające spełnienie kryteriów 
ministerialnych i dodatkowych,

5. Zanieś formularz wraz z załącznikami 
wyłącznie do przedszkola lub szko-
ły podstawowej pierwszego wyboru.

QQ Po wypełnieniu wniosku drogą elek-
troniczną, każdy rodzic/opiekun prawny 
otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie 
mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzy-
mało miejsce w wybranym przez siebie 
przedszkolu lub szkole.
QQ Wszelkie dodatkowe informacje, jak 

np. obowiązujące granice obwodów szkół, 
procedura odwoławcza, kryteria rekru-
tacji, spis dokumentów i wzory oświad-
czeń, znajdziecie w  „Informatorze dla 
rodziców” na stronach: www.lubon.pl 
w zakładce: oświata, aktualności.

oprac. B.S.

Rodzicu, pamiętaj! Rekrutacja

12 marca w Hotelu Max odbyło się nad-
zwyczajne zgromadzenie sprawozdaw-
czo-wyborcze TMS Stella. Zebranie roz-
począł prezes klubu – Dawid Paprocki, 
a  były prezes, Jerzy Kołodziej, przed-
stawił zaproszonych przez siebie: de-
legatów WZPN-u (z ramienia Komisji 
Rewizyjnej – Golfryd Kuryło i rzecznik 
ochrony prawa związkowego – Michał 
Gniatkowski). Swoją obecnością zaszczy-
cili spotkanie również radni Lubonia – 
wiceprzewodniczący Rady Miasta, Paweł 
Krzyżostaniak oraz Andrzej Okupniak. 
Na prowadzących obrady wybrano Jacka 
Kujawę i byłego prezesa Stelli – Augusta 

Krawca. Po pewnym czasie Jacek Kujawa 
zrezygnował z funkcji, stwierdzając, że 
w tak nerwowej atmosferze nie będzie 
dalej prowadził zebrania i �rmował go 
swoim nazwiskiem.
Na początku przedstawiono program wal-
nego zgromadzenia. Po odczytaniu przez 
Augusta Krawca wszystkich punktów, 
zarządzono głosowanie nad porządkiem 
obrad, wszyscy go poparli. Z biegiem cza-
su duża część obecnych zaczęła jednak 
kwestionować formę porządku obrad, 
zwłaszcza dotyczących ważności pisem-
nych upoważnień. Po wywiązaniu  się 
emocjonalnej polemiki, widząc, że dys-

kusja przybiera na sile, 
przewodniczący August 
Krawiec przerwał zebranie 
i zarządził jego przenie-
sienie na nowy termin – 5 
kwietnia. Do tego czasu 
ma zostać wypracowa-
ny porządek następnego 
walnego zgromadzenia.

Władysław Szczepaniak

Nadzwyczajnie w Stelli

Q
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Stelli 12 marca cieszyło się wyjątkową 
frekwencją. Zostało przeniesione na 5 kwietnia   fot. Władysław Szczepaniak

Więcej o pierwszym 
walnym zgromadze-
niu w Stelli czytaj na 
szpaltach sportowych, 
na str. 58.

Q
Nadzwyczajna sytuacja na nadzwyczajnym walnym 
zgromadzeniu w Stelli – prowadzenie powierzono 
dwóm osobom: Augustowi Krawcowi (z prawej) z frakcji 
„konserwatywnej” (z zarządu sprzed kilku lat) i Jackowi 
Kujawie (młodsze pokolenie działaczy)   fot. Władysław 
Szczepaniak



3/2018

32

LUDZKIE SPRAWY / LUDZIE

Lubonianie będą mieli wreszcie długo 
wyczekiwany, piękny basen. To dobra 
wiadomość dla tych mieszkańców Lu-
bonia, którzy dotąd jeździli m.in. do 
Term Maltańskich, na basen w Tarno-
wie Podgórnym czy Suchym Lesie. 
Obiekt, który powstaje pomiędzy ry-
neczkiem a punktowcem budowanym 
przy al. Jana Pawła II, będzie posiadał 
zbiorniki rekreacyjne i sportowe, stre-

fę saun i  kąpiele solankowe. W  dniu 
otwarcia pierwszych 10 osób otrzyma 
darmowe, miesięczne karnety wstępu. 
Prezentem będą również wysokiej ja-
kości włoskie stroje kąpielowe dla 
pierwszych 10. kobiet, a dla mężczyzn 
kąpielówki z zamkiem błyskawicznym. 
Inauguracja nastąpi w pierwszy dzień 
Świąt Wielkanocnych, tj. 1  kwietnia 
o godz. 10.   W.S.

Będzie pływalnia!

QQ Jak duże samochody i ile ich może 
parkować na prywatnych posesjach prze-
znaczonych dla domków jednorodzin-
nych? Jakie przepisy, także wewnętrz-
ne, lokalne Lubonia to regulują?   (tel.)

Odp.: Art. 1 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo 
o ruchu drogowym określa zasady ruchu 
na drogach publicznych, w strefach za-
mieszkania, oraz strefach ruchu. Prze-
pisy dotyczące zatrzymania i postoju zaś 
zawarte są w  art.  46 do 56 cytowanej 
ustawy. Za organizację ruchu na terenach 
prywatnych, w szczególności za zadania 
techniczne takie, jak: umieszczanie zna-
ków drogowych, urządzeń bezpieczeń-

stwa drogowego itp. od-
powiada właściciel 
(art. 10 pkt 7 ustawy). Ich 
egzekucja przez Policję 
lub Straż Miejską możli-
wa będzie, gdy teren taki 
oznakowany będzie znakami drogowymi 
D-52 (strefa ruchu) lub D-40 (strefa 
zamieszkania). By zatem odpowiedzieć 
szczegółowo na to pytanie, niezbędne 
jest przekazanie informacji dotyczących 
konkretnej sytuacji. Prosimy zatem 
o kontakt ze Strażą Miejska Miasta Lu-
boń zainteresowaną osobę.

oprac. Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Parkowanie przy domu

Podczas gali zorganizowanej 9 lutego 
w  Lubońskim Ośrodku Sportu i  Re-
kreacji przyznano kolejne statuetki 
„Siewca Roku” (2017) oraz wręczono 
medale „Zasłużony dla miasta Luboń”. 
Tego szczególnego wieczoru wyróż-
niono też Marka Giese, który otrzymał 
podziękowanie Zarządu Wielkopol-
skiego Związku Piłki Nożnej za zaan-
gażowanie i wieloletnią pracę na rzecz 
rozwoju wielkopolskiej piłki nożnej. 
Wyróżnionemu wręczył je osobiście 
prezes WZPN – Paweł Wojtala.

Marek Giese urodził się 13.07.1957 r. 
w  Poznaniu. Od wielu lat mieszka 
wspólnie z żoną Zofią w Luboniu. Do-
czekali się dwóch córek – Lucyny i Ja-
gody. Posiada wykształcenie wyższe, 
ukończył AWF w Poznaniu. Uprawiał 
piłę nożną w następujących klubach: 
Warta Poznań (1970-1976), AWF Po-
znań (1976-1980) i Energetyk Poznań 
(1981-1983).
Od 1981 r. był nauczycielem wycho-
wania fizycznego i  trenerem I  klasy 
piłki nożnej. W jego pracy zawodowej 
były następujące placówki: w  latach 
1981-1982 – Zespół Szkół Elektrycz-
nych, po rocznej służbie wojskowej 
w Elblągu (1982) – Szkoła Podstawowa 
nr 97 w Poznaniu (1983-1985), a w la-
tach 1985-1999 – Akademia Wycho-
wania Fizycznego. W  okresie 1998-
2003 pełnił funkcję szefa wyszkolenia 
w KS „Posnania”. Od 2003 do 2007 r. 
trenował uczniów Zespołu Szkół Prze-
mysłu Spożywczego. Potem (2010- 
2013) związał się z firmą „Erima Pol-
ska” – sprzęt sportowy. Od 2013 r. jest 

w LOSiR-ze głównym specjalistą w or-
ganizacji imprez, m.in. turniejów „Lu-
boń Cup” czy dla Stowarzyszenia 
„Wspólna Droga”.
Kariera M. Giese jako trenera I klasy 
piłki przedstawiała  się następująco: 
lata 1983-1989 – Energetyk, juniorzy, 
1988-1992 – GKS Olimpia, drużyny 
młodzieżowe (trener koordynator), 
1982-1986 – KS Warta Poznań, dru-
żyny młodzieżowe (trener koordyna-
tor). W sezonach 1993-1994 i 1994 – 
1995 był II  trenerem w  Ekstraklasie, 
a w 1995 r. szkoleniowcem NKS Nie-
pruszewo w lidze okręgowej. W 1996 r. 
prowadził III-ligowy zespół Luboń-
skiego Klubu Sportowego, a  potem 
drużyny IV-ligowe: w  1997  r. Patrię 
Buk i w 1998 Pogoń Lwówek. W latach 
1999-2005 trenował w klasie A zawod-
ników TPS Winogrady, z awansem do 
klasy okręgowej. W okresie 2006-2008 
szkolił Las Puszczykowo, a w przedzia-

Zaangażowanie Marka Giese

Q
Marek Giese otrzymuje wyróżnienie na gali „Siewca 2017” z rąk prezesa WZPN – 
Pawła Wojtali   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Wyróżnienie dla Marka Giese z podzię-
kowaniem od WZPN

le 2008-2010 – drużyny młodzieżowe 
LKS-u. W latach 2010-2012 pracował 
dla Orkanu Konarzewo (klasa  A), 
a  2014-2016 dla Tarnovii Tarnowo 
Podgórne (III   i IV liga). Przez 2 lata 
(1991-1993) Marek Giese był trenerem 
reprezentacji Wielkopolski w  roczni-
kach 1977 i 1979. Jego największe suk-
cesy wiążą  się z pracą w Ekstraklasie 
– zwycięstwo z Legią Warszawa i Le-
chem Poznań. W  sezonie 1994-1995 
awansował z reprezentacją Wielkopol-
ski do finału Kuchara. Ma za sobą staż 
trenerski w  holenderskim Kerkrade 
(1993  r.). Jego wychowankowie to: 

Grzegorz Rasiak – reprezentant Polski, 
Artur Topolski – reprezentant Polski 
Juniorów, Wojciech Weiss – trener 
reprezentacji Polski kobiet w futsalu.
Posiada Srebrną i  Złotą Odznakę 
WZPN oraz Złotą Odznakę PZPN, 
tytuł Zasłużonego Działacza Kultury 
Fizycznej i  medal 90-lecia WZPN. 
Współpracował przez 8 lat (1992-2000) 
z Radą Trenerów w wydziale szkolenia 
przy WZPN oraz z działami sportowy-
mi  „Dziennika  Poznańskiego” 
i „Expressu Poznańskiego”.

Władysław Szczepaniak

Podziękowanie
Serdecznie dziękuje za przyznanie mi przez Zarząd Wielkopolskiego Związku 

Piłki Nożnej wyróżnienia za moją działalność dla wielkopolskiej piłki nożnej. Nie 
spodziewałem się, że otrzymam je przy okazji tak ważnej w życiu mieszkańców 
Lubonia uroczystości, jakim jest Gala Siewcy. Chcę podziękować sprawcom tego 
zamieszania: Mateuszowi Mikołajczakowi – zastępcy Burmistrza Lubonia, Pawłowi 
Wojtali – prezesowi Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Michałowi Kosińskie-
mu – prezesowi LOSiR, moim córkom – Lucynie i Jagodzie, które wszystko wcze-
śniej wiedziały, ale się z tym nie zdradziły (zięciowie też wiedzieli i jak tu liczyć na 
męską solidarność…).

Najmocniej chcę podziękować żonie Zosi, która wytrzymała moje wieczne wyjaz-
dy na treningi, mecze czy obozy. Jej ta nagroda należy się chyba bardziej, niż mnie.

Chciałbym podziękować wielu osobom, które w trakcie pracy jako trener i or-
ganizator, miałem okazję spotkać. Są wśród nich wspaniali piłkarze – reprezentanci 
Polski, z którymi miałem zaszczyt pracować: Tomasz Iwan, Maciej Żurawski, Cze-
sław Jakołcewicz, Arkadiusz Kaliszan, Krzysztof Piskuła, Grzegorz Rasiak, Arka-
diusz Miklosik, Piotr Prabucki, Arkadiusz Onyszko, Kazimierz Sidorczuk, Mariusz 
Niewiadomski, Artur Topolski, Krzysztof Kotorowski, Zbigniew Zakrzewski i wielu 
innych, których zawsze będę pamiętał, a których nie sposób wymienić.

Dziękuje ludziom piłki nożnej i sportu – śp. Eugeniuszowi Samolczykowi, Krzysz-
tofowi Pawlakowi, Ryszardowi Dorożale, śp. Michałowi Mroczkiewiczowi, Stani-
sławowi Butce, Markowi Kaźmierczakowi, Piotrowi Koperskiemu, Zbigniewowi 
Trawce, Dominikowi Czapczykowi, śp. Wojciechowi Skrzypczyńskiemu, Tomaszowi 
Wiktorowi, Maciejowi Kędziorze, Wojtkowi Weissowi, Janowi Kaczyńskiemu i wiel-
kiej rzeszy ludzi, dla których sport jest sensem życia, których również nie sposób 
tu wymienić, a którym będę zawsze wdzięczny za to, że w swoim sportowym życiu 
ich spotkałem. Serdecznie dziękuje!

Marek Giese
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wacji kolidował z  ligowymi zawodami 
w Lesznie, Główna Komisja Sportu Żuż-
lowego zawiesiła Gwardię w  rozgryw-
kach. Po decyzji GKSŻ zawodnicy roz-
jechali się do innych klubów w Polsce, 
co sprawiło, że czarny sport w Poznaniu 
zamarł na 35 lat. Pan Henryk, którego 
starty przyczyniały się do sukcesów dru-
żynowych poznańskiego zespołu, prze-
niósł się do Polonii Piła, którą reprezen-
tował od 1958 do 1961 r. Podczas wy-

granego turnieju indywidu-
alnego o Puchar Sekretarza 
PZPR w  Toruniu (1960), 
spodobał  się działaczom 
„Startu Gniezno” i  przyjął 

propozycję zmiany klubu. Opuścił miesz-
kanko, które zagwarantowała mu na czas 
kontraktu Polonia i przeniósł się bliżej 
rodzinnego miasta – do Gniezna. W bar-
wach „Startu” występował przez następ-
ne 9 lat (1962-1971), aż do feralnego 
turnieju w  Gnieźnie w  1971  r., kiedy 
doznał poważnej kontuzji barku, wstrzą-
su mózgu i urazów kręgosłupa. Wypadek 
zakończył karierę żużlową lubonianina.

Życiowa pasja
Pan Henryk otrzymał rentę i zajął się 
mechaniką samochodową. Był już wte-
dy żonaty i miał dwójkę dzieci – syna 
Witolda (zmarł 2011 r.) i córkę Kata-
rzynę (1968). Pochodzącą ze Strzelna 

Bożenę z d. Hołoga poznał 
w  Luboniu, gdzie przyszła 
żona miała rodzinę. Prze-
żyli razem 45 lat. Najpierw 
mieszkali na osiedlu Zakła-

LUDZIE

Tradycja czarnego sportu ligowego 
w Poznaniu sięga lat 50. ubiegłego 

wieku. Urodzony 6 kwietnia 1937  r., 
mieszkający w Luboniu, dziś 80-letni 
Henryk Gajdziński jest ostatnim Mo-
hikaninem z  jedynego wówczas klu-
bu żużlowego w stolicy Wielkopolski, 
Gwardii Poznań, startującego w regu-
larnej lidze.

Kariera ligowca
Pan Henryk zakochał się w speedwayu, 
kiedy jako nastolatek obserwował żuż-
lowców na stadionie „Sokoła” przy Dro-
dze Dębińskiej (obecnie obiekt nie ist-
nieje). Wyścigi odbywały  się wówczas 
na motocyklach terenowych. Każdy 
chciał jeździć jak Indywidualny Mistrz 
Polski na żużlu – Alfred Smoczyk (zginął 
tragicznie w wypadku w lesie Kąkolew-

skim 
w  1950  r.). 
W 1955 r. mło-
dziutki Henryk 
przystał  do 
drużyny żużlo-
wej Gwardia 
Poznań, a  po 
roku posiadał 
już licencję „ż”. 
Podległy resor-
towi spraw we-
wnętrznych 
golęciński klub 
na l e ż a ł  d o 
uprzywilejowa-
nych. Zawod-
nicy nie musie-
li  się martwić 
o  maszyny, 
serwis, środki 
i  starty w  za-
wodach (uży-

wali wówczas motocykli przystosowa-
nych do wyścigów na torze, potem bry-
tyjskich JAP-ów, a  następnie maszyn 
polskiej konstrukcji z Rzeszowa marki 
FIS). Na zawody byli dowożeni lub jeź-
dzili koleją (np. do Krakowa, Nowej 
Huty, Krosna). Zawodnicy podróżowa-
li w wagonach dla pasażerów, a motocy-
kle w tzw. „bramkartach”. 
W 1957 r. Gwardia, jako jedyna, mogła 
sobie pozwolić na wysłanie 10-osobowej 
reprezentacji na 3-tygodniowe tournée 
po Czechosłowacji. Wyjazd przedłużył 
się, bo sąsiedzi zza miedzy zapropono-
wali Polakom dodatkowe zawody w Par-
dubicach. Poznańscy żużlowcy uprze-
dzili o tym władze sportowe w kraju, ale 
ponieważ dłuższy pobyt w Czechosło-

Legenda poznańskiego żużla
Henryk Gajdziński ze starej Gwardii Poznań
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Historia żużla w Poznaniu sięga okresu międzywojennego – istniał 
wtedy klub KM Unia Poznań, którego największym odnotowanym suk-
cesem były medale pierwszych turniejów Indywidualnych Mistrzostw 
Polski. Po wojnie w Poznaniu funkcjonowało kilka klubów, m.in. HCP, 
Unia, Lechia, Kolejarz i Gwardia. W regularnej lidze żużlowej starto-
wała tylko milicyjna Gwardia Poznań, zlikwidowana w 1957 r. Od tego 
czasu w Poznaniu miały miejsce jedynie pojedyncze mecze i turnieje 
towarzyskie, m.in. cykliczne zawody o  Puchar Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. Sekcję żużlową ponownie powołano do życia 
w 1991 r. pod nazwą „Polonez Poznań”, jednak był to jedynie roczny 
epizod. Kolejną próbę reaktywacji podjęto w 2004 r., kiedy powsta-
ło istniejące do dziś, startujące w II lidze Poznańskie Stowarzyszenie 
Żużlowe „Skorpiony”. (www PSŻ Skorpiony)

Q
Henryk Gajdziński z drugą żoną Bożeną Paczkowską-Gajdzińską

Q
18-letni Henryk Gajdziński

Q
Z kolegami ze „Startu Gniezno”, od prawej: Leon Majewicz (z butelką), Henryk Gaj-
dziński, Juliusz Ptaszyński, Henryk Cieślewicz

Q
Zawody w Pile przy pełnej trybunie kibiców, Henryk Gajdziński na torze z lewej, w środku – Kazi-
mierz Kurek, a za nim Franciszek Cieślawski (klub z Zielonej Góry), z prawej – Mieczysław Mendy-
ka (Zielona Góra)

Q
 Z kolegami z toru w Gnieźnie, H. Gajdziński z prawej, na wózku (po 
kontuzji kręgosłupa) – Eugeniusz Błaszak, Henryk Cieślewicz i Juliusz 
Ptaszyński
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„WL” 01-2018, str. 40). Ich ślub w ko-
ściele św. Barbary w  Żabikowie, po-
przedzony przejazdem ulicami Lubonia 
w  eskorcie poznańskich żużlowców, 
był nie lada wydarzeniem. Jeżdżą ra-
zem do Gniezna, Piły i na tor na Go-
lęcinie, gdzie od 2004 r. „króluje” Po-
znańskie Stowarzyszenie Żużlowe 
„Skorpiony”. Legenda poznańskiego 
żużla jest entuzjastycznie witany na 

trybunach. Co roku w międzynarodo-
wym towarzystwie kibicuje też na za-
wodach w czeskich Pardubicach. Mo-
tocykl zamienił na rower… Czuje 
sentyment do stadionu na Golęcinie, 
przy którego budowie był obecny. Go-
spodarzem obiektu, z którym związana 
była Gwardia Poznań, był potem mili-
cyjny, wielosekcyjny klub „Olimpia Po-
znań” święcący triumfy w latach 80.

Henryk Gajdziński jest synem pochodzą-
cej z  Kotowa Stefanii Kaczmarek ur. 
w 1913 r. oraz Kazimierza, ur. w 1909 r. 
pod Stęszewem. Wychowywał się w Domu 
Gminnym przy ul. Armii Poznań. Ma 
starszego brata – Stefana (ur. 1934 r.), pi-
lota w randze pułkownika z Poznania (o 
jego i płk. Jana Jąkały udziale w uroczy-
stościach 75. rocznicy bitwy o  Anglię 

dów Ziemniaczanych przy 
ul. Armii Poznań, a  potem 
wybudowali dom na ul. Dłu-
giej. W latach 90. prowadzi-
li razem sklepik warzywni-

czy na posesji państwa Woszczalskich 
przy ul. Poniatowskiego. Pani Bożena 
była wiernym kibicem żużla. Towarzy-
szyła mężowi podczas wyjazdów na 

wyścigi z  udziałem klubów, których 
reprezentantem był wcześniej pan Hen-
ryk. Zmarła w 2007 r. Tradycję tę kon-
tynuuje druga małżonka pana Henry-
ka – Bożena Paczkowska-Gajdzińska, 
którą poślubił 4 października 2008 r. 
(od niedawna przewodnicząca Koła 
Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Luboniu – czytaj 
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Q
Historyczne zdjęcie (prasowe) z tournee żużlowców Gwardii Poznań po Czechosło-
wacji w 1957 roku. W ubiorach żużlowców, w górnym rzędzie od lewej: Zygmunt 
Nowacki, Wacław Wechman, Tadeusz Gomoliński, Franciszek Cieślawski, Zygmunt 
Gawriantosiewicz. W dolnym rzędzie: Witold Świątkowski, Juliusz Ptaszyński i Hen-
ryk Gajdziński   fot. Franciszek Gajdziński

Q
Turniej w Żateci, Czechosłowacja, 21.04.1957. Polscy żużlowcy odbierają kwiaty od 
czechosłowackich pionierów. Henryk Gajdziński 1. z lewej. Po tournee u południo-
wych sąsiadów władze żużla w Polsce zawiesiły Gwardię Poznań, która już się nie 
odrodziła

Q
Henryk Gajdziński cieszy się rozległymi 
znajomościami, nie tylko w świecie 
sportu. Na zdjęciu ze Zbigniewem Boń-
kiem w Gnieźnie

Q
Ślub Henryka Gajdzińskiego i Bożeny 
Paczkowskiej w kościele św. Barbary, 4 
października 2008 r., z udziałem żużlow-
ców z klubu „Skorpiony” Poznań

Q
Bracia Henryk (mniejszy) i Stefan Gaj-
dzińscy z rodzicami – Stefanią i Kazi-
mierzem. Ojciec Henryka i Stefana 
ubolewał nad tym, że obaj jego syno-
wie wybrali niebezpieczne profesje

Q
Złota Odznaka Honorowa PZM nr 5228, 
nadana Henrykowi Gajdzińskiemu 
Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Motorowego 25.04.2007 r.

QQ O nielegalnym salonie gier na ry-
neczku, w którym w styczniu doszło do 
zabójstwa, wiedziała policja, a pewnie 
także i władze miasta. Gdyby zamknięto 
ten przybytek, do tragedii by nie do-
szło. Dlaczego tego nie zrobiono?   (tel.)

Odp.: Nielegalny punkt gier, o którym 
mowa w pytaniu, znajdował się na te-
renie prywatnym, a o jego funkcjono-
waniu Straż Miejska nie była informo-
wana. Osoba wynajmująca lokal dla 
osób urządzających lub prowadzących 
gry na automatach wbrew przepisom 
ustawy z 19 listopada 2009  r. o grach 
hazardowych, powinna wypowiedzieć 

umowę w trybie natychmiastowym ze 
względu na prowadzenie tej działalno-
ści niezgodnie z prawem. Kontrolą tego 
typu placówek zajmuje się Służba Celna, 
którą w wypadku potwierdzenia infor-
macji o nielegalnym punkcie gier ha-
zardowych zawsze powiadamiamy. 
Zgodnie z nowelizacją ustawy o grach 
hazardowych z 1 kwietnia 2017 r. wy-
najmujący z  mocy prawa znajdzie  się 
w gronie osób uznanych za organizato-
rów gier na automatach bez względu na 
fakt, czy posiadacz lokalu ma cokolwiek 
wspólnego z organizacją gier czy nie.

oprac. Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Nielegalny salon gier

w  Northolt pod Londynem pisaliśmy 
w „WL” 09-2015 na str. 5), oraz młodszą 
siostrę, Mirosławę Kujawę (ur. 1946 r.), 
mieszkającą w Luboniu, kiedyś pracującą 
w Urzędzie Miasta.

HS
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Urodził się 8 września 
1934  r. w  Luboniu 

i przez całe życie tu miesz-
kał. Ojciec, Andrzej Dotka, 
pochodził ze Strykowa 
i, jako osiemnastolatek, 
w 1922 r. zamieszkał w Lu-
boniu przy ul. Poznańskiej 
(później Dzierżyńskiego, 
aktualnie Armii Poznań) 
u swojej siostry Franciszki 
– żony Michała Zgrzeby, 
których synem był Fe-
liks – długoletni dyrygent 
chóru „Bard”. Podjął pra-
cę w  lubońskiej Fabry-
ce Drożdży G.  Sinnera, 
a  po jej przekształceniu w  Zakłady 
Przemysłu Ziemniaczanego pracował 
tam do emerytury (w 1945 r otrzymał 
służbowe mieszkanie przy ul. Kolo-
nia ZPZ, obecnie Cyryla Ratajskiego, 
i przeniósł się tam z całą rodziną. Był 
zapalonym społecznikiem działającym 
w zarządzie Towarzystwa Sportowego 
„Sokół”. Matką pana Zdzisława była 
Stanisława z d. Golnisz.
W 1943  r. pan Zdzisław rozpoczął 
edukację w niemieckiej szkole dla Po-
laków w Lasku, a po zakończeniu oku-

pacji kontynuował naukę w  Szkole 
Podstawowej nr 3 przy dzisiejszej ul. 
Armii Poznań. Po ukończeniu Trójki 
w 1949 r. zaczął uczęszczać do dwu-
letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
przy Zakładach Naprawy Taboru Ko-
lejowego (ZNTK) na ul. Roboczej 

w  Poznaniu, by zdobyć 
zawód ślusarza; następnie 
podjął pracę w tych zakła-
dach. W latach 1954-1956 
odbył służbę wojskową, 
podczas której ukończył 
Szkołę Podo�cerską Łącz-
ności w  Braniewie jako 
radiotelegra�sta. Następ-
nie w stopniu plutonowe-
go służył w Dowództwie 
Wojsk Łącznościowych 
w Warszawie. Po powro-
cie z  wojska ponownie 
podjął pracę w  ZNTK, 
jednocześnie uczęszczając 
do Technikum Kolejowe-

go przy ul. Fredry w Poznaniu, gdzie 
później pracował jako nauczyciel za-
wodu. Ukończył także Studium Peda-

gogiczne przy ul. Mylnej.
Pomimo intensywnej i  absorbującej 
pracy zawodowej, pan Zdzisław znaj-
dował czas na działalność społeczną 
(odziedziczył to w  genach po ojcu). 
Od 1945  r. był związany z  Gronem 
Miłośników Sportu (GMS) w Luboniu, 
które później połączyło się z poznań-
skim Kolejarzem. Chętnie uprawiał 
sport, zwłaszcza kajakarstwo na War-
cie. Ukończył kurs instruktora sportu 
kajakowego w Giżycku, po czym tre-
nował lubońskich juniorów i seniorów, 
ustalał też składy drużyn na mistrzo-
stwa w różnych regionach kraju. Osob-
ny rozdział sportowego życia stanowił 
dla pana Zdzisława udział w rozgryw-
kach III  ligi tenisa stołowego. Od 
1952 r. nieprzerwanie śpiewał w chórze 
„Bard” i, jako członek reprezentacyjnej 
orkiestry kolejowej, wyjeżdżał na kon-
certy, również zagraniczne (np. festiwal 
orkiestr kolejowych Eksjő w środkowej 
Szwecji).

Zdzisław Marian Dotka
(1934-2018)
W niedzielę, 4 marca, w wieku 84 lat zmarł śp. Zdzisław Marian Dotka 
– powszechnie lubiany i ceniony lubonianin, od wielu lat śpiewający 
w chórze „Bard”, długoletni harcerz, społecznik, miłośnik sportu, 
życzliwy, pogodnie nastawiony do życia i uśmiechnięty sąsiad, na 
którego zawsze można było liczyć

Od najmłodszych lat 
był zapalonym harce-
rzem i  aktywnie 
uczestniczył w  życiu 
tej organizacji – nale-
żał do 7  Lubońskiej 
Drużyny Harcerskiej 
(LDH) im. Jana Karo-
la Chodkiewicza oraz 
do Kręgu Starszyzny 
Harcerskiej i  Senio-
rów 17. i 18. LDH im. 
Ks. Józefa Poniatow-
skiego.
20  września 1958  r., 
poślubił Irenę z  d. 
Pinczyńską. Stanęli 
przed ołtarzem ko-
ścioła pw. św. Jana Bo-
sko, a ich ślub pobło-
gosławił ówczesny 
proboszcz – ks. Teo-

dor Nogala. Młodzi znali się już w dzie-
ciństwie, uczęszczali do tej samej szko-
ły podstawowej, przy której byli harce-
rzami. Razem przystąpili do sakramen-
tu I Komunii św. i chodzili na procesje 

Bożego Ciała. Później razem śpiewali 
też w  chórze „Bard”. Kupili działkę 
i  wybudowali dom rodzinny przy ul. 
Dożynkowej. Całe swoje życie zawodo-
we pan Zdzisław związał z poznańską 
�rmą ZNTK, gdzie przepracował pra-
wie 50  lat. Realizował  się też ucząc 
młodzież zawodu w Technikum Kole-
jowym. Po przejściu na emeryturę z za-
dowoleniem więcej czasu poświęcał 
rodzinie, a także pogłębiał swoje hobby: 
śpiewanie w chórze, podróże, harcer-
stwo oraz majsterkowanie w  przydo-
mowym, małym, bardzo oryginalnym 
warsztacie.

Zdzisław Dotka został pochowany 
9 marca na cmentarzu w Żabikowie po 
Mszy św. żałobnej odprawionej w pa-
rafialnym kościele św. Jana Bosko. 
W  ostatniej drodze towarzyszyli mu 
licznie zgromadzeni: rodzina, przyja-
ciele, harcerze, chór „Bard” i sąsiedzi.
Zawsze uśmiechnięty, wytrwały opty-
mista o wielkim sercu, pozostanie w pa-
mięci lubonian i nie tylko.

PAW

Q
Zdzisław Dotka   
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Zdzisław i Irena Dotkowie w 2013 
roku wzięli udział w uroczystości 
w Sali Bankietowej „Lacerta”, pod-
czas której nasze miasto uczciło 
małżeństwa z długoletnim stażem   
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Koło śpiewacze „Bard” przed budynkiem SP 3 (1954 r.). Siedzą od lewej: Bayer 
– członek Zarządu chóru, Sypniewska, Feliks Zgrzeba – dyrygent chóru, NN, 
Eugeniusz Szczepański – kronikarz, Stanisław Skrzypczak – założyciel chóru 
i prezes zarządu, Szymkowiak, Irena Dotka – sekretarz zarządu, Michał 
Zgrzeba, Regina Wróblewska. W drugim rzędzie od lewej stoją: Leon Sta-
chowski, Sypniewska, Kazimierz Piechocki, Pachocka, Błaszczyk, Maria Gron-
kówna, NN, Błaszczyk, Józefa Bayer, Ireneusz Paczkowski, Józef Bielawski. 
W trzecim rzędzie – nieznani; w czwartym od lewej: Walkowiak, Zdzisław 
Dotka, Henryk Gelek, Marian Dziudzia, Brenczewska, Henryka Drop, Krystyna 
Palacz-Nyćkowiak, Marta Antoniewska, Henryk Wągrowski, Tadeusz Bielaw-
ski, Zenon Brenczewski, Lech Michalczyk, Krzywosz. Na górze ze sztandarem 
– Teodor Skrzypczak

Q
Rok 1972, trzej kolejni kronikarze chóru „Bard”, od pra-
wej: Seweryn Ryszewski (I), Zdzisław Dotka (III) i Euge-
niusz Szczepański (II)

Q
Przed dwoma laty w SP 4, podczas uroczystego opłatka w Kręgu Starszyzny Harcer-
skiej i Seniorów 17. i 18. LDH im. Ks. Józefa Poniatowskiego (Zdzisław Dotka – 6. od 
prawej w ostatnim rzędzie, przed nim żona – Irena   fot. Paweł Wolniewicz
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W sobotę, 24  lutego, w  wieku 
71 lat zmarła społeczniczka, za-
angażowana w sprawy naszego 
miasta lubonianka, długoletni 
pracownik Poznańskich Zakła-
dów Nawozów Fosforowych, 
członek Rady Nadzorczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w  Swa-
rzędzu, miłośniczka przyrody 
i  niestrudzona propagatorka 
ekologii, wnikliwa obserwatorka 
zjawisk społecznych w  naszej 
Małej Ojczyźnie, na którą zawsze 
można było liczyć.

Urodziła się 16 maja 1946 r. w Luboniu 
(ojciec Władysław – jego sylwetkę 
przedstawiliśmy szeroko przed ponad 
dwoma laty w  „WL” 10-2015, s.  41; 
matka Halina z d. Rogowska) i przez 
całe życie tu mieszkała. Jej ojciec był 

wielkim społecznikiem i to przekazał 
w  genach pani Marii. Początkowo 
mieszkali w jednym z domów dla pra-
cowników na terenie Fabryki Chemicz-
nej dr Romana Maya (obecnie ul. Ma-
gazynowa 2 A), później przeprowadzi-
li  się do bloku nr  6 przy ul.  Kolonia 
PZNF, a następnie obok, do bloku nr 7, 
gdzie pani Maria do końca życia miesz-
kała wraz z  matką. Po ukończeniu 
Szkoły Podstawowej nr 4 Maria konty-

nuowała naukę w po-
znańskim Liceum 
Ogólnokształcącym 
im. Dąbrówki. Po zda-
niu matury podjęła 
pracę w sąsiadujących 
z jej domem Poznań-
skich Zakładach Na-
wozów Fosforowych, 
gdzie w  pionie tech-
nicznym przepracowa-

ła 45 lat – do momentu 
przejścia na emeryturę. 
Związana przez całe 
życie z Luboniem wni-

kliwie obserwowała jego zmiany w róż-
nych aspektach społecznych i urbani-
zacyjnych. Swoimi obserwacjami 
i wnioskami dzieliła się m.in. pisząc na 
łamach „Wieści Lubońskich”. Chwaliła 
co dobre, natomiast  zdecydowanie 

i stanowczo ganiła i krytykowała wszel-
kie, jej zdaniem, zło w naszym mieście. 
Uczestniczyła w sesjach i posiedzeniach 
komisji RML, zgłaszając swoje wnioski 
i  postulaty, często jako reprezentant 
zainteresowanych grup lubonian. Wie-
lokrotnie broniła interesów proszących 
ją o  to sąsiadów. Przed dwoma laty 
została członkiem Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzę-
dzu i  pracowała tam w  Komisji Spo-

Maria Kaczmarek 
(1946-2018)

łeczno-Kulturalnej. 
Usilnie zabiegała 
o  pozyskanie środ-
ków na rewitalizację 
zespołu budynków 
kolonii mieszkalnej 
dawnej fabryki che-
micznej Moritza Mil-
cha zbudowanej dla 
kadry zarządzającej 
i  technicznej około 
1908 r., stanowiącego 
pięć domów willo-
wych (obecnie: ul 
Armii Poznań  51 
o r a z  K o l o n i a 
PZNF  1, 2, 3 i  4 – 
własność Swarzędz-
kiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej), wy-
magających niezwłocznej interwencji. 
W tym celu, z naszej wspólnej inicjaty-
wy, przed prawie dwoma laty doszło do 
spotkania z posłem na Sejm RP – Bar-
tłomiejem Wróblewskim, który podjął 
temat. Na efekty nie trzeba było długo 

czekać, bowiem ze środków Minister-
stwa Kultury udało się uzyskać 85 000 zł 
na I etap rewitalizacji budynków przy 
ulicach Armii Poznań  51 i  Kolonia 
PZNF 2. Jeszcze nie tak dawno pełna 
werwy i wigoru pani Maria miała wie-
le pomysłów na nasz Luboń, niestety, 
nie zdążyła ich wprowadzić w  życie. 
Niemal do końca swoich dni opieko-
wała się chorą, 97-letnią mamą, z którą 
mieszkała.
Maria Kaczmarek, po Mszy św. żałobnej 
odprawionej w kościele św. Maksymilia-
na Kolbego, została pochowana w czwar-
tek, 1 marca, na cmentarzu żabikowskim. 
Spoczęła w grobowcu rodzinnym obok 
dziadka ze strony mamy – Edwarda Ro-
gowskiego, który po zakończeniu wojny, 
przez rok był osobistym kierowcą arcy-
biskupa Metropolity Gnieźnieńskiego 
i Warszawskiego, jednocześnie Prymasa 
Polski – Augusta Hlonda, wożąc go po 
Polsce i nie tylko.
Ta niestrudzona społeczniczka na za-
wsze pozostanie w pamięci swoich naj-
bliższych, przyjaciół oraz sąsiadów.

PAW

Q
Maria Kaczmarek – 
wielka społeczniczka

Q
Maria Kaczmarek (z lewej) opalająca się z młodszą siostrą – Urszulą na luboń-
skiej pustyni „Saharze”

Q
W tym domu, na terenie dzisiejszej Luveny przy ul. Magazynowej 2 A, Maria 
Kaczmarek spędziła najmłodsze lata życia   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Przed dwoma laty Maria Kaczmarek w towarzystwie inscenizatorów, podczas 
obchodów kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w uwielbia-
nym przez nią Parku Siewcy   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Podczas spotkania przy zabytko-
wych willach Kolonii PZNF w czerw-
cu 2016 r., od lewej: Maria Kaczma-
rek, Bartłomiej Wróblewski i historyk 
dr Izabella Szczepaniak   fot. Paweł 
Wolniewicz

Q
Maria Kaczmarek z ojcem – Władysła-
wem – również znanym w Luboniu 
społecznikiem i kierownikiem szkoły 
przy Zakładach Chemicznych. Przed 65 
laty – Kocie Doły 8 lutego 1953 r. w tle 
blok nr 6 przy ul. Kolonia PZNF
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Wojna
Tam zaskoczył ją wybuch II wojny świa-
towej. Zgłosiła chęć pracy w Komendzie 
PWK w Warszawie. Jednak w związku 
z  zerwaną łącznością i  wkroczeniem 
Niemców, nie otrzymała żadnego przy-
działu. Opisała w  życiorysie początek 
swojej działalności konspiracyjnej:
- Od 1940 do grudnia 1941 r. zaangażo-
wana byłam w pracy konspiracyjnej ZWZ 
(Związek Walki Zbrojnej) pod kierow-
nictwem mego pracodawcy w charakterze 
łącznika, współuczestniczyłam przy ukry-
waniu osób poszukiwanych przez Gesta-
po w Warszawie, byłam z nim w kontak-
cie do chwili aresztowania. Roman Olędz-
ki był „Gospodarzem” Obwodu VII Ob-
roża Okręgu Warszawskiego na terenie 
Ożarowa Mazowieckiego.
Potwierdziła to 29 marca 1974 r. Krysty-
na Olędzka ps. „Marysia” – żona Roma-
na Olędzkiego, zamieszkała w Ołtarze-

wie, ówczesny powiat Ożarów Mazo-
wiecki.
W styczniu 1942 r. Helena Godziszewska 
zamieszkała w  Warszawie przy ulicy 
Aldony  7 m.  4, u  Zo�i Chlewickiej – 
pracownicy Romana Olędzkiego, której 
mieszkanie stanowiło lokal kontaktowy 
ZWZ. Przechowywano w  nim: doku-
menty, plany, podziemną prasę, okreso-
wo również broń. Na zmianę z  Zo�ą 
Chlewicką Helena Halina Godziszewska 
odbierała i wydawała materiały łączni-
kom – Konopnickiemu, Krajewskiemu, 
Czerniakowskiemu i innym.

Zaangażowanie polityczne
Dodatkowo 8 lutego 1942 r. została przy-
jęta przez Tadeusza Mącińskiego do 
Stronnictwa Narodowego i Narodowej 
Organizacji Wojskowej. Odbyła szkole-
nie organizacyjne oraz sanitarne. Nato-
miast 4 listopada 1942  r. wraz z  całą 
Narodową Organizacją Wojskową przy-
stąpiła do Armii Krajowej. Miała pseu-
donim „Miś”, stopień szeregowej sanita-
riuszki. W NOW jej numerem organi-
zacyjnym był „939”. Jej słowa potwierdził 
14 grudnia 1990 r., mieszkający w War-
szawie przy ul. Krochmalnej  2 m.  111 
Tadeusz Mąciński ps. „Prus”, „3097”, 
który napisał m.in.: Odbyła szkolenie 
organizacyjne i sanitarne, pełniła służbę 
sanitarną w  Zgrupowaniu NOW-AK 
„Stolica”. Dodał również, że Barbara 
Korewa i Barbara Skibniewska były jej 
przełożonymi, a  on był przełożonym 
pośrednim.
Kolejnym świadkiem konspiracyjnej 
działalności Heleny Godziszewskiej była 
Halina Trzcińska z domu Lesiewska, ps. 
„Ewa”, „48”, zamieszkała w  Warszawie 
przy ul. St. Bryły 2/64, która 18 grudnia 
1990 r. stwierdziła: Z Haliną Godziszew-

ska zetknęłam  się już 
w końcu 1941 roku. Były-
śmy obydwie w Narodowej 
Organizacji Wojskowej. 
W naszej grupie były m.in.: 
Teresa Englert, Barbara 
Korewa, a naszym dowód-
cą był Tadeusz Maciński 
ps. „Prus”, „3097”.

Aresztowanie
Z życiorysu: Kontaktowa-
łam się z Barbarą Korewą, 
Barbarą Skibniewską, Ma-
ria Karską. Szkolenia od-
bywały  się w  różnych 
punktach Warszawy: na 
Woli i  na ul. Aldony  7 
m. 4. W dniu 15 grudnia 
1942  r. zostałam areszto-
wana z właścicielką miesz-

kania, Zo�ą Chlewicką i  Stanisławem 
Krajewskim (Konopnickim), i osadzona 
na Pawiaku.
Z dokumentu nadesłanego przez Komi-
tet Międzynarodowego Krzyża w Gene-
wie wynika, że została aresztowana przez 
SD Warschau, czyli Sicherheitsdienst – 
Służbę Bezpieczeństwa SS w Warszawie. 
Być może, gdyby nie to aresztowanie, 
w przyszłości wzięłaby udział w Powsta-
niu Warszawskim?
Zo�a Chlewicka zamieszka-
ła przy al. Stanów Zjedno-
czonych 20 m. 88 w Warsza-
wie zeznała 24 marca 1974 r.: 
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Działalność konspiracyjna w Związku 
Walki Zbrojnej (ZWZ), Narodowej 

Organizacji Wojskowej (NOW) – Armii 
Krajowej podczas okupacji zakończyła się 
dla Heleny Godziszewskiej uwięzieniem 
na Pawiaku, a następnie pobytem w na-
zistowskich obozach koncentracyjnych. 
Przeżyła to „piekło” na ziemi, jednak 
utraciła zdrowie...

Dzieciństwo, młodość
Helena Halina Godziszewska urodziła się 
11 maja 1920 r. w Mohylewie nad Dnie-
strem w  Republice Ukraińskiej. Miała 
pochodzenie szlacheckie. Jej dziadek 
Jakób Gudź-Godziszewski, ur. w 1879 r. 
w  Śnitkowie, syn Jana i  Karoliny z  d. 
Michałowska, był na Podolu agrono-
mem. Mieszkali we wsi Glińsk, w gminie 
Diatkiewickiej, powiat rówieński. Ojcem 
Haliny był Jakub, matką Maria z domu 
Czyżewska. W swoim życiorysie (znaj-

dującym się w aktach Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg 
Wielkopolska w Poznaniu) odnotowała, 
że z matką i siostrą przeszły nielegalnie 
granicę do Polski w 1923 r. Ojciec uciekł 
z Mohylewa już w 1920 r. Początkowo 

zamieszkała we wsi Glińsk, a następnie 
do 1929 r. we wsi Szubków koło Równe-
go, gdzie ojciec był nauczycielem w Szko-
le Rolniczej. Potem zatrudnił się w po-
dobnej placówce w miejscowości Opsa 
(gmina Opsa), powiat brasławski w wo-
jewództwie wileńskim. Do pierwszej 
klasy gimnazjalnej Helena uczęszczała 
w Wilnie, a następnie w 1937 r. ukoń-
czyła Gimnazjum SS  Niepokalanek 
w miejscowości Maciejów na Wołyniu. 
Podczas edukacji w gimnazjum należa-
ła do Przysposobienia Wojskowego Ko-
biet. Od września 1937  r. wstąpiła do 
Państwowej Szkoły Ogrodnictwa w Po-
znaniu, którą na skutek wybuchu wojny 
ukończyła w  roku szkolnym 1945-46. 
Podawała, iż posiada wykształcenie ogól-
ne – średnie i zawodowe średnie wyż-
szego typu. Od 1 lipca 1939 r. była za-
trudniona na praktyce wakacyjnej w Sta-
cji Hodowli Roślin w Ołtarzewie, powiat 
Ożarów Mazowiecki, u Romana Olędz-
kiego – aktywnego członka Stronnictwa 
Narodowego.

cd.  
na str. 
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Helena Halina Godziszewska (1920-2000)

Q
Helena (Halina, Hala) Godziszewska

Q
Helena Godziszewska zapamiętana 
przez mieszkańców Lubonianki (zdjęcie 
z legitymacji)

Q
Nekrolog od rodzin Wiśniewskich i Andrzejewskich

Q
Świadectwo szkolne Heleny Godziszewskiej sprzed 85 lat (rok szkolny 1933-34) 
z 1. klasy gimnazjalnej przy prywatnym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim im. 
Królowej Korony Polskiej z prawem publicznym w Maciejowie, typ humanistyczny. 
O wspomnieniach z tej szkoły czytaj na str. 39
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W dniu 15 grudnia 1942 roku 
zostałyśmy aresztowane 
w moim mieszkaniu i osadzo-
ne na Pawiaku - jako „getrent-
ki”. Porozumiewałyśmy  się 

z  pomocą lekarek na terenie szpitala 
więziennego. W  dniu 17 stycznia 1943 
wywieziono nas do obozu w Majdanku, 
gdzie przebywałyśmy do połowy kwietnia 
1944 roku, po czym mnie wywieziono do 
Oświęcimia, kol. Godziszewką do Ravens-
brück. W  czasie kilkugodzinnej rewizji 
przeprowadzonej w  mieszkaniu przez 
Gestapo kol. Godziszewska była bita po 
twarzy i głowie.
Helena Godziszewska wspominała, że 
na Pawiaku (więzieniu Gestapo) spotka-
ła Barbarę Skibniewską, Marię Karską 
i Dankę Brzosko. Podczas śledztwa nie 
wydała nikogo.

Pobyt na Majdanku
Po przesłuchaniach na Pawiaku w dniu 
17 stycznia 1943 r. została wywieziona 
transportem na Majdanek, gdzie prze-
bywała od 18 stycznia 1943 do 19 
kwietnia1944  r., nr więzienny: 5235. 
Przypomnijmy, że w  KL Lublin na 
Majdanku (nazwa pochodzi od dziel-
nicy Majdan Tatarski), więziono ogó-
łem około 150 tysięcy mężczyzn, kobiet 
i  dzieci różnych narodowości. Był to 
jeden z najprymitywniejszych obozów, 
w którym panowały katastrofalne wa-
runki bytowe. Tak jak w innych obo-
zach, praca stanowiła jedno z narzędzi 
prześladowania oraz eksterminacji.

Ravensbrück
Od 21 kwietnia 1944 do 29 kwietnia 
1945  r. Helena Godziszewska była 
w  obozie Ravensbrück, nr więźnia 
36410. Był to jedyny nazistowski, nie-
miecki obóz koncentracyjny zbudowa-
ny dla kobiet. W szczytowym punkcie 
działalności więziono w nim 45 tysię-
cy kobiet. Podczas ponad 6 lat istnienia 
przez jego bramy przeszło około 130 
tysięcy więźniarek, które bito, głodzo-
no, zamęczano pracą na śmierć, truto, 
rozstrzeliwano i  zagazowywano. We-
dług różnych szacunków, liczba ofiar 
śmiertelnych tego obozu sięga od 30 
do 90 tysięcy. Historycy określają go 
jako obóz „pracy niewolniczej”. Miał 
tam swoją fabrykę Siemens. Ta praca 
stanowiła etap na drodze ku śmierci. 
Helenie Godziszewskiej udało się prze-
trwać...

Buchenwald komando Lipsk
Od 9 czerwca 1944 do 29 kwietnia 
1945  r. pani Helena znajdowała  się 
w  obozie Buchenwald komando Lipsk 
przy Fabryce HASAG, nr więzienny: 
4088. – W Obozie Buchenwald podobóz 
przy F-ce „Hasag” w  Lipsku spotkałam 
więźniarki Mącińską, żonę Tadeusza Mą-
cińskiego, mojego zwierzchnika organi-
zacyjnego z wolności, i Halinę Trzcińską 
„Ewę”, „48”, którym pomagałam w Lip-
sku. Moja instruktorka, Barbara Skib-
niewska, siostra lekarza Skibniewskiego, 
dowódcy Szarych Szeregów, zmarła na 
białaczkę tej samej godziny, co i jej roz-
strzelany brat (nie przyszedł na Pawiak 
dostarczyć krwi na potrzeby transfuzji dla 
siostry).

W obozie �lialnym Buchenwal-
du – Lipsk-Schönefeld jesienią 
1944 r. przy produkcji uzbrojenia 
pracowało ponad 4200 kobiet 
różnych narodowości. Helena 
Godziszewska wspomina w ży-
ciorysie, iż jej obóz był ewaku-
owany 14 kwietnia 1945  r. Na 
piechotę, przez 14 dni 14  000 
więźniarek szło po drogach Sak-
sonii, a 29 kwietnia 1945 zostały 
wyzwolone przez wojska alianc-
kie w miasteczku pod Lipskiem.

Patriotyzm w obozach 
W trakcie pobytu w  obozach 
koncentracyjnych Helena Go-
dziszewska wykazała się patrio-
tyczną postawą, pomagając in-
nym współwięźniom. – Praco-
wałam społecznie: w  obozie 
Majdanku brałam udział w akcji 
pomocy koleżeńskiej, organizując 
dostarczanie bielizny kobietom i mężczy-
znom, pielęgnując chorych i dzieci. W Fa-
brycece „Hasag” w Lipsku uczestniczyłam 
w dostarczaniu pomocy żywnościowej do 
obozu męskiego, przestrzegałam sprawie-
dliwego rozdziału żywności, w  miarę 
możliwości otaczałam opieką dziewczęta 
młodociane, dostarczałam dodatkową 
żywność matkom mającym nieletnie cór-
ki. Brałam udział we wszystkich impre-
zach organizowanych na terenie obozów 
o charakterze patriotycznym lub antynie-
mieckim, religijnym.

Powrót do Polski
Helena Godziszewska wróciła do kraju 
w 1945 r., o czym napisała: W czerwcu 
wróciłam do Polski, mimo że w Ravens-
brück dowiedziałam  się od więźniarki 
z Wołynia, że siostrę i  szwagra Niemcy 
rozstrzelali w Równem i ojciec nie żyje. 
Od 1 lipca 1945 do 30 września 1946 r. 
pracowała �zycznie w  Sandomiersko-
-Wielkopolskiej Hodowli Nasion w Bło-
niu koło Kutna. Od października 1945 
do lipca 1946 r. kończyła trzeci rok Pań-
stwowej Szkoły Ogrodnictwa w Pozna-
niu. Po obronie pracy dyplomowej 2 
sierpnia 1946  r. została zatrudniona 
w  Ziębickich Zakładach Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego, w Przetwórni 
– Zamrażalni Strzelin, w  charakterze 
kierownika produkcji, gdzie pracowała 
do 31 października 1950 r. Następnie od 
15 grudnia 1950 do 30 grudnia 1952 r. 
była zatrudniona w Dolnośląskich Za-
kładach Przetwórstwa Owocowo-Wa-
rzywnego we Wrocławiu – Zakład 
w Obornikach Śląskich, na stanowisku 
starszego majstra. Od 1 stycznia 1953 do 
31 marca 1954 r. pracowała w krochmal-
ni „Kąty” w Kątach Wrocławskich jako 
kierownik produkcji, potem na okres od 
1 kwietnia 1954 do 31 grudnia 1960 r. 
została przeniesiona do Fabryki Prze-
tworów Ziemniaczanych „Namysłów” 
w Namysłowie, w województwie opol-
skim, gdzie kolejno pracowała jako: 
mistrz produkcji, kierownik KT (kon-
trola techniczna) i kierownik laborato-
rium. Od 16 lutego 1961 do 30 czerwca 
1976 r. była zatrudniona w Wojewódz-
kim Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Spół-
dzielczo-Państwowych Przemysłu Tere-
nowego w Poznaniu, najpierw przez 12 
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lat na stanowisku starszego inspektora 
postępu technicznego, normalizacji i ja-
kości produkcji, a przez ostatnie 4 lata 
jako specjalista ds. kontraktacji.
– We wszystkich zakładach, w  których 
pracowałam – zaznaczyła w życiorysie 
– proponowano mi wstąpienie do PZPR, 
ale zawsze odmawiałam, przez cały czas 
byłam bezpartyjna.
Opisała również swoją działalność 
społeczną: od 1946 r. do 1954 r. odda-
wałam się wyłącznie pracy zawodowej 
z  uwagi na bardzo szczupłą obsadę 
techniczną po wojnie. Od 1954 r. pra-
cowałam w NOT-cie, założyłam i przez 
wiele lat prowadziłam kasę zapomogo-
wo-pożyczkową, zorganizowałam opie-
kę lekarską przy Fabryce w Namysłowie. 
Od 1970  r. jestem członkiem Koła 
ZBoWiD w  Żabikowie, byłam przez 
wiele lat członkiem zarządu, członkiem 
Komitetu Osiedlowego, zastępcą prze-
wodniczącego Klubu „Seniora”, ławni-
kiem Komisji Pojednawczej, członkiem 
Komitetu Pomocy Społecznej. W Kole 
ZBoWiD miała nr legitymacji 14343. 
Należała od 10 marca 1992 r. do Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej Okręg Wielkopolska – Środowi-
sko „Syrena” Poznań, nr legitymacji 
041072.

Uszczerbek na zdrowiu
Z książki Inwalidy Wojennego nr 6222 
wystawionej przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział Poznaniu przy 
ul. Dąbrowskiego  12 wynika, że 
w  związku ze służbą wojskową, na 
skutek pobytu w obozach koncentra-
cyjnych, w oparciu o wyciąg z orze-
czenia lekarskiego z 1 października 
1975 r. pani Helena została zaliczona 
24 października 1975 r. do III grupy 
inwalidów, a  od 28 lutego 1989  r., 
w oparciu o wyciąg z orzeczenia le-
karskiego z  10 stycznia 1989  r. do 
II  grupy. Cierpiała na przewlekłą 
astmę lękowo-depresyjną jako syn-
drom KZ oraz przewlekłą miażdżycę 
naczyń mózgowych. Ponadto scho-
rzenia narządu ruchu powodowały 
inwalidztwo II grupy. Natomiast na 
skutek schorzeń układu krążenia zo-
stała zaliczona do I grupy. Zatem na 
trwałe była niezdolna do pracy.

Uznanie
Helena Godziszewska została uhonoro-
wana Medalem Zwycięstwa i Wolności 
1945 r. nr leg. 107-73-34 z 7.05 1973 r., 
Odznaką Grunwaldzką z 22.07.1973 r., 
Medalem 30-lecia Polski Ludowej nr leg. 
137/74 M z 22.07.1974 r., Złotym Krzy-
żem Zasługi nr leg. 1419-74-40 
z 21.08.1974  r., Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski nr leg. 1186-
81-10 z  7.10.1981  r. oraz Krzyżem 

Oświęcimskim nr leg. 31-87-17 KO 
z  11.03 1987  r. W  2000  r. mianowana 
przez Prezydenta RP Aleksandra Kwa-
śniewskiego na stopień podporucznika 
Wojska Polskiego.

Mieszkanka Lubonia
Helena Halina Godziszewska mieszkała 
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonian-
ka” przy ul. Żabikowskiej  62  A m.  18. 
Przekazywała świadectwa z czasów po-
bytu w obozach podczas spotkań w lu-
bońskich szkołach.
Zmarła w 2000 roku. Została pochowa-
na na cmentarzu w Żabikowie.

Robert Wrzesiński

Q
Helena Godziszewska (klęczy druga z prawej z proporcem Polskiego Związku Byłych Więź-
niów Politycznych – PZBWP) w grupie więźniarek, podczas audiencji u papieża Jana Pawła II 
– 4.10.1984 r. W darze przekazują Ojcu Świętemu ornat z wizerunkiem św. Maksymiliana 
Kolbego   fot. Arturo Mari

Q
Grób ppor Heleny Godziszewskiej i jej 
matki Marii na cmentarzu w Żabikowie   
fot. Piotr P. Ruszkowski
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W 1929 r. przenieśliśmy się z Wołynia 
na Wileńszczyznę. W Opsie (pow. 

brasławski) mój ojciec objął posadę na-
uczyciela w szkole rolniczej. Tam ukoń-
czyłam w 1931 r. cztery oddziały szkoły 
powszechnej, po czym zdałam egzamin 
do Państwowego Gimnazjum im. Elizy 
Orzeszkowej w Wilnie, gdzie uczęszcza-
łam do I klasy, mieszkając w internacie 
sióstr Urszulanek.
Lato szybko minęło, wszystko przygoto-
wane do wyjazdu na nowy rok szkolny 
do Wilna, a  tu z poczty przynoszą list 
z Maciejowa z propozycją, aby młodszą 
córkę przysłać do nowo organizujące-
go się gimnazjum. Jeżeli rodzice zdecy-
dują się, należy przygotować wyprawę 
poznaczoną numerem „163”. W domu 
konsternacja – trwają rozmowy, ale pod 
wpływem argumentacji Zosi: „Halka 
musi jechać do Sióstr Niepokalanek, bo 
tam jest wspaniała szkoła i bardzo dobra 
atmosfera”, rodzice ostatecznie decydu-
ją się mnie tam umieścić.

* * *
Moja siostra Zosia rozpoczynała szkolę 
średnią, gdy nasza rodzina mieszkała 
jeszcze na Wołyniu. Po ukończeniu szko-
ły powszechnej w Zdołbunowie, mimo 
iż była dobrą uczennicą, nie mogła do-
stać się do gimnazjum ani w Zdołbuno-
wie, ani w Równem, ani w Samach. Po-
wodem był jej wiek – miała dopiero 
13 lat, zaś szkoły te w pierwszym rzędzie 
przyjmowały młodzież opóźnioną wie-
kowo z powodu wojny. Mieszkaliśmy na 
wsi ukraińskiej i cóż było robić z Zosią, 
cały rok nauki miałaby stracony?
Za namową p. Józefa Podhorskiego, 
z  którym mama podzieliła  się swoim 
zmartwieniem, postanowiono oddać 
Zosię do Sióstr Niepokalanek w Macie-
jowie k. Kowla, do prowadzonego przez 
nie seminarium nauczycielskiego.

Zosia zdała szczęśliwie egzamin i  roz-
poczęła naukę w Maciejowie. Początko-
wo bardzo tęskniła za domem, ale gdy 
bliżej poznała koleżanki i Siostry, czu-
ła się bardzo dobrze w serdecznej atmos-
ferze Maciejowskiej, zwłaszcza, że nale-
żała do grona najlepszych uczennic.
Szybko minęło pięć lat nauki i w 1931 r. 
Zosia zdała maturę. Jednak nie wydano 
jej świadectwa dojrzałości, gdyż miała 
dopiero 18 lat, przepisy zaś zezwalały na 
podjęcie pracy nauczycielskiej dopiero 
po ukończeniu 19. roku życia. Musiała 
więc czekać rok na pismo z Ministerstwa 

Wyznań i Oświecenia Publicznego ze-
zwalające na wydanie świadectwa ma-
turalnego.

* * *
Tak więc jechałam nie do Wilna, ale do 
Maciejowa. Jechałam tam przez całą dobę, 
z trzema przesiadkami, z bijącym sercem, 
pełna ciekawości, ale i niepokoju.
Na dworcu w  Kowlu spotkałam dwie 
uczennice z Wirowa, które także podą-
żały do Maciejowa. Były to Wanda Fi-
jałkowska i  Marysia Marksówna. Było 
nam raźniej. Z  dworca w  Maciejowie 
jakieś 3-4 km dojechałyśmy furą do 
samej szkoły.

Przejeżdżamy przez małe żydowskie 
miasteczko, mijamy ładny kościół pa-
rafialny, drewnianą cerkiewkę i przez 
most zbliżamy się do szkoły. Furman 
kołacze do bramy, która wkrótce zo-
staje otworzona. I oto ukazuje się nam 
jednopiętrowy biały pałac z portykiem 
wspartym na czterech kolumnach i ze 
stojącym obok budynkiem okolonym 
dzikim winem. To jest moja nowa 
szkoła.
Na powitanie wyszła siostra furtianka 
– wkrótce zanosimy walizki do holu. po 
chwili na schodach ukazuje się potężna 

W szkolnym mundurku. Wspomnienia z Maciejowa 1932-1937
Życie gimnazjalistki przed wojną – z pamiętnika Heleny Godziszewskiej

siostra. Była to dyrektorka, siostra Ty-
motea, która z  uśmiechem przywitała 
nas serdecznie, pytając o podróż. Potem 
spojrzała jakoś groźnie zza okularów na 
mnie i zapytała: – A ty kto jesteś? Skąd 
przyjechałaś? – Jestem Hala Godziszew-
ska – odpowiedziałam ze strachem – 
siostra Zosi. Przyjechałam z Wileńszczy-
zny, prawie spod Dyneburga. Siostra 
Tymotea wywarła na mnie tak groźne 
wrażenie, że w jej obecności nigdy mnie 
strach nie opuszczał.
Powędrowałyśmy na piętro do siostry 
Agaty. Tam rozpakowałyśmy walizy, 
a siostra wielkim kropidłem dezynfe-
kowała nasze wyprawki i  układała je 
na pólkach. Zapach środka dezynfe-
kującego prześladował mnie zresztą 
przez cale pięć lat. Siostra Agata czu-
wała nad nami w nocy, a w dzień trosz-
czyła  się o  porządek w  sypialniach, 
umywalniach i refektarzu. Była to oso-
ba pogodna, ale wymagająca. Nasze 
sypialnie były piękne – łóżka równo 
zasłane białymi kapami, po bokach za 
białymi zasłonami umywalki, pasto-
wana podłoga lśniła jak lustro.
Podczas kolacji siostra Agata umieściła 
mnie obok czarnowłosej koleżanki 
w moim wieku – była to Stefcia Warta-
nowicz, Ormianka o  pięknych rysach 
twarzy. Była szczupła, żywa jak każdy 
południowiec, miała ciemne, marzące 
oczy i dwa grube czarne warkocze.
Po kolacji jest czas rekreacji, o godz. 9 
wieczorem pacierz z rachunkiem sumie-
nia, wieczorna toaleta i cisza nocna. O 6 
rano pobudka. 7 – Msza Św., śniadanie 
i o 8 rozpoczynamy lekcje. O 13 obiad, 
po czym do 14.30 przewidywana jest 
rekreacja.
A Maciejów jest piękny – w parku rosną 
stare drzewa – klasztor jest na wyspie. 
Widnieją ruiny baszt porośniętych drze-
wami i krzewami. Wokół biegnie szero-
ka fosa, też pełna zieleni, dalej widok na 
bezbrzeżną łąkę pełną ziół i kwiatów.

Z drugiej strony fosy rozległy warzywnik 
starannie utrzymany przez siostrę ogrod-
niczkę. W alei wiodącej na mostek rośnie 
rozłożysty jesion, przy którym wszystkie 
roczniki uczennic robią sobie pamiątko-
we zdjęcia.
Jednak mimo tego rajskiego krajobrazu 
tęsknię za Opsą na Wileńszczyźnie, za 
rodzicami, za przepięknym jeziorem, 
kąpielą, pływaniem łódką i  śpiewnym 
akcentem wilniuków.
Naszą klasową jest siostra Antonia, nie-
zwykle urocza młoda osoba. W  tym 
czasie moją bliską koleżanką jest Maryl-
ka Modzelewska, która mieszka w mia-
steczku wraz z matką i młodszą siostrą 
Zosią. Mam także nieco starszą przyja-
ciółkę Alę Lewczuk, bardzo się lubimy 
i  na rekreacjach bez pamięci oddaje-
my się tańcom. Alka jest wspaniała, ale 
przygasza ją tęsknota za domem.
Rok szkolny zbliża się ku końcowi, ileż 
to radości! Żegnamy  się z  Siostrami, 
podjeżdżają żydowskie fury, lokujemy się 
na wypchanych sianem siedzeniach. 
Panuje gwar, roześmiane powiewamy 
sobie chusteczkami. Szybko przejeżdża-
my przez miasteczko, na dworcu żegnam 
Lidkę Baranowską i w drogę. Do domu! 
Ania Biedna jedzie do Poznania, Maryl-
ka i Jadzia Szymańskie do Białej Podla-
skiej, a ja całą dobę na Wileńszczyznę.
Na dworcu w Opsie wpadam w ramiona 
kochanego tatusia, który wychodzi mi 
na spotkanie. Początkowo zawsze udaje, 
że mnie nie poznał, bo urosłam 10 cm. 
W  domu przywitania z  rozradowaną 
mamą. Czekamy na Zosię. która nocnym 
pociągiem przez Polesie przyjedzie z Wo-
łynia, gdzie uczy w szkole – wtedy będzie 
jak w raju.

* * *
W sierpniu dni są coraz krótsze, wcze-
śniej zapada mrok, mama przygotowuję 
walizkę do Maciejowa, a mnie kurczy się 
serce, że zbliża się koniec lata i wolności, 
że trzeba wracać do nauki i rygoru szkol-
nego. Jak to lato szybko minęło, jak 
wolno będzie wlókł się czas do wyjazdu 
na Boże Narodzenie.
Łzawe pożegnanie z rodzicami. Jestem 
tak gorliwa, że zawsze bardzo się niepo-
koję, aby nie spóźnić  się na „czartop-
chajkę” (wąskotorówkę w Opsie). Dla-
tego proszę ojca o odprowadzenie mnie 
wcześniej na dworzec. Spokojnie wycze-
kujemy odjazdu, rozmawiając i marząc 
o następnym spotkaniu.
Rok szkolny 1934-35 to już II klasa i więk-
sze obowiązki. W Maciejowie znowu wita 
nas gościnna brama szkoły, witają nas 
Siostry i koleżanki. Siostra Agata znowu 
z kropidłem, zdajemy walizki i zaczyna się 
rytm codziennych obowiązków.
W tym czasie moimi zaprzyjaźnionymi 
koleżankami były Hala Miller, Tosia 
Lubieniecka, Niusia Romańska, Alicja 
Mierzwińska, Stasia Ostrowska. Siostrą 
klasową jest siostra Olga – osoba pogod-
na, serdeczna i zawsze roześmiana.
Nauczycielkami są w  więk-
szości Siostry. Języka polskie-
go uczy nas siostra Anita, 
historii siostra Wirginia, 
matematyki siostra Augusty-
na, geogra�i siostra Hermi-

cd.  
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Q
Klasa Prywatnego 4-klasowego Gimnazjum Żeńskiego SS Niepokalanego Poczęcia 
im. Królowy Korony Polskiej w Maciejowie na Wołyniu, 1933 r. Od lewej stoją: Hasia 
Dziwił, Renia Fijałkowska, Stefa Wartanowicz, Józia Dziedzic, Marylka Szymańska, 
NN, Dziunia Szymańska; siedzą w rzędzie środkowym: p. Maria Wróblewska – na-
uczycielka śpiewu, p. Szafnicka (?) – nauczycielka gimnastyki; siedzą w rzędzie 
dolnym: Ala Lewczuk, Halinka Godziszewska, Marysia NN, Lidka Baranowska, 
Marychna Komko, Wisia Kuriańska, Frania Perehuda, Ania Biedna

Q
Maciejów 1936 r. – podczas zajęć praktycznych gimnazjalistek(obieranie ziemnia-
ków) siostra Margarita czyta dziewczętom literaturę   fot. P. Lichtensztejn



3/2018

40

LUDZIE

cd.  
obok

cd.  
ze str. 
39

na, gimnastyki p. Alina Szaf-
nicka, śpiewu p. Wróblewska, 
łaciny p. Rej, języka francu-
skiego przyszła siostra Jolan-
ta, religii – siostra przełożona.

Jesienią w  cieple soboty chodzimy na 
wycieczki, zwiedzając wsie ukraińskie, 
w których poznajemy miejscowy folklor. 
Wszędzie jesteśmy przyjmowane życz-
liwie i serdecznie, częstowane owocami, 
ziarnkami dyni lub słonecznika. Gospo-
dynie pokazują paradne izby udekoro-
wane ikonami oraz łóżka z  pięknymi 
narzutami i stosem poduszek ułożonych 
aż pod sam su�t. Wszystkie są pięknie 
ha�owane w  kolorowe wzory. Kobiety 
chętnie wyjmują ze skrzyń barwne spód-
nice, serdaki i pięknie wyszywane białe 
bluzki. Tylko wyjątkowe domy zatrza-
skują przed nami drzwi, ale sąsiedzi 
uprzedzają, aby nie iść do nich, bo nie 
przyjmą. Z  wycieczek wracamy pełne 
wrażeń, zmęczone, ale rozśpiewane i ra-
dosne.

* * *
Bardzo uroczyście szkoła obchodziła 
święta narodowe. W dniu 11 listopada, 
rocznicy Odzyskania Niepodległości, 
siostra Agata rozdaje niedzielne mun-
durki, pucujemy pantofle, staranniej 

czeszemy włosy i  idziemy na Mszę św. 
Potem ustawiamy  się czwórkami i  ze 
szkolnym sztandarem maszerujemy na 
rynek w Maciejowie. Tam przemawiają 
przedstawiciele miasta, ksiądz, pop i ra-
bin. Rynek maciejowski brzmi gwarem 
dzieci i  młodzieży. Są dzieci z  drugiej 
szkoły powszechnej – trochę polskich, 
więcej ukraińskich, a najwięcej żydow-
skich. Nasza szkoła prezentuje  się ze 
sztandarem, poczet sztandarowy zaś 
stanowią: Ania Biedna oraz Ala Lewczuk 
i  ja, jako przyboczne. Po przemówie-
niach śpiewamy pieśni patriotyczne 
i marszowym krokiem wracamy do in-
ternatu.
Teraz czekamy do 8 grudnia na następ-
ne ukochane święto Matki Boskiej Nie-
pokalanie Poczętej. Rozpoczynamy je 
Mszą Św., podczas której pięknie śpiewa 
chór pod batutą p. Marii Wróblewskiej. 
Dla Sióstr jest to jedno z największych 
świąt. Wszystko tego dnia jest bardzo 
uroczyste, a towarzysząca nadzieja, że za 
dwa tygodnie będziemy już w domach, 

to już szczyt szczęścia. Śnieg pokrył 
wszystko dookoła grubą warstwą puchu, 
ach, co za radość!
Kiedy nadchodzi święto 3 Maja, znowu 
wielkie święto w Maciejowie. Wychodzi-
my ze sztandarem czwórkami do miasta, 
które udekorowane flagami wita nas 
radośnie. A 12 maja wielka uroczystość 
sodalicyjna – ślubowanie „Dzieci Maryi”. 
Rozpoczyna ją uroczysta Msza Św., pięk-
nie śpiewa chór, cały dzień jest bardzo 
świąteczny. Występujemy w białych bluz-
kach z marynarskim kołnierzem i gra-
natowymi naszywkami.
Szkoła Sióstr Niepokalanek zaszczepia-
ła nam głęboki patriotyzm, dlatego wy-
stawiane były takie sztuki teatralne, jak 
„Unici” i „Kościuszko pod Racławicami”. 
Z naszej klasy grają Renia Fijałkowska, 
Marychna Komko i Ala Lewczuk. Ja, ze 
względu na ogromną tremę, gram role 
drugoplanowe.

* * *
W dniu 12 maja 1935 r. dochodzi do nas 
wiadomość, która wstrząsnęła całą Pol-
ską – zmarł Marszalek Polski Józef Pił-
sudski. W sali gimnastycznej pod kie-
runkiem siostry Zo�i, naszej nauczyciel-
ki historii, wystawiamy symboliczny 
obelisk ku czci Marszalka, ozdobiony 

kwiatami i żałobnym kirem. Na ścianie 
wisi wielki portret Józefa Piłsudskiego, 
płoną świece, a  harcerki i  członkinie 
PWK przez trzy dni stoją przy nim na 
warcie. Na lekcjach historii siostra Zo�a 
przedstawia nam, zasługi człowieka, 
który okrył się chwalą jako wskrzesiciel 
Polski Niepodległej.

Z każdym rokiem i  ja coraz bardziej 
rozumiałam, co to jest wolna ojczyzna. 
Mój tatuś w 1920 r. cudem wydostał się 
z  Rosji. Stało  się to w  dramatycznych 
okolicznościach; mieszkaliśmy w Mohy-
lowie nad Dniestrem. Przyszli czekiści, 
chcieli go aresztować, a  on uciekł, jak 
stał, oknem od strony ogrodu – tylko 
z  dokumentami w  kieszeni. Przedzie-
rał się w kierunku Kamieńca Podolskie-
go, stamtąd na Wołyń. Po trzech latach 
i mama zdecydowała się uciec z Mohy-
lowa. Wraz z  10-letnią 
Zosią i mną 3-letnią prze-
dostała  się nielegalnie 
przez Zbrucz, dzięki cze-
mu szczęśliwie znaleźli-
śmy  się w  Polsce wywal-
czonej przez Józefa Piłsud-
skiego.

* * *
Nadszedł rok 1936, a w raz 
z nim zmiany w maciejow-
skiej szkole. Dy-rektorką 
jest siostra Zo�a, mistrzy-
nią siostra Margarita, przy-
jechały nowe dziewczynki 
– Mira Kwaśnicka, Halina Peszyńska 
z Brześcia, Sabina Skibińska.
Zmieniło się również wyposażenie klas, 
gdzie zamontowano nowe tablice, usta-
wiono śliczne lakierowane stoły i krzesła, 
zamiast lamp na�owych są spirytusowe, 
które oświetlają sale jasnym światłem.
Jednakże coraz częściej ciszę nocną prze-
rywają alarmy straży pożarnej, która 
podąża do kilku pożarów w ciągu nocy. 
Budzi się jakiś niepokój. Płoną polskie 
zagrody i  zabudowania, zagrożenie 
w zrasta z nocy na noc. Seminarzystki 
zaczynają pełnić nocne dyżury, aby 
ostrzegać przed pożarem. Dziewczynki 
przychodzące z miasta przynoszą wia-
domości o  podpaleniach, blokowaniu 
dróg i rekwirowaniu żywności.
Siostry starały się nie okazywać zdener-
wowania, ale były jakieś cichsze, poważ-
niejsze. A  wieści były coraz bardziej 
niepokojące. Rozpoczęły  się kłopoty 
z zaopatrzeniem klasztoru w żywność. 
Pojawiły  się oddziały policji korniej 
z Poznańskiego i Bydgoskiego: penetro-
wały okolicę. Wiedziało  się o  licznych 
aresztowaniach Ukraińców w  mieście 
i  okolicznych wsiach. Zaczęły krążyć 
wieści, że Ukraińcy chcą wysadzić klasz-
tor w  powietrze – bastion polskości 
i religii katolickiej. Mówiono, że tysięcz-
ny tłum szedł w kierunku klasztoru i był 
od niego o kilometr, ale rozpędziła go 
policja konna. W końcu września Siostry 

postanowiły 
przerwać naukę 
i odesłać nas do 
domów.
Na szczęście 
w końcu zaczę-
ło  się wszystko 
uspakajać i Sio-
stry odstąpiły 
od zamiaru za-
mknięcia szkoły. 
Powoli do klasz-
toru wracał spo-
kój i równowaga 
ducha. Lidka 
Baranowska 
przyniosła wia-

domość, że aresztowani Ukraińcy są 
wywożeni pociągami do więzień we 
Wronkach i  Rawiczu. Prasa nie infor-
mowała o  rozruchach na Wołyniu. 
W czasie świąt Bożego Narodzenia Ania 
Biedna, będąc w domu opowiadała swo-
im starszym braciom o  tym, co tu  się 
działo, a oni nie chcieli wierzyć, bo czy-
tali prasę i nic tam nie było o rozruchach 
we wschodniej Polsce.

* * *
W klasie czwartej doszło do przykrej dla 
mnie sprawy. Ponieważ lubię historię, 
często przesiadywałam w  szkolnej bi-
bliotece, gdzie czytałam różne książki 

o dawnych czasach. Pewnego dnia wia-
domość – Siostry chcą z nami rozmawiać 
i wszystkie musimy być obecne. Wchodzi 
siostra Marta, siostra Zo�a i siostra Mar-
garita. Zasiadają jakieś poważniejsze niż 
zwykle. Zaczyna siostra Zo�a mówiąc, 
że nasza klasa korzysta najczęściej z bi-
blioteki czytając szkice Kubali – może 
więc któraś z nas widziała, kto wyłamał 
zamek w sza�e bibliotecznej z książkami 
seminarzystek i  czytał „Diabła zamor-
skiego”, albo inne lektury dla starszych 
dziewcząt? Siostry apelowały, ażeby win-
na  się przyznała. Zapadło milczenie. 
Nikt się nie przyznaje. Pada więc pytanie, 
kto kogo widział w  bibliotece? Żadna 
z  nas nie widziała, by ktoś plądrował 
w sza�e. Ja przyznaję, że widziałam dwie 
koleżanki, ale one wkrótce wyszły na salę 
gimnastyczną, owszem – byłam w  bi-
bliotece jeszcze jakiś czas, ale nie zauwa-
żyłam uszkodzonego zamka. Nie wiem, 
kto zawinił – ja nigdy tej książki nie 
czytałam.
Siostry naradzają  się i  zapada decyzja 
– Halina Godziszewska pójdzie do sio-
stry Agaty i poprosi ją, aby spakowała 
jej rzeczy na wyjazd, bo zostaje odesłana 
do domu. Zbladłam, na chwilę skurczy-
ło mi się serce – co powiem rodzicom? 
Że zostałam wyrzucona ze szkoły? Co 
ze mną zrobią? Szłam więc do siostry 
Agaty jak na ścięcie, zastaję ją i powta-
rzam polecenie siostry Zo�i, a ona od-
fuknęła: „Niech Halinka głowy mi nie 
zawraca”. Kolację jem od niechcenia, na 
rekreacji siedzę w kącie, żadna z koleża-
nek ze mną nie rozmawia, w  kaplicy 
podczas wieczornego pacierza modlę się 
jak ktoś martwy, bez czucia idę do łóżka.
Bezpośrednio po tym fatalnym dla 
mnie wydarzeniu, nawet chyba tego 
samego dnia, siostra Marta bardzo 
ciężko  się rozchorowała – róża na 
twarzy. Powstało zamieszanie i to może 
było powodem, że nikt ze mną już nie 
rozmawiał. Żyłam w  nie-
pewności całe długie trzy 
tygodnie. Kiedy po choro-
bie siostra Marta przyszła 
do naszej klasy, uściskała 

W szkolnym mundurku. Wspomnienia z Maciejowa 1932-1937

Q
Gimnastyka przed klasztorem maciejowskim 1936 r.   fot. P. Lichtensztejn

Q
Gabinet biologiczny w gimnazjum maciejowskim podczas lekcji, 
wyposażony w pomoce naukowe, takie jak m.in. mikroskopy

Q
Duże sypialnie dla uczennic w Maciejowie
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HISTORIA

cd.  
na str. 
42

735 lat temu
QQ 28 marca 1283 r. książę wielkopol-

ski Przemysł II wystawił w Poznaniu 
dokument stwierdzający oddanie mu 
przez mieszczanina poznańskiego Bar-
tłomieja zacofanego gospodarczo Ża-
bikowa (Zabicov) w zamian za cztery 
łany wsi Winiary i 5 jatek rzeźniczych 
w Poznaniu.   (11, s. 14)

145 lat temu
QQ Do 31 marca 1873 r. kierownikiem 

folwarku żabikowskiego (od 1.06.1870 r.) 
był Antoni Śniegocki.   (13, s. 360)

125 lat temu
QQ 7 marca 1893 r. umarł ks. Juliusz Pro-

miński, proboszcz wirowski, przewod-
niczący dozoru szkolnego i nauczyciel 
religii w miejscowej szkole, do której 
uczęszczały także dzieci z dzisiejszego 
Lubonia.   (13, s. 55,56)

110 lat temu
QQ 27 marcu 1908 r. w dzierżawionym 

przez Cegiołkę gościńcu „Sedan” sto-
jącym u zbiegu dzisiejszych ul. Żabi-
kowskiej i 11 Listopada (obecnie bu-
dynek nie istnieje), urządzono lokal 
na potrzeby wyborów do Reichstagu. 
Nauczyciel Aleksander Waniorek roz-
mawiał tam z głosującymi Polakami na 
temat ograniczenia wydawania ustaw 
germanizacyjnych. Władze posądziły go 
o działalność na szkodę państwa pru-
skiego i, pomimo protestu mieszkańców 
Żabikowa, koniec końców przeniosły 
nauczyciela do małej szkoły w Ławicy.   
(13, s. 145; 16, s. 23; 18, s. 261)

105 lat temu
QQ 18 marca 1913  r. nowo powstały 

budynek II szkoły w Lasku (ul. Sobie-
skiego 59 – dziś mieszkania komunalne 
w głębi nieruchomości) został przeka-
zany gminie laskowskiej.   (13, s. 96)

90 lat temu
QQ 28 marca 1928 r. uchwalono wniosek 

o połączenie szkół w Wirach (ul. Łęczyc-
ka) i w Lasku w jedną szkołę siedmio-
klasową. Działała w latach 1930-1934. 
W 1934 r. skończyła się kilkusetletnia 
przynależność Lasku, a także krótsza 
Żabikowa i Lubonia, do starej szkoły 
w Wirach.   (13, s. 64)

85 lat temu
QQ 11 marca 1933  r. w  Moraczewie 

urodził  się Leon Wawrzyniak – dłu-
goletni dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 4.   (13, s. 118)
QQ 28 marca 1933 r. w Kurii Arcybisku-

piej w  Poznaniu komisja w  składzie: 
ks. biskup Dymek, ks. infułat Ruciń-
ski (radca kurii), ks. kanonik Gładysz 
(dziekan stęszewski z Komornik) i ks. 
administrator Joachimowski z  Żabi-
kowa postanowiła m.in.: przyjąć grunt 
Andrzeja Mizerki w pobliżu ul. Piłsud-
skiego (dziś Okrzei) i niezwłocznie na 
nim wybudować kościół prowizoryczny 
na 1500 osób oraz dążyć do utworzenia 
dwóch para�i – jednej składającej się 
ze wsi Luboń i wschodniej części Ża-
bikowa, drugiej – obejmującej resztę 
Żabikowa, Kotowo i Fabianowo z sie-
dzibą w  kaplicy sióstr służebniczek 
Maryi.   (3, s. 87)

80 lat temu
QQ 2 marca 1938 r. ks. dziekan Ignacy 

Adamski z Łodzi k. Stęszewa poświe-
cił boczną i główną nawę kościoła św. 
Jana Bosko; ogłoszono też wyniki sekcji 
zwłok, według której do ks. Stanisława 
Streicha oddano 27 lutego trzy strza-
ły (dwa były śmiertelne).   (3, s. 134)
QQ 3 marca 1938 r. zwłoki zabitego księdza 

przewieziono do Domu Gminnego wsi 
Luboń (ul. Armii Poznań), gdzie wysta-
wiono je na widok publiczny. Obecna 

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

Kalendarium lubońskie
marzec – okrągłe rocznice

była matka ks. S. Streicha, Władysława, 
i ks. kardynał August Hlond.   (3, s. 134)
QQ 4 marca 1938 r. rozpoczęły się uro-

czystości pogrzebowe przy udziale ok. 
20 000 osób i 200 pocztów sztandarowych 
różnych organizacji (przejście z Domu 
Gminnego do kościoła św. Jana Bosko na 
mszę św. i złożenie trumny do murowa-
nego grobu obok świątyni).   (3, s. 134)
QQ 13 marca 1938  r. w  „Przewodniku 

Katolickim” – Ilustrowanym tygodni-
ku dla rodzin katolickich nr 11, s. 160-
162 – ukazał się artykuł pt. „Cóżeś to 
uczynił, Kainie!” na temat zabójstwa ks. 
Stanisława Streicha   (WBC)
QQ 21 marca 1938  r., wyrokiem Sądu 

Okręgowego w Poznaniu, skazano Waw-
rzyńca Nowaka – zabójcę ks. Stanisława 
Streicha – na karę śmierci.   (3, s. 139)
QQ 25 marca 1938  r. ulicę Dworcową 

przemianowano na ul. ks. Stanisława 
Streicha.   (3, s. 139)

65 lat temu
QQ Kiedy 5 marca 1953. umarł Józef 

Stalin; jak podaje kronika SP 1, szkoła 
pogrążyła  się w żałobie; na frontowej 
ścianie zawieszono �agi narodowe oraz 
czerwone – Związku Radzieckiego, 
w klasach na ścianach pojawiły się ża-
łobne gazetki.   (13, s. 299)
QQ 9 marca 1953  r., w  dniu pogrzebu 

Józefa Stalina, przy jego ozdobionym 
kirem portrecie w SP 1 najstarsi har-
cerze z klasy VII pełnili warty hono-
rowe; o godz. 10 młodzież wszystkich 
klas zgromadziła  się przy głośnikach 
i w uroczystym nastroju słuchała salw 
armatnich.   (13, s. 299)
QQ 5 marca 1953 r. urodzony w Żabiko-

wie (20.03.1930) i wychowany w Lasku 
płk Jan Jąkała, po raz pierwszy w historii 
lotnictwa wylądował odrzutowcem na 
gruncie trawiastym.   („WL’ 06-2013, s. 30)

50 lat temu
QQ W marcu 1968  r., po ekspertyzie 

biegłego, inż. Franciszka Reszelskiego, 
z  braku formalnych zarzutów, komu-
nistyczny urząd powiatowy zawiesił na 
12 miesięcy wstrzymanie budowy ba-
raku-kaplicy Franciszka Jurgi w Lasku. 
W kwietniu 1969 r. znaleziono pretekst 
i wydano nakaz natychmiastowej roz-
biórki obiektu.   (3, s. 209)

35 lat temu
QQ W marcu 1983  r. funkcjonariusze 

Milicji Obywatelskiej z  komisariatu 
w Luboniu przesłuchali sprawców napa-
du na sklep w Gorzowie, kiosk „Ruchu” 
oraz szkołę podstawową w  Luboniu.   
(„Gazeta Poznańska” z  16.03.1983 r.)

15 lat temu
QQ 7 marca 2003 r. na lotnisku wojsko-

wym w  Krzesinach po raz pierwszy 
w  historii wylądował samolot wielo-
zadaniowy F-16.   („WL” 03-2003, s. 9)
QQ 10 marca 2003 r. Komisja Komunal-

na Rady Miasta pozytywnie rozpatrzyła 
wniosek kurii poznańskiej o przyznaniu 
para�i św. Barbary za symboliczną zło-
tówkę działki (600 m2) przy ul. Źródlanej 
pod budowę nowej świątyni w zamian za 
przewidzianą wcześniej pod te inwestycje 
kościelną działkę przy ul. Sikorskiego 
(okolice marketu „Biedronka”) będącą 
w dyspozycji Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Lubonianka”.   („WL” 03-2003, s. 9)
QQ 21 marca 2003 r. Szkole Podstawowej 

nr 2 nadano imię Augusta hr. Cieszkow-
skiego, odsłonięto i poświęcono tablicę 
ku czci patrona oraz poświęcono sztandar 
o�arowany przez Burmistrza, radnych, 
rodziców i absolwentów SP 2.   13, s. 196

5 lat temu
QQ W 2013 r. mieliśmy najmroźniejszy 

marzec od 130-160 lat.   („WL” 04-
2013, s. 2)
QQ 2 marca 2013 r. w hali LOSiR wy-

stąpił znany polski wokalista – Maciej 
Maleńczuk z zespołem „Psychodancing”.   
(„WL” 03-2013, s. 7)
QQ 10 marca 2013 r. lubonianka Joanna 

Polewska wystąpiła w  telewizji TVN, 
w programie kulinarnym „Ugotowani”.   
(„WL” 04-2013, s. 3)
QQ 17 marca 2013 r. lubonianie Maciej 

Kosmacz, Konrad Taczak i  Aleksan-
der Kunicki z Klubu Karate „Samuraj” 
znaleźli się w kadrze narodowej na Mi-
strzostwa Europy JKA 2013 w Konstanz 
(Niemcy).   („WL” 04-2013, s. 5)
QQ 23 marca 2013 r. przy Szkole Podsta-

wowej nr 2 powstał Uczniowski Klub 
Sportowy „Dwójka” (UKS 
Dwójka).   („WL” 06-2013, 
s. 10)
QQ W marcu 2013 r. związany 

z Luboniem Paweł Kantorski 

nas tylko serdecznie. Nikt nigdy nie 
odwołał decyzji mego wyjazdu do 
domu, ani też nikt nigdy nie wspo-
mniał o tym przykrym incydencie. Co 
ja biedne, samotne dziecko przeżyłam 
przez ten czas, tego nikt nie pojmie. 
W życiu dorosłym nawet przez cieka-
wość nie sięgnęłam po „Diabła zamor-
skiego”, chociaż nieraz mogłam go 
przeczytać.

* * *
Nadszedł czerniec 1937 r., a w nim za-
kończenie mojej szkolnej nauki i  uzy-
skanie małej matury. Pożegnanie z Sio-
strami było serdeczne i pełne wdzięcz-
ności. Moje koleżanki rozjechały  się 
w  różne strony Polski. Ja zaś zdałam 
egzamin do Państwowej Szkoły Ogrod-
nictwa w Poznaniu i tam rozpoczęłam 
naukę. Moi rodzice ponownie przenie-
śli  się na Wołyń, do Szubkowa, gdzie 
ojciec został nauczycielem w miejscowej 

szkole rolniczej. Dlatego jadąc z Pozna-
nia na Wołyń zawsze mogłam odwiedzić 
Maciejów i kochane Siostry.

* * *
Podczas wojny znalazłam się w Warsza-
wie. Bywałam u Sióstr na Kazimierzow-
skiej. Miałam je odwiedzić 15 grudnia 
1942 r., ale tego dnia zostałam areszto-
wana przez gestapo i przez miesiąc wię-
ziona na Pawiaku. Potem Niemcy wy-
wieźli mnie do Majdanka, gdzie byłam 
do 1944  r, po czym w  kwietniu tegoż 
roku zostałam przewieziona do obozu 
w Ravensbruck. Stamtąd po dwóch mie-
siącach zostałam przetransportowana 
do Lipska, �lii obozu w Buchenwaldzie. 
W  kwietniu 1945  r. Niemcy popędzili 
nas pieszo na południe, gdzie przeżyłam 
ciężkie bombardowania. Ostatecznie 
w końcu kwietnia wyzwolili nas Ame-
rykanie, po czym zaraz w czerwcu wró-
ciłam do Polski.

Z mojej maciejowskiej klasy w Powstaniu 
Warszawskim zginęła, jako sanitariusz-
ka, Lidka Baranowska. Z  rąk gestapo 
zginęła Hanka Zdzienicka. Siostrę Mar-
tę i siostrę Ewę rozstrzelali Niemcy 18 
grudnia 1942 r. w Słonimiu. Siostra Zo-
�a w raz z siostrą Leticją zostały okrut-
nie zamordowane koło Jazłowca 
w 1944 r.
Moja siostra Zosia, razem ze swym mę-
żem inż. Witoldem Kowalskim, została 
rozstrzelana przez Niemców 18 listopa-
da 1943 r. w Równym. Znaleźli się w gru-
pie więźniów, których tego dnia zlikwi-
dowało gestapo. Siostra idąc na śmierć, 
przekazała strażniczce swój medalik 
sodalicyjny, który miała przy sobie, 
z prośbą o oddanie go matce. Życzenie 
Zosi zostało spełnione. Dziś ten medalik 
jest w  Szymanowie, wisi u  stóp Pani 
Jazłowieckiej. W kościele równieńskim 
znajdują się tablice również upamiętnia-

jące moją kochaną siostrę i  jej męża, 
pozbawionych życia w kwiecie wieku.
Taki los zgotowała wojna memu poko-
leniu, w  młodości pełnemu ideałów 
i  chęci poświęcenia  się dla Ojczyzny. 
Także moje kochane nauczycielki, które 
wpajały nam najwyższe cnoty i wartości 
moralne, złożyły o�arę ze swego życia 
na ołtarzu Ojczyzny.
Im wszystkim – moim bliskim i kocha-
nym osobom z lat młodości – poświęcam 
to wspomnienie.

Wspomnienie to, w nieco innej wersji, 
ukazało  się drukiem w piśmie „Wołyń 
Bliżej” nr 2/18, maj 1998 r.

Halina Godziszewska
wychowanka Maciejowa

(„Głos Koleżeński” nr 33/34 Stowarzy-
szenia Wychowanek Sióstr Niepokalanek 
– Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowiec-
kiego)
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KULTURA

Walentynki to święto, które na dobre 
zagościło w naszych umysłach. Z tej 
też okazji zespół wokalno-muzyczny 
„Lubonianie” z  Lubońskiego Towa-
rzystwa Kultury wystąpiło w Kórnic-
kim Ośrodku Kultury w III Muzycz-
nych Spotkaniach Walentynkowych 
Seniorów pt. „Wszystkie Odcienie 
Miłości”.
Po raz kolejny (2) zaprosili nas: Dyrektor 
Kórnickiego Ośrodka Kultury – Sławo-
mir Animucki – oraz zespół wokalny 
„Magnolia”. Za sceniczne i wokalne przy-
gotowanie naszego zespołu do występu 
odpowiedzialni byli: muzyk Wojciech 
Wicenciak oraz Ludomira Maria Jarzina. 
Wywiązali się wzorowo. Zaprezentowa-
liśmy 4 utwory: „Na dobre i na złe”, „Czy 
tutaj mieszka panna Agnieszka”, „Bukiet 
czerwonych róż” oraz „Kocha  się raz” 
(tę ostatnią piosenkę, z udziałem zespo-
łu, znakomicie wykonała nasza solistka, 
Zdzisława Piskorz). Widownia śpiewała 

wraz z nami, zagrały wszystkie instru-
menty muzyczne gości, na czele z Kape-
lą Czesława Gryski. W przerwie wystę-
pów nasz zespół odwiedził burmistrz 
gminy Kórnik, Jerzy Lechnerowski, 
który na ręce naszej przewodniczki 
wokalnej – Ludomiry Marii Jarzina – 
złożył gratulacje za znakomity występ 
(poprzedniego dnia był gościem lu-
bońskiej Galii Siewca Roku 2017). Od 
organizatorów otrzymaliśmy dyplomy 
i  upominki. Niespodzianką na zakoń-
czenie był występ artystów z Teatru No-
wego w Poznaniu.
Informacyjnie dodam, że 1  lutego wy-
stąpiliśmy w Domu Kultury „Nad Wi-
renką” w Łęczycy, na zaproszenie Anto-
niego Pawlika – dyrektora Komornic-
kiego Ośrodka Kultury, w  spotkaniu 
muzycznym pt. „Kolędowanie na poże-
gnanie”. Zaśpiewaliśmy kolędy i pasto-
rałki pt. „Mości gospodarzu”, „Pastorał-
ka od serca do serca”, „Maluśki, Maluśki”. 

Ambasadorowie kultury

Q
Występ zespołu „Lubonianie” w Domu Kultury „Nad Wirenką” w Łęczycy    
fot. Felicja Sulima

Rewelacyjnie z udziałem zespołu za-
śpiewał gościnnie Henryk Przewoź-
niak. Majstersztykiem był wykonany 
przez Ludomirę Marię Jarzina utwór 
o  znakomitej melodii i  tekście pt. 
„Znów się spotkam na pasterce”. Aplauz 
widowni i miłe podziękowania od dy-

rektora Komornickiego Ośrodka Kultu-
ry, Antoniego Pawlika, to przyczynek 
do tworzenia nowych projektów mu-
zycznych.

Jan Kaczmarek
prezes LTK

Balik dziecięcy
Kowbojskie Miasteczko przy ul. Kwiatowej 
zorganizowało 9 lutego imprezę dla dzieci 
połączoną z licznymi zabawami i atrakcja-
mi. Kowboje zapewnili młodym przyby-
szom oraz ich opiekunom bliższe poznanie 
Dzikiego Zachodu. Zapoznali się z historią 
westernowej osady otoczonej drewniany-
mi budynkami oraz uczestniczyli w pre-
lekcji o czasach kolonizowania Ameryki 
Północnej przez Europejczyków. Zwiedza-

jący poznali Sheria, który zaprosił zain-
teresowanych do swojego Biura, w którym 
pełni służbę dbając o porządek i prawo. 
Zostali zamknięci w areszcie, co jest tra-
dycją wobec gości, i pouczyło łobuziaków, 
że mają być grzeczni i  odważni. Uwagę 
gości przykuła kowbojska placówka pocz-
towa, zrzeszona w  Europejskim Pony 
Expressie. Nie brakowało zabaw ranczer-
skich oraz muzyki, w tym country, przy 
której przebrane w bajkowe stroje dzieci 

Z miasteczka country

Q
Balik dla dzieci w miasteczku country   fot. Zbigniew Henciel

mogły  się wyszaleć. Jak przystało na to 
szczególne miejsce, odbył się pokaz łatwe-
go tańca country połączony z nauką dla 
chętnych. Na koniec rozdano pamiątkowe 
pocztówki i udzielono odpowiedzi na py-
tania zadane przez ciekawskich.

Pozdrowienia
Kowboje z  Westernowego Miasteczka 
w  Luboniu pozdrawiają ze strzelnicy 
sportowej „Dwór Grunwaldzki” wszyst-
kich sympatyków Dzikiego Zachodu 
i pasjonatów broni palnej przeznaczonej 
do celów sportowych i  historycznych. 
Wszyscy, którzy zamierzają przeżyć nie-

samowitą przygodę na strzelnicy pod 
okiem doświadczonych instruktorów, 
mogą trenować celność i poczuć w dło-
ni prawdziwą broń centralnego oraz 
bocznego zapłonu, karabin i broń gład-
kolufową. Tarcze nie kłamią, więc poka-
żą zdobyte punkty na wyznaczonym 
stanowisku. Przyjemność i  satysfakcję 
da samo oddanie strzałów w kierunku 
tarczy. Poznacie długoletnich klubowi-
czów, z którymi będziecie się mogli po-
dzielić spostrzeżeniami dotyczącymi 
chwil spędzonych na strzelnicy.

Zbigniew Henciel
Sheri� Cordell   

został trenerem kadry olimpijskiej we 
�orecie kobiet.   („WL” 03-2013, s. 50)
QQ W połowie marca 2013 r., po 5 latach 

funkcjonowania przy placu Edmunda 
Bojanowskiego, zamknięto restaurację 
„Marago” należącą do lubonian Agniesz-
ki i  Jakuba Mączkowiaków. Obecnie 
działa w obiektach Luveny SA.   („WL” 
04-2013, s. 7)
QQ W marcu 2013  r. zmarła Bożena 

Stefanowicz – oddany dzieciom lekarz 
pediatra. Mieszkała w Spółdzielni „Lu-
bonianka”.   („WL” 04-2013, s. 27)

QQ W marcu 2013 r. dawny prezes klu-
bu TMS Stella – Jerzy Kołodziej – zo-
stał powołany przez prezesa Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, Zbigniewa Boń-
ka, na członka Komisji ds. Odznaczeń 
i Zasobów Archiwalnych PZPN w War-
szawie.   („WL” 04-2013, s. 52)

[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 Lu-
boń SA 1914-1999. Tradycja i współ-
czesność”, Andrzej Zarzycki, Luboń 
1999; 8 – Biblioteka Miejska – „Kalen-
darium Lubonia” (www.biblub.com); 
10 – uchwały Rady Miasta Luboń; 
11 – „Żabikowo. Dzieje wsi i fundacji 
Augusta Cieszkowskiego” Stanisław 
Malepszak, Luboń 1999; 13 –„200 lat 
oświaty w Luboniu” Stanisław Malepszak 
i Piotr P. Ruszkowski, Luboń 2008; 15 – 
Kronika Komisariatu MO w  Luboniu 

(1974-1990); 16 – „Lubonianie w  Po-
wstaniu Wielkopolskim”, Luboń 2009; 
17 – „Rocznik Historyczny Lubonia” 
– tom  1, Luboń 2011; 18 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 
2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Paradow-
ska, Poznań 1998]; 30 – BZCz (Biblio-
teka Zawartości Czasopism); „Wieści 
Lubońskie” 1994, 2003, 2004, 2013-2017

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

oprac. HS

Kalendarium lubońskie

Q
Pozdrowienia ze strzelnicy
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Ośrodek Kultury wspólnie z  Urzędem 
Miasta oraz Lubońskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji zorganizowali po raz 
czwarty Przegląd Młodzieżowych Ze-
społów Rockowych PIEC 2018. Impreza 
odbyła się 10 lutego w hali LOSiR.
Pierwszorzędnym celem konkursu było 
promowanie i  wspieranie twórczości 
artystycznej młodych ludzi muzykują-

cych z  ogromną pasją, oraz wymiana 
pomysłów i doświadczeń wśród wscho-
dzących artystów, tworzących oryginal-
ne brzmienia muzyki rozrywkowej po-
wstałej w połowie XX wieku w Stanach 
Zjednoczonych. Sama nazwa „rock” jest 
skrótem od „rock and roll”, choć można 
uznać te dwa pojęcia za odmienne ga-
tunki muzyczne.
Do Lubonia przyjechało 5 młodzieżo-
wych zespołów prezentujących dosko-
nałe rockowe aranżacje. Było głośno 
i nad wyraz energicznie.
Wystąpiła grupa „Krambabula” z Po-
znania prezentująca folkrock. Gra mie-
szankę słowiańskiej muzyki ludowej 
z  domieszką rocka. Teksty utworów 
wykonuje w kilku językach: polskim, 
ukraińskim oraz łemkowskim. Woka-
listka wykonuje muzykę w tzw. białym 
głosie, z  domieszką rockowych 
brzmień reszty zespołu.
„SKOV” to kolejny młody, świeży zespół 
powstały pod koniec ubiegłego roku we 
Wrocławiu, próbujący swoich sił na lu-
bońskiej scenie. Grupa reprezentuje 
połączenie metalu i  punku, swój styl 
sama nazywa black’n’rollem.
„Emergency Plan” jest zespołem skła-
dającym się z czterech ambitnych męż-
czyzn. Powstał 3 lata temu w Jarocinie. 
Charakterystycznym brzmieniem gru-
py są zdecydowanie ostre dźwięki roc-
ka i  metalu. To muzyka dla fanów 

przemyślanych 
mocnych brzmień.
„Standard B” chwa-
lący  się 3-letnim 
doświadczeniem to 
formacja sympaty-
ków starych, może 
nawet zapomnia-
nych brzmień 
z dawnych lat. Gru-
pa reprezentuje styl 
zadziornego rocka 
i  chwytliwej melo-
dii. Ich cechą rozpo-
znawalną jest melo-
dyjny rock’n roll. 
Kapela ta inspiru-
je się głównie polską 
muzyką lat 80.

PIEC 2018

Q
Warsztaty z liderem zespołu „Ceti” – Grzegorzem Kupczykiem    
ot. Mariusz Marszałkiewicz

„Antigravity” to 
g r u p a  m a j ą c a 
w  składzie miesz-
kańców Lubonia 
– śpiewającą mło-
dą, delikatną ba-
sistkę i  mężczyzn 
dbających o dopeł-
nienie jej pięknego 
g ł o s u  m o c ny m 
brzmieniem gitar 
oraz wyjątkowym 
dźwiękiem bęb-
nów.  Or yg ina l -
ność, pomysłowość 
oraz dobry gust to 
zdecydowanie ce-
chy tej rock’n’rol-
lowej grupy. Istot-
na jest równowaga 
pomiędzy ciężkim 
brzmieniem a pły-
nącą z serca, delikatną melodią.
Dzięki możliwości koncertowania mło-
dzi muzycy mają możliwość pozyskania 
nowego doświadczenia oraz pokaza-
nia  się przed entuzjastycznymi fanami 
rockowych brzmień. Jury, po przesłu-
chaniach na żywo, wyłoniło zwycięzców. 
I  miejsce zajęła Krambabula (nagroda 

1200 zł), II – Antigravity (700 zł), Trze-
ciego miejsca nie przyznano. Wyróżnie-
nie dla najlepszej solówki otrzymał Da-
wid Tokłowicz – saksofonista z zespołu 
„Krambabula” (nagroda 200 zł)
Na zakończenie muzycznego przedsię-
wzięcia, o godz. 19 mogliśmy posłuchać 
zespołu „CETI”.

Magda Wieczorek

Q
Zwycięski zespół „Krambabula”    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Lubońska grupa „Antygravity” – zdobywczyni II miejsca   
fot. Magdalena Wieczorek

Q
Koncert zespołu CETI na zakończenie imprezy   
fot. Mariusz Marszałkiewicz

2 lutego Dzienny Dom „Senior-Wigor” 
zorganizował zabawę karnawałową. 
Oprócz gospodarzy, byli też m.in. goście 
z Uniwersytetu III Wieku oraz z innych 
klubów z Lubonia. Motywem przewod-
nim tegorocznego balu były czasy sze-
roko pojętego PRL-u. Nawet muzyka 
była odtwarzana z płyt winylowych na 
prawdziwym gramofonie. Wystrój sal 
przypominał minioną epokę – na ścia-
nach wisiały plakaty motywujące do 
wytężonej pracy dla uczczenia okrą-
głych, socjalistycznych rocznic. Przy 
wejściu przybyłych witał woźny w sty-
lowej kufajce, z  nieodłącznym petem 
w ustach, przydzielający każdemu nie-
zbędne kartki żywnościowe (tak, tak – 

była pełna reglamentacja). W  kuchni 
brylowały gustownie ubrane gospodynie, 
rozdzielające posiłki z uprzejmym „Cze-
go  się pan pcha? Nie widzi, że tu  się 
pracuje?”. Panowała atmosfera żywcem 
przeniesiona z  �lmów Jerzego Barei. 
Choć wszystko było reglamentowane, 
to na stołach niczego nie brakowało. Był 
nawet paprykarz, pyszny smaluszek zez 
skrzyczkami i  przydziałowa meduza 
(galart). Odbywały się konkursy zręcz-
nościowe oraz quiz z wiedzy o PRL-u. 
Zabawa była przednia, przy piosenkach 
Połomskiego, Boney-M i innych gwiazd 
tamtych czasów.

Krzysztof Brych

Bal z PRL-u

Q
PRL-owska reglamentacja strawy na kartki podczas balu w Domu „Senior-Wigor”
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W ostatni weekend karnawału, 10-
11 lutego, członkowie Towarzystwa 
Miłośników Miasta Lubonia wybra-
li się do Włocławka na tradycyjny 
Korowód Grup Zapustnych. Była to 
też okazja do obejrzenia najciekaw-
szych miejsc związanych z historią 
miasta.
Zapusty rozpoczynają  się w  tłusty 
czwartek, a kończą we wtorek zwany 
„śledzikiem”, poprzedzający Środą Po-
pielcową. – Przyszliśmy tu na ostatki, 
nie ma ojca ani matki. Żeby ojciec 
z matką żyli, to by pączków nasmażyli. 
Dajcie pączka na widelec, bo już jutro 
jest Popielec. – Z  tej tradycji wywo-
dzą się grupy przebierańców wędrują-
ce po danej wsi i odwiedzające miesz-
kańców. Śpiewano przy tym ludowe 
przyśpiewki i  tańczono, otrzymując 
w zamian drobne kwoty pieniężne oraz 
jajka będące symbolem zbliżającej się 
Wielkanocy. Wieczorem, po zakończe-
niu męczącej peregrynacji, smażono 
je i posilano się. Potem wszyscy hucz-
nie bawili się zwykle w remizie aż do 
północy. Nieodłącznymi elementami 
grupy był diabeł, śmierć z kosą, młoda 
para, cygan z  cyganką, żołnierze na 
koniach, myśliwi, miś, kozy, klekoczą-
ce bociany, często też akordeoniści 
i skrzypkowie. Okazją do ich prezen-
tacji był XXIX Korowód Grup Zapust-
nych zorganizowany w  niedzielę, 11 
lutego we Włocławku przez Muzeum 
Ziemi Kujawskiej i  Dobrzyńskiej. 
Głównymi ulicami miasta przemasze-
rował głośny i  barwny korowód, ak-
centujący kończący się karnawał. Wy-
ruszył on sprzed Muzeum Etnograficz-
nego, przeszedł przez Bulwary, a  za-
kończył się na Zielonym Rynku. Wzię-
ły w nim udział tym razem grupy za-

pustne z Kaniewa, Lubania, Wagańca-
-Śliwkowa oraz Wichrowic.
Bardzo ciekawym historycznie oraz pięk-
nym widokowo miejscem jest Pomnik 
Poległych Obrońców Wisły 1920 roku. 
Usytuowany na wzgórzu szpetalskim po 
wschodniej stronie rzeki upamiętnia 40 
polskich żołnierzy poległych od 16 do 
19 sierpnia podczas wojny polsko-bol-
szewickiej. Dogodną przeprawę próbo-
wał wówczas sforsować 3. Korpus Ka-
walerii (Kawkor) dowodzony przez 
Ormianina Gaja Dimitriewicza i wcho-
dzący w skład 4. Armii. Ze względu na 
swoją nieustępliwość oraz impet natarcia 
jednostka była nazywana przez Polaków 
„Złotą Ordą Gaj-Chana”. Jednak obroń-
cy Włocławka mimo braku doświadcze-
nia wykazali się dużą determinacją i spa-
lili most uniemożliwiając zdobycie mia-
sta przez bolszewików.
Uroczyste odsłonięcie monumentu za-
projektowanego przez artystę-plastyka 
Sokołowskiego z Warszawy nastąpiło 1 
października 1922 r. Na oskarpowanym 
polnym kamieniem kopcu usytuowano 
obelisk zwieńczony spiżowym orłem. 
Prace budowlane prowadziła włocławska 
�rma „Popławski i Fürsterwald”, a odlew 
wykonała warszawska �rma braci Ło-
pieńskich. Zburzony w trakcie II wojny 
światowej przez okupanta, został zre-
konstruowany w latach 1989-1990 dzię-
ki inicjatywie i zaangażowaniu Obywa-
telskiego Komitetu Odbudowy Pomnika 
Poległych Obrońców Wisły 1920 roku.
Odwiedziliśmy też miejsce męczeńskiej 
śmierci bł. księdza Jerzego Popiełuszki 
(1947-1984) na zaporze we Włocławku. 
Był on duszpasterzem robotników w pa-
ra�i świętego Stanisława Kostki na war-
szawskim Żoliborzu. Jego życiową mak-
symą była dewiza świętego Pawła: Zło 

Na zapustach we Włocławku

Q
Pomnik Poległych Obrońców Wisły 1920 roku na wzgórzu szpetalskim we Włocław-
ku upamiętnia 40 polskich żołnierzy poległych podczas wojny polsko-bolszewic-
kiej. W głębi widoczny most na Wiśle oraz zabudowa miasta   fot. Przemysław Mać-
kowiak

dobrem zwyciężaj. W dniu 19 paździer-
nika 1984 r. porwali go funkcjonariusze 
Służby Bezpieczeństwa, w trakcie powro-
tu z  posługi w  Bydgoszczy. Świadomy 
wydarzeń mówił: Wiem, że oni mnie 
zabiją, ale przecież ja nie mogę przestać 
głosić prawdy. Ja niczego innego nie głoszę. 
Związany sznurami został ciężko pobity, 
a jego martwe ciało wyrzucono z samo-
chodu w  pobliżu czoła zapory. Zwłoki 
odnaleziono 30 października nieco dalej, 
a w 1997 r. rozpoczęto proces beaty�ka-
cyjny zakończony w  2010  r. wyniesie-
niem na ołtarze. W pobliżu zapory znaj-
duje się również Sanktuarium Męczeń-
stwa Błogosławionego Księdza Jerzego 
Popiełuszki z  nowoczesnym multime-
dialnym muzeum przybliżającą jego 
postać.
Warto też wspomnieć, że do postaci 
księdza Jerzego Popiełuszki odwoły-
wał  się przewodniczący Konferencji 

Episkopatu Polski oraz metropolita po-
znański arcybiskup Stanisław Gądecki 
w swojej homilii wygłoszonej 5 listopada 
2017 r. w  lubońskim kościele świętego 
Jana Bosko: Niech przykład księdza Sta-
nisława Streicha – który dla Drugiej 
Rzeczypospolitej był tym, kim dla czasów 
PRL-u był ksiądz Jerzy Popiełuszko – 
umacnia każdego z nas w pracy na rzecz 
Królestwa Bożego, czyli sprawiedliwości, 
pokoju i  radości w  Duchu świętym tak 
w  okolicznościach sprzyjających, jak 
i w niesprzyjających. Kilka dni wcześniej 
bowiem rozpoczął się proces beaty�ka-
cyjny na poziomie diecezjalnym księdza 
Stanisława Streicha (1902-1938). Pro-
boszcz został zastrzelony 27 lutego 1938 
roku przez zdeklarowanego komunistę 
podczas sprawowania mszy świętej dla 
dzieci w lubońskiej świątyni.

Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

Spotkanie z Ciocią Jadzią
Czy widzieliście kiedyś coś piękniejsze-
go niż Carambello Pipiakuku w wyko-
naniu Bajanki? My mogliśmy zobaczyć 
to cudo na własne oczy. Bajanka razem 
z Ciocią Jadzią rozruszały nas i zaprosi-
ły do wspólnej zabawy w  gumę. Jak 
zwykle wspólne chwile minęły nam 
w wyśmienitym nastroju!

Karnawałowo w Promyku
Ostatni dzień okresu hucznych zabaw 
seniorzy z  Klubu „Promyk” spędzili 
iście karnawałowo. Oprócz kawy 
i  pysznych słodkości, w  Galerii Kul-
turteki pojawiły się balony, serpentyny 
i muzyka! Humory dopisywały, a tań-
com nie było końca. Wszyscy wiemy, 
że taniec wyzwala dużo pozytywnej 

Z Biblioteki Miejskiej

Q
Spotkanie z Ciocią Jadzią w Bibliotece

energii i  potrafi odgonić nawet naj-
czarniejsze chmury, muzyka umiliła 
chwile spędzane w  dobrym towarzy-
stwie. Na kolejne spotkanie zapraszamy 
w marcu, zasiądziemy wtedy do wiel-
kanocnego stołu.

Środowe spotkanie z teatrem
Zimowe popołudnia sprzyjają spotka-
niom z bajką, 28 lutego ponownie zapro-
siliśmy naszych najmłodszych czytelni-

ków do teatru na spektakl „Baltazar 
Bombka”. Na scenie pojawił  się Smok 
Wawelski, który wyrusza na poszukiwa-
nia szalonego naukowca. Na swojej dro-
dze spotkał wiele niebezpieczeństw. 
Towarzyszem jego podróży był strachli-
wy kucharz, który okazał  się dzielnym 
kompanem. Już teraz zapraszamy 28 
marca o godz. 17, na spektakl „Jaś i drze-
wo fasolowe”.

BM

Q
Karnawałowo w Klubie „Promyk” działającym przy Bibliotece Miejskiej
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8 marca w świetlicy „Lubonianka” od-
było się spotkanie seniorów z Koła Eme-
rytów i Rencistów nr 61 i Stowarzyszenia 
„Społeczny Fundusz Ludzi dobrej Woli”. 
Uroczystość rozpoczęli przewodnicząca 
Koła – Bożena Paczkowska-Gajdzińska, 
prezes Stowarzyszenia – Adam Gabler 
oraz prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
– Piotr Konik. W  spotkaniu wzięło 

udział 65 pań oraz kilku panów, którzy 
wręczali kwiaty i otwierali szampany, aby 
spełnić toast przy muzyce i piosenkach. 
Utwory wykonywali akordeoniści z chó-
ru „Bard”. Oprawę uroczystości, z pięk-
nie udekorowanymi stołami i pysznym 
ciastem, przygotowała �rma „Catering 
Skrzypek”.

Władysław Szczepaniak

Seniorki świętowały  
Dzień Kobiet

Q
Mężczyźni wręczają tulipany paniom z okazji ich święta   
fot. Władysław Szczepaniak

Od blisko dwóch miesięcy jedno z miejsc 
postojowych na placu Edmunda Boja-
nowskiego jest zajęte przez czarny, spor-
towy samochód. To miniauto stoi na tzw. 
kopercie, czyli stanowisku zastrzeżonym 
dla określonego rodzaju pojazdów, np. 

przewożących osoby niepełnosprawne. 
Nawet urzędnicy, którzy z okien magi-
stratu patrzą na plac, dziwią się stałemu 
okupowaniu miejsca na publicznym 
parkingu…

(Z)

Prywatny parking?

Czarne, małe, zadba-
ne, sportowe auto 
z numerem starto-
wym „16”, na poznań-
skich numerach reje-
stracyjnych, od daw-
na zajmuje kopertę 
przed Urzędem Mia-
sta   fot. Hanna Siatka

Q

Lekcja historyczna 
w SP4
22 lutego minęła 46. 
rocznica wybuchu dek-
stryny, do którego doszło 
w 1972 r. w hali Wielko-
polskiego Przedsiębior-
stwa Przemysłu Ziemnia-
czanego w Luboniu. Aby 
upamiętnić to wydarze-
nie, Ośrodek Kultury 
zorganizował w  Szkole 
Podstawowej nr 4 lekcję 
historyczną, podczas któ-
rej uczniowie mogli zo-
baczyć dokument wypro-
dukowany przez TVP3 
w ramach cyklu „Zapo-
mniane historie”. Prelek-
cję do �lmu „Katastrofa 
w Luboniu” poprowadzi-
ła lubonianka, dr Izabel-
la Szczepaniak. Lekcje 
historyczne prowadzone w  lubońskich 
szkołach należą do cyklu wykładów 
wspieranych przez Ośrodek Kultury 
i zatytułowanych: „Odkrywamy lubońską 
historię”.

Balik
Dla najmłodszych mieszkańców miasta 
Ośrodek Kultury zorganizował 9 lutego 
balik przebierańców. Animacje i  kon-
kursy prowadziła „Filharmonia Pomy-
słów”. Nie zabrakło dobrej zabawy, świet-
nej muzyki i słodkich upominków.

Ferie z Ośrodkiem Kultury
Podczas pierwszego tygodnia zimowych 
wakacji, Ośrodek Kultury zorganizował 
dla dzieci wyjazdowe półkolonie. W tym 
czasie mieliśmy okazję obejrzeć �lm 
„Cudowny chłopak”, popływać na base-
nie „Oaza” w  Kórniku oraz poskakać 
w parku trampolin „Jump Arena”. Ostat-
niego dnia wybraliśmy  się do Pałacu 
Górków w  Szamotułach, aby zwiedzić 
Basztę Halszki i odbyć nietypową lekcję 
muzealną, podczas której uczyliśmy się 
pisać piórem. W  półkoloniach wzięło 
udział 45 dzieci w wieku od 7 do 12 lat. 
Już dziś zapraszamy dzieci na letni wy-

poczynek. Zapisy na półkolonie letnie 
odbędą się w połowie maja.

Magda Baranowska
Ośrodek Kultury w Luboniu

Z Ośrodka Kultury

Q
Lekcja historii w SP 4 o katastro�e w Zakładach Ziem-
niaczanych w 1972 r., prowadzona przez dr Izabellę 
Szczepaniak

Q
Balik karnawałowy w Ośrodku Kultury

Q
Wizyta w pałacu Górków w Szamotułach w ramach ferii z Ośrodkiem Kultury
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Na tropach ciągłości w sztuce

Na kolejnym spotkaniu skoncentro-
waliśmy  się na tym, kim byli mi-

strzowie, współpracownicy i uczniowie 
Rembrandta. Sprawdziliśmy, na ile wielki 
holenderski malarz epoki baroku ulegał 
wpływom swoich nauczycieli i kolegów, 
a  także jakie było jego oddziaływanie 
w kształtowaniu sztuki malarzy, którzy 
wyszli z jego pracowni. Mogliśmy zoba-
czyć prace zarówno tych, którzy byli raczej 
kopistami mistrza, jak i dzieła artystów, 
którzy się nim inspirowali, ale poszli za-
razem własną drogą twórczą. Dodatkowo 
chcieliśmy wskazać, w  jakich polskich 
muzeach można znaleźć dzieła takich 
artystów, jak Hendrick ter Brugghen, 
Jacob Isaacsz. van Swanenburgh, Pieter 
Lastman, Jan Lievens, Govert Flinck, Fer-
dinand Bol, Carel Pieterszoon Fabritius 

i oczywiście samego Rembrandta. Pre-
zentację w formie wykładu poprowadził 
dr Dariusz Głowacki.    (OK)

Rajd zimowy
W niedzielę, 18 lutego, odbył  się rajd 
pieszy „Jarosławiec zimą” zorganizowa-
ny przez Gminny Ośrodek Kultury 
(GOK) i Klub Seniora w Komornikach. 
Wzięło w  nim udział ponad 66 osób, 
w  tym spora grupa z  Lubonia. Wśród 
nich byli słuchacze i uczestnicy LUTW. 
Spotkaliśmy  się przy świetlicy w  Szre-
niawie, skąd wyruszyliśmy na trasę wio-

dącą ścieżkami i duktami Wielkopolskie-
go Parku Narodowego. Pogoda dopisała 
i słońce przygrzewało. Razem z nami szli 
wójt Komornik – Jan Broda, dyrektor 
GOK – Antoni Pawlik i sołtys Szreniawy 
– Władysław Kwaśniewski. Po przebyciu 
kilku kilometrów doszliśmy do krańca 
Jeziora Jarosławieckiego i jego północ-
nym brzegiem (szlakiem zielonym), do-
tarliśmy na polanę w  Jarosławcu. Po 
drodze spotykaliśmy kilka osób przygo-
towujących się do kąpieli w przeręblach 
wykutych w  zamarzniętej ta�i jeziora. 
Wśród „morsów” byli mieszkańcy Lu-
bonia i  Poznania. Po krótkim postoju 
i posileniu się, zrobiliśmy sobie wspólne 
zbiorowe zdjęcie. Rozpoczęliśmy dalszą 
wędrówkę przeciwległym brzegiem i po 
zatoczeniu pętli także wokół Jeziora 
Długiego i przebyciu prawie 12 km do-

tarliśmy do świetlicy, gdzie powitali nas 
sołtys Szreniawy – Władysław Kwaśniew-
ski oraz szefowa świetlicy – Izabela Frąc-
kowiak. Członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich ze Szreniawy, Gabriela Majda 
i Henryka Klinkiewicz, poczęstowały nas 
pyszną zupą ogórkową oraz niespodzian-
ką, którą były smakowite chruściki droż-
dżowe. Przygotowany posiłek cieszył się 
dużym powodzeniem i szybko zniknął. 
Kolejny rajd – „Odgłosy wiosny” – 18 
marca. Wymarsz o godz. 10 sprzed WDK 
„Koźlak” w Chomęcicach.   

(M. J. Błaszczakowie)

Z Uniwersytetu III Wieku

Zimowe półkolonie
Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, 
Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku 
Przemysła, kino Malta, Lech Browary 
Wielkopolski i Luboński Szlak Architek-
tury Przemysłowej, to miejsca, które 
znalazły się w programie zimowych pół-
kolonii dla seniorów. Okazuje się, że nie 
tylko dzieci szkolne mogą uczestniczyć 
w półkoloniach. Tym przywilejem, z po-
wodzeniem mogą być objęci również 
seniorzy. W okresie tegorocznych ferii 
zimowych, LUTW zorganizował po raz 
pierwszy zimowe półkolonie dla swoich 
studentów. Mogły się one odbyć dzięki 
�nansowemu wsparciu Urzędu Miasta 

Luboń. Zajęcia tak uło-
żono, aby uczestnikom 
zapewnić jak najwięcej 
atrakcji i dobry wypo-
czynek. Półkolonie 
miały charakter wyjaz-
dowy i  prowadzone 
były w  godzinach 10-
14. W ramach 5-dnio-
wego turnusu, który 
odbywał się od ponie-
działku 19 do piątku 23 
lutego, przygotowano 
ciekawy program, m.
in.: zwiedzanie muze-
ów, seans �lmowy i za-
jęcia w plenerze. Grupą 
opiekowała  się dyr. 
Ośrodka Kultury, Regi-
na Górniaczyk. W po-
niedziałek seniorzy 

zwiedzili Wielkopolskie Muzeum Pożar-
nictwa w Rakoniewicach. Jego najstarsza 
część mieści się w dawnym zborze ewan-
gelickim z  1763  r. Od 1995  r. stanowi 
Oddział Zamiejscowy Centralnego Mu-
zeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Zgro-
madzono tutaj ponad 4 tys. eksponatów 
związanych z tradycją i historią pożar-
nictwa na terenie Wielkopolski oraz 
miast europejskich współpracujących ze 
Strażą w Rakoniewicach. Studenci zwie-
dzili pawilony z ekspozycją samochodów 
strażackich, wozownie, Salę Techniki, 
Medalierską, Biblioteczną, Mundurów 
i Sztandarów oraz pomieszczenie z in-
teresującą ekspozycją przyrodniczą Al-

bina Łąckiego, znanego w Rakoniewicach 
miłośnika przyrody i historii. Duże wra-
żenie wywarła na nas Multimedialna Sala 
Edukacji Ratowniczej „Ognik+”. Jej za-
daniem jest edukacja i pro�laktyka w za-
kresie bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego. Pokazano nam �lm obrazujący 
pożar domu i błyskawiczne rozprzestrze-
nianie się ognia, skutki niszczycielskiego 
działania ognia na przykładzie spalone-
go mieszkania, pożaru lasu oraz wypadek 
komunikacyjny z akcją ratowniczą, a tak-
że symulator jazdy do akcji ratowniczej 
w kabinie wozu strażackiego. We wtorek 
zwiedziliśmy Muzeum Sztuk Użytko-
wych w  Zamku Przemysła, które jest 
oddziałem Muzeum Naro-
dowego w Poznaniu. W Mu-
zeum prezentowana jest sta-
ła ekspozycja poświęcona 
sztuce użytkowej. W specjal-

Q
Przed pomnikiem o�ar wybuchu dekstryny w 1972 r.   fot. Jan Błaszczak

Q
Zimowe półkolonie LUTW  w Browarze Lech   fot. Maria Błaszczak

Q
Rajd „Jarosławiec zimą” – uczestnicy na brzegu Jeziora Jarosławieckiego   fot. Jan Błaszczak

cd.  
obok

Q
Tak obchodzono Dzień Kobiet w Lubońskim Uniwersytecie III Wieku
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nie zaaranżowanych nowo-
czesnych salach znajdują się 
eksponaty z różnych epok – 
od średniowiecza do współ-
czesności (meble, wyroby 
z  ceramiki, szkła i  metalu, 

broń, stroje, tkaniny i biżuteria). Z wy-
sokiej 43-metrowej wieży zamkowej 
podziwialiśmy wspaniały widok na mia-
sto i  okolice. Środę przeznaczono na 
kino. W  Multikinie w  Galerii Malta 
obejrzeliśmy komediodramat Kingi Dęb-
skiej pt. „Plan B” opowiadający o trudzie 
radzenia sobie po stracie bliskich. 
W czwartek, 22 lutego złożyliśmy kwia-
ty i zapaliliśmy znicze pod pomnikiem 
upamiętniającym o�ary wybuchu dek-
stryny w  Wielkopolskich Zakładach 
Przemysłu Ziemniaczanego w  1972  r. 
Następnie udaliśmy się na dwugodzinną 
wycieczkę do Centrum Wycieczkowego 
browaru LECH-a na Franowie. Pobyt 
w  browarze był okazją do zobaczenia, 
jak łączą się w nim nowoczesne techno-
logie z  tradycją. Przewodniczka opro-
wadzająca nasza grupę, mówiła w gwa-
rze poznańskiej. Zapoznaliśmy się z hi-
storią browaru, procesem warzenia piwa 
i z ciekawostkami związanymi z piwem. 
Potem zostaliśmy zaproszeni do �rmo-
wego pubu na piwny poczęstunek. 

W piątek była wycieczka szlakiem archi-
tektury przemysłowej Lubonia. Po szla-
ku oprowadzała nas dr Izabella Szcze-
paniak. Podczas spaceru zwiedziliśmy 
budynek dawnej szkoły elementarnej 
z 1904 r., położony u zbiegu ulic Armii 
Poznań i Dąbrowskiego; ceglany budy-
nek dworca kolejowego stacji „Luboń”; 
secesyjny zespół budynków fabryki prze-
tworów ziemniaczanych Koehlmanna 
z dawną willą dyrektora; zespół budyn-
ków dawnej fabryki drożdży Sinerów 
o architekturze nawiązującej do sakral-
nego gotyku; domy mieszkalne dawnej 
fabryki chemicznej i  pomnik Siewcy 
Marcina Rożka w  parku Siewcy oraz 
zespół budynków fabryki chemicznej 
Milchów ze słynną Halą Hansa Poelziga. 
Zadowoleni studenci stwierdzili, że tak 
wielu atrakcji i wrażeń można doświad-
czyć tylko na półkoloniach. Dziękujemy 
p. Reginie Górniaczyk za zorganizowa-
nie turnusu i  opiekę podczas wycie-
czek.     Maria Błaszczak

Dzień Kobiet
Słuchaczki LUTW spędziły święto kobiet 
spacerowo i  słodko. W  ciepły dzień, 
w  towarzystwie budzącej  się wiosny 
i  krzykliwych żurawi przechadzały  się 
po lesie.    I. Skrzypczak

cd.  
ze str. 
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QQ W okresie tegorocz-
nego, krótkiego karna-
wału Para�alny Zespół 
„Caritas” zorganizował 
dwie zabawy. W sobotę, 
3 lutego, odbył się Kar-
nawałowy Wieczór Se-
niora, na którym bawi-
ło się 48 osób.
QQ W kolejny weekend, 

10 lutego, w Balu Chary-
tatywnym uczestniczyło 
56 osób. Czas upływał 
nam przy świetnej mu-
zyce i śpiewie, pięknie 
udekorowanych stołach 
z pysznym menu, w miga-
jących kolorowych ilumi-
nacjach świetlnych oraz 
roztańczonym, wesołym 
towarzystwie.

Dorota Hirsch
przewodnicząca PZC)

Z parafii św. Maksymiliana

Q
Bal Seniora w para�i św. Maksymiliana Kolbego   fot. Dorota Hirsch

Q
Bal w para�i św. Maksymiliana na cele charyta-
tywne   fot. Dorota Hirsch

Akcje charytatywne
Przed Świętami Wielkanocnymi para�a 
żabikowska tradycyjnie organizuje akcje 
będące przejawem miłosierdzia dla in-
nych. Przy ołtarzu Matki Boskiej stoi 
skarbona na „Dar Ołtarza”. Zabierając 
z kościoła kolorowe, papierowe serdusz-
ka para�anie przynoszą paczki na świę-
ta dla biednych. Kupując paschalik po-
magają podopiecznym Caritasu. 9 i 10 
marca wolontariusze zbierali żywność 
w sklepie „Chata Polska” dla jadłodajni 
Caritas.

Pomoc przy PIT-ach
W środy w godz. 10 – 11 w salce pod 
probostwem organizowana jest pomoc 
w wypełnianiu PIT-ów.

Remont dachu
Trwają prace na budynku Sanktuarium 
bł. Edmunda Bojanowskiego. Po demon-
tażu starego pokrycia, montowane jest 
nowe, z wykorzystaniem nowych dachó-
wek.

HS

Z parafii św. Barbary

Q
Remont dachu Sanktuarium bł. Edmun-
da   fot. Piotr P. Ruszkowski

We wtorek, 20 marca, o godz. 19.30 odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
w byłym, niemieckim obozie karno-śledczym w Żabikowie, tradycyjnie przygo-
towane przez para�ę św. Barbary.
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QQ Tradycyjnie w pierwszym 
tygodniu Wielkiego Postu 
rozpoczęły się nabożeństwa 
pasyjne. W  naszej para�i 
Droga Krzyżowa odpra-
wiana jest w każdy piątek 
o godz. 9 i 17:30, a Gorzkie 
Żale – w  każdą niedzielę 
o godz. 14.30.
QQ Przez okres Wielkiego 

Postu wolontariuszki para-
�alnej Caritas prowadzą ak-
cję „Serduszko” gromadzącą 
świąteczne paczki ze słody-
czami dla dzieci i sprzedają 
świece zwane „paschalika-
mi”. Dochód z ich sprzedaży 
zostanie przeznaczony na 
bieżącą działalność Caritas 
para�alnej i archidiecezjalnej.

H.G.

Z PARAFII 

QQ 2 lutego w tradycji chrześcijańskiej przy-
pada Święto O�arowania Pańskiego, któ-
re upamiętnia dzień, w  którym zgodnie 
z prawem Mojżeszowym, Jezus został o�a-
rowany w Świątyni Jerozolimskiej. Święto 
to znane jest też pod nazwą Matki Bożej 
Gromnicznej. W tym dniu, podczas każ-
dej Mszy św. są święcone świece, zwane 
gromnicami. Dawniej poświęcone, zapalone 
świece stawiano w oknach domostw, aby 
podczas burzy chroniły przed uderzeniem 
pioruna – stąd ich nazwa. Do dziś poda-
wane są osobom konającym, aby oświe-
tlały drogę duszy na Sąd Boży i chroniły 
ją przed złymi duchami. W naszej para�i, 
jak co roku, Msze św. odprawiono w tym 
dniu o godz. 7, 10 i 18. Podczas ostatniej 
Eucharystii gościliśmy w naszej świątyni 
dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej 
– ks. Marcina Janeckiego, który celebrował 

Mszę św. On też wygłosił krótką homilię, 
skierowaną głównie do dzieci, objaśniając 
im symbolikę i znaczenie zarówno Świę-
ta Matki Bożej Gromnicznej, jak i nazwy 
tej szczególnej świecy. Następnie zostały 
pobłogosławione i poświęcone gromnice, 
także dla dzieci, które w tym roku przystą-
pią do I Komunii Świętej.
QQ Środa Popielcowa przypadająca w tym 

roku 14 lutego rozpoczęła 4-dniowy Wiel-
ki Post przygotowujący nas do jednych 
z najważniejszych świąt w kalendarzu li-
turgicznym chrześcijan – Zmartwych-
wstania Pańskiego. Podczas Mszy św. na 
znak pokuty nasze głowy zostały posy-
pane popiołem, który otrzymywany jest 
ze spalenia palm, święconych w Niedzie-
lę Palmową poprzedniego roku. W tym 
dniu zbierane są też o�ary do puszek na 
potrzeby Caritas Archidiecezjalnej.

Z parafii św. Jana Pawła II

Q
Ks. Marcin Janecki wygłosił krótką homilię, skierowaną głównie do dzieci w święto 
O�arowania Pańskiego   fot. Włodzimierz Wasilewski

Q
Msza św. w kościele św. Jana Pawła II 2 lutego w święto nazywane też Matki Boskiej 
Gromnicznej   fot. Włodzimierz Wasilewski

Q
Wielki Post rozpoczynamy Środą Popielcową, 
kiedy posypuje się głowy popiołem    
fot. Włodzimierz Wasilewski

Aktualność jego przesłania dla 
współczesnego człowieka
Ks. Stanisław Streich był kapłanem, któ-
ry w pełni żył oddaniem i służbie Ko-
ściołowi w trudnych czasach. Był o�ar-
nym duszpasterzem, który swej para�i 
pw. św. Jana Bosko w Luboniu budował 
nie tylko przybytek Boży, jednoczył pa-
ra�ę, i szukał przede wszystkim dusz od 
Boga oddalonych. W ciągu 3 lat pracy 
duszpasterskiej zorganizował niemal od 
podstaw życie para�alne i życie wspól-
notowe, nadając dalszy kierunek rozwo-
ju para�i. Stworzył duchową wspólnotę 
wiernych na wszystkich poziomach i we 
wszystkich przekrojach działania dusz-
pasterskiego. Wiele inicjatyw, Jego słu-
żebna postawa, rozwijane w para�i życie 
eucharystyczne, wprowadzone nabożeń-
stwa nadały para�i pw. św. Jana Bosko 
w Luboniu szczególny duchowy charak-
ter. Był dobrym pasterzem powierzonej 
mu przez Chrystusa owczarni, którego 
treścią życia było miłowanie Boga nade 
wszystko.
W świetle historycznych faktów moż-
na zrozumieć Jego życie, zobaczyć całe 

duchowe bogactwo Jego egzystencji 
oraz to wszystko, co miało na nią 
wpływ. Jego życiowe doświadczenie 
zostało osadzone w  realiach epoki, 
w której żył. Mimo, iż od męczeńskiej 
śmierci ks. Streicha upłynęło 80 lat, 
przesłanie, które po sobie pozostawił 
pozostaje nadal aktualne. Ks. Stanisław 
pozwala nam także dziś odkryć i prze-
żyć podstawową prawdę o Bogu Ojcu 
i o człowieku będącym Jego dzieckiem 
oraz daje szansę, aby raz jeszcze po-
chylić się nad tajemnicą miłości Boga 
do człowieka i  miłości człowieka do 
Stwórcy, który niezależnie od swojego 
powołania stawia pytanie o  Jego ist-
nienie i  relacje z  Nim. Dlatego też, 
aktualność przesłania męczeńskiej 
śmierci ks. Stanisława Streicha oraz 
eklezjalny walor tej sprawy, uwidacz-
nia się w życiu wielu wiernych – „du-
chowych dzieci”, nie tylko Jego para-
fian, którzy odwołując  się do Jego 
męczeńskiej śmierci, korzystają z całej 
pozostawionej przez Niego spuścizny. 
Po dziś dzień inspiruje on wielu do 
odkrywania bogactwa życia duchowe-

Przesłanie
Wystąpienie postulatora podczas uroczystości 80. rocznicy zabójstwa ks. 
Stanisława Streicha (1902-1938) – czytaj też: str. 14

go, do szukania i odnajdywania Boga 
w otaczającym świecie i do coraz bliż-
szej więzi z Nim.

Fragment kazania wygłoszonego 5 mar-
ca 1938 r. na nabożeństwie ekspiacyjnym 
w kościele Zbawiciela w Warszawie przez 
ks. prałata Marcelego Nowakowskiego 
dobitnie pokazuje, iż fama męczeństwa 
oraz świętości zamordowanego 80 lat 
temu ks. proboszcza nie zgasła, ale trwa 
dając nam nadzieję, że Święta Matka – 
Kościół zaliczy go w  poczet błogosła-
wionych: „Jeśli krew męczeńska ks. 
Streicha będzie cementem odpornym 
pośród serc naszych, niech będzie bło-
gosławioną, jeśli ogniem, który zapali 
serca do obrony i  do walki na śmierć 
i życie, niech będzie błogosławioną, jeśli 
stanie Jego postać w wizji zza Światów 
przed naszymi sumieniami i targnie nimi 
z  całych sił, niech będzie po stokroć 
błogosławioną! Zebraliśmy się w koście-
le, by się pomodlić za Niego i do Niego, 
jako męczennika i  polskiego pasterza. 
Ale obok modlitwy poprzysięgnijmy 
sobie pracę na śmierć i  życie (…) 
w obronie Wiary i Ojczyzny. To będzie 
żywa modlitwa i  zachowanie pamięci 
o  zamordowanym przez nowożytnych 
podpalaczy świata. Amen”.

ks. dr Wojciech Mueller
postulator procesu beaty�kacyjnego

Q
Postulator procesu beaty�kacyjnego 
ks. Wojciech Mueller podczas przed-
stawiania referatu    fot. Piotr P. Rusz-
kowski
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Zarządzeniem z 15 grudnia 2017 r. Bur-
mistrz ogłosiła otwarty konkurs na wy-
konywanie zadań publicznych Miasta 
w 2018 r. Termin składania wniosków 
upływał 5 stycznia (patrz: „WL” 01-2018, 
str.  39). Rozstrzygniecie ogłoszono 26 
stycznia rozporządzeniem 9/2018 Bur-
mistrz Miasta Luboń. Z budżetu miasta 
na ten cel przewidziano łącznie taką 
samą kwotę, co przed rokiem – 
500 000 zł. W poszczególnych konkur-
sach tak rozdysponowano środki:

QQ „Działania społeczne oraz działalność 
gospodarcza i techniczna” (konkurs nr 1) 
podobnie jak przed rokiem obejmuje 8 
punktów. Łącznie przeznaczono w tych 

zadaniach kwotę 100 000 zł, czyli 15 tys. zł 
mniej niż przed rokiem. Teraz, w pierw-
szym rozdaniu, wykorzystano prawie całą 
kwotę – 97 879 zł, czyli 97,9%.

QQ „Kultura i patriotyzm lokalny” (kon-
kurs nr 2), w tym roku okrojony o zada-
nie „Podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie polsko-
ści oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej”,dla którego, 
w związku z 100.  rocznicą odzyskania 
niepodległości oraz Powstania Wielko-
polskiego 1918 roku rozpisano oddziel-
ny konkurs (nr 5 – patrz niżej). W tym 
okrojonym kształcie przewidziano kwotę 
50 000 zł, 10 000 zł mniej niż zakładano 

Dotacje na 2018
Rozstrzygnięcie głównego konkursu na zadania, które w imieniu miasta 
w 2018 r. będą realizować organizacje pozarządowe i instytucje 
wspierane �nansowo z budżetu Lubonia

przed rokiem. W  styczniu przydzielo-
no środki na 7 zadań w łącznej kwocie 
38 990 zł, co stanowi 78,0% zakładanych. 
Pozostało do rozdysponowania 11 010 zł.

QQ „Edukacja, wypoczynek, turystyka 
i integracja europejska” (konkurs nr 3) 
otrzymał także 50 000 zł, 5 000 mniej niż 
przed rokiem. Obecnie rozdysponowano 
94,3% – 47 138 zł planu. Pozostała pula 
wynosi 2 862 zł.

QQ „Sport” (konkurs nr 4) – tu tradycyj-
nie już przewidziano najwięcej pienię-
dzy publicznych. W tym roku 200 000 zł, 
czyli 70 000 zł mniej niż przed rokiem. 
W tym dziale na 27 zadań rozdyspono-
wano 188 400 zł, czyli 94,2%. Do wydania 
pozostało 11 600 zł. Warto zwrócić uwagę, 
że w tym roku Towarzystwo Młodzieży 
Sportowej „Stella” nie otrzymała żadnych 
środków. Przed rokiem taką sytuację prze-
żywał „Luboński 1943” z ul. Rzecznej. 
(szczegóły patrz tabelki). O Stelli czytaj 
też na str. 58 – rozmowa z burmistrzem 

Mateuszem Mikołajczakiem „Burmistrz 
zaprosił Stellę”

QQ „2018 – rok obchodów 100. Roczni-
cy Odzyskania Niepodległości RP oraz 
100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego” – to dodatkowy konkurs 
wydzielony z konkursu 2. „Kultura i Pa-
triotyzm lokalny”. Łącznie przeznaczono 
tu na zadania kwotę 100 000 zł. W pierw-
szym rozdaniu do�nansowano 16 zadań 
wykorzystując jedynie 65  600  zł, czyli 
65,6% planowanych wydatków.

Warto dodać, że oprócz zadań dużych, 
grantów najczęściej całorocznych (patrz 
tabela), organizacje mogą składać wnio-
ski na tzw. „Małe granty”, czyli krótkie 
akcje według uproszczonej oferty reali-
zacji zadania publicznego.

Podsumowując, w tym roku na pierwszy 
konkurs wpłynęło 106 wniosków (przed 
rokiem 96) na łączną kwotę wsparcia 
1  078  149  zł (przed rokiem – 
1 033 688 zł), z  tego 30 wniosków nie 
otrzymało pieniędzy budżetowych (przed 
rokiem 28). Siedem organizacji składa-
jących wnioski nie otrzymało żadnego 
wsparcia z  budżetu (przed rokiem 5). 
Z przewidzianej planem puli 500 000 zł 
w  pierwszym konkursie wykorzystano 
438 007 zł (87,6%). Do podziału w ko-
lejnych konkursach lub małych grantach 
pozostało więc łącznie 61 993 zł.

Poniżej w tabelach tradycyjnie już przed-
stawiamy wszystkie zadania, instytucje 
oraz wnioskowane i przyznane dotacje. 
W związku z tym, że kolejny rok Urząd 
Miasta nie podaje danych mówiących 
o  całkowitym koszcie poszczególnych 
zadań, czyli także wkładzie danej orga-
nizacji, z kolumny tej zrezygnowaliśmy.

Tabela dwustronna z zadaniami jest usta-
wiona według numeracji konkursów, 
a  w  nich wg wysokości otrzymanego 
z  budżetu miasta do�nansowania do 
zadań. Zwyczajowo na szarych paskach 
u dołu tabel, w poszczególnych konkur-
sach zaznaczyliśmy zadania, które nie 
otrzymały żadnego wsparcia. W ostatniej 
kolumnie pokazujemy procentowy sto-
pień zaspokojenia potrzeb oferentów 
z budżetu w danym zadaniu.

W osobnej tabeli obok przedstawiamy 
wszystkie organizacje biorące udział 
w konkursie w 2018 r., uszeregowane 
podobnie wg wysokości dotacji otrzy-
manej z miasta w styczniu. Spośród 38 
instytucji (przed rokiem 39), w tym 5 
nowych (w tabeli przy liczbie porząd-
kowej litera „n”), 31 otrzymało wspar-
cie (przed rokiem 34). Stowarzyszenie 
„Wspólna Droga”, które przez ostatnie 
lata było na 1.  miejscu, wyprzedził 
LKTS. Niespodzianką jest 3.  miejsce 
i dotacja prawie 39 tys. zł dla nowego 
Stowarzyszenia „Pozytywny Luboń”, 
powstałego przy Bibliotece Miejskiej 
(czytaj: „WL” 05-2017, str.  16 „Nowe 
stowarzyszenie”). Gorzką niespodzian-
ką jest 0 zł dla Stelli, która przed ro-
kiem była na 3.  miejscu z  kwotą 
45 000 zł.
(Porównaj ubiegłoroczne dotacje 
z pierwszego konkursu – „WL” 02-2017, 
str. 45.)
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1 Luboński Klub Tenisa Stołowego 50 000 zł 75 125 zł 1(1) 66,6%

2 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna 
Droga" 49 000 zł 58 000 zł 2(2) 84,5%

3 (n) Stowarzyszenie Pozytywny Luboń 38 990 zł 57 390 zł 5(5) 67,9%
4 Lubońskie Bractwo Kurkowe 38 400 zł 78 722 zł 9(7) 48,8%
5 Luboński 1943 Luboń 36 000 zł 51 886 zł 2(2) 69,4%

6 Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska 
im. Powstańców Wielkopolskich 23 968 zł 31 318 zł 7(7) 76,5%

7 Klub Sportowy Akademia Judo 23 000 zł 44 900 zł 4(4) 51,2%
8 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń 17 000 zł 65 260 zł 4(2) 26,0%
9 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej 15 500 zł 46 200 zł 5(3) 33,5%

10 Szkoła Futbolu 13 000 zł 34 650 zł 3(2) 37,5%
11 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń 13 000 zł 17 861 zł 2(2) 72,8%
12 Uczniowski Klub Sportowy Jedynka 12 000 zł 16 700 zł 2(2) 71,9%
13 Fundacja mydzieciom 10 000 zł 26 600 zł 1(1) 37,6%
14 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku 10 000 zł 19 850 zł 7(5) 50,4%
15 Oddział PTTK im.Cyryla Ratajskiego 10 000 zł 22 900 zł 9(5) 43,7%
16 Luboński Klub Biegacza 9 000 zł 14 000 zł 2(2) 64,3%
17 Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J. H. Newmana 7 070 zł 7 070 zł 1(1) 100,0%
18 Stowarzyszenie Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli 7 050 zł 7 650 zł 2(2) 92,2%
19 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu 7 000 zł 16 012 zł 3(2) 43,7%

20 Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą
LUBOŃ BEZ GRANIC 7 000 zł 7 750 zł 1(1) 90,3%

21 Spółdzielnia socjalna Psarvard 6 000 zł 72 200 zł 3(1) 8,3%
22 Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego 5 000 zł 6 959 zł 1(1) 71,8%
23 Klub Sportów i Sztuk Walki Alliance 5 000 zł 32 000 zł 6(5) 15,6%
24 Lubońska Petanka 4 529 zł 5 765 zł 3(3) 78,6%
25 Polski Związek Wędkarski Koło Nr 21 Lubonianka 4 000 zł 4 800 zł 1(1) 83,3%
26 Klub Sportowy Czerwony Smok 3 500 zł 27 100 zł 3(2) 12,9%

27 Wielkopolski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża 3 500 zł 4 000 zł 1(1) 87,5%

28 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny - Wielkopolski 3 000 zł 6 200 zł 2(1) 48,4%

29 Związek Strzelecki "STRZELEC" 3 000 zł 6 000 zł 1(1) 50,0%

30 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej 
WARTA 2 000 zł 4 000 zł 2(1) 50,0%

31 Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" 1 500 zł 1 500 zł 1(1) 100,0%
32 TMS STELLA Luboń 0 zł 98 580 zł 4(0) 0,0%
33 Lubońskie Towarzystwo Kulturalne 0 zł 2 280 zł 1(0) 0,0%
34 Fundacja Piotra Reissa 0 zł 28 500 zł 1(0) 0,0%

35 (n) Fundacja Zatrzymać Czas 0 zł 6 820 zł 1(0) 0,0%
36 (n) Stowarzyszenie 4Human 0 zł 27 400 zł 1(0) 0,0%
37 (n) Stowarzyszenie Sportowe POGROM Luboń 0 zł 7 500 zł 1(0) 0,0%
38 (n) Fundacja Wspierania rozwoju Małego Dziecka "Cali Mali" 0 zł 35 700 zł 1(0) 0,0%

Razem 438 007 zł 1 078 149 zł 106(76) 48,3%

Instytucje pozarządowe korzystające z pieniędzy publicznych w 2018 r.
wg wielkości przyznanej dotacji w I konkursie
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1 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
"Wspólna Droga" "A może by..." 49 000 zł 40 000 zł 81,6%

2 Fundacja Mydzieciom Kompleksowa rehabilitacja moja szansą 26 600 zł 10 000 zł 37,6%

3 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
"Wspólna Droga"

Organizacja dowozu osób z niepełnosprawnościami do przedszkoli i 
innych ośrodków w roku 2018 9 000 zł 9 000 zł 100,0%

4 Klub Sportowy Akademia Judo Judo Szansą dla Każdego-zajęcia dla osób niepełnosprawnych 10 400 zł 7 000 zł 67,3%

5 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu Tornister - wyprawka szkolna dla dzieci 7 012 zł 6 000 zł 85,6%
6 Parafia Św. Maksymiliana Marii Kolbego Wypoczynek dla Seniorów 6 959 zł 5 000 zł 71,8%

7 Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli Pomoc żywnościowa doraźna w oparciu o współpracę w 
Wielkopolskim Bankiem Żywności 4 950 zł 4 950 zł 100,0%

8 Klub Sportowy Akademia Judo VI Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo 4 500 zł 4 000 zł 88,9%

9 Wielkopolski Oddział PCK Zostań bohaterem - oddaj krew - promocja idei honorowego 
krwiodawstwa. 4 000 zł 3 500 zł 87,5%

10 Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli Emeryt i rencista na pikniku 2 700 zł 2 100 zł 77,8%
11 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń Wspomagamy Mamy 2 000 zł 2 000 zł 100,0%
12 Uniwersytet Luboński III Wieku Półkolonie zimowe dla Seniorów 1 800 zł 1 800 zł 100,0%
13 Lubońska Petanka Majówka integracyjna 2018 - turniej w bule 1 529 zł 1 529 zł 100,0%

14 Uniwersytet Luboński III Wieku Udział lubońskich Seniorów w IX Wielkopolskich Spotkaniach 
sportowo-rekreacyjnych 1 600 zł 1 000 zł 62,5%

15 Uniwersytet Luboński III Wieku Półkolonie letnie dla Seniorów 4 100 zł 0 zł 0,0%
16 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NPNMP Piknik promujący trzeźwy styl życia 3 000 zł 0 zł 0,0%
17 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu Impreza kulturalna z okazji Dnia Seniora 4 600 zł 0 zł 0,0%

18 Fundacja Wspierania rozwoju Małego Dziecka "Cali Mali" Cali Mali - zajęcia dla rodziców z małymi dziećmi 35 700 zł 0 zł 0,0%

19 Spółdzielnia Socjalna Psarvard Luboński Senior - aktywny, bezpieczny, nowoczesny 34 820 zł 0 zł 0,0%

214 270 97 879 45,7%

1 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń Koncert Świąteczny 22 600 zł 19 000 zł 84,1%
2 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Stabat Mater w Wielki Piątek - koncert pasyjny 7 800 zł 6 000 zł 76,9%

3 Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu-Koło nr 21 
Lubonianka Zawody Wędkarskie 4 800 zł 4 000 zł 83,3%

4 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Muzyczny Wehikuł czasu - koncert edukacyjny 5 300 zł 3 500 zł 66,0%
5 Lubońskie Bractwo Kurkowe Obchody 3-go Maja 2 500 zł 2 500 zł 100,0%

6 Uniwersytet Luboński III Wieku Odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO 3 000 zł 2 000 zł 66,7%

7 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń "Bieg po książkę" 1 990 zł 1 990 zł 100,0%
8 Lubońskie Bractwo Kurkowe Uroczystości 11-Listopada 3 000 zł 0 zł 0,0%
9 Lubońskie Bractwo Kurkowe 100-Rocznica Powstania Wlkp. 2 250 zł 0 zł 0,0%
10 Fundacja Zatrzymać Czas Goła Baba - spektakl w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej 6 820 zł 0 zł 0,0%
11 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Światowy Dzień Muzyki w Luboniu 6 400 zł 0 zł 0,0%
12 Lubońskie Towarzystwo Kulturalne Instruktor muzyki i śpiewu 2 280 zł 0 zł 0,0%

68 740 38 990 56,7%

1 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska Obóz Harcerski i Zuchowy środowiska ZHP Luboń-Lato 2018 12 000 zł 8 000 zł 66,7%

2 Stowarzyszenie COR AD COR im. Karola J.H. Newmana COR AD COR FILM FESTIVAL 7 070 zł 7 070 zł 100,0%

3 Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą LUBOŃ
BEZ GRANIC Międzynarodowa wymiana mieszkańców 7 750 zł 7 000 zł 90,3%

4 Spółdzielnia Socjalna Psarvard Psarvardowe bezpieczne dziecko - II edycja 14 250 zł 6 000 zł 42,1%

5 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Wyjazd na międzynarodowy turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży do 
kraju Unii Europejskiej 5 000 zł 4 000 zł 80,0%

6 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska Start Harcerski 2018/2019 Środowiska ZHP Luboń 3 000 zł 3 000 zł 100,0%

7 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska "Cudze chwalicie..." - wycieczka do jednego z największych miast w 
Polsce 4 750 zł 3 000 zł 63,2%

8 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej 
"WARTA" 18. Międzynarodowy Spływ Kajakowy "Warta Tour" 2 000 zł 2 000 zł 100,0%

9 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego
Złota Jesień w Wielkopolskim Parku Narodowym - Rajd Szlakami 

Wielkopolskiego Parku Narodowego "Po dobrach hrabiego 
Władysława Zamoyskiego"

2 600 zł 2 000 zł 76,9%

10 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska XIII Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej - "Eurowizja" 1 968 zł 1 968 zł 100,0%

11 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego Rajd Przyrodniczy Sierakowski Park Krajobrazowy+ 1 725 zł 1 600 zł 92,8%
12 Fundacja Edukacji Społecznej EKOS Konkurs "Złota Żaba" i "Złota Żabka" 1 500 zł 1 500 zł 100,0%

13 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej 
"WARTA"

Poznaj Wielkopolskę z kajaka - Śladami Powstania 
Wielkopolskiego 2 000 zł 0 zł 0,0%

14 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego Rajd Przyrodniczy Przemęcki Park Krajobrazowy 1 750 zł 0 zł 0,0%
15 Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Luboń Integracja dzieci i młodzieży / zima 14 040 zł 0 zł 0,0%
16 Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Luboń Integracja dzieci i młodzieży / lato 17 490 zł 0 zł 0,0%
17 Klub Sportowy Czerwony Smok Obóz w Hiszpanii z Czerwonym Smokiem 20 000 zł 0 zł 0,0%
18 TMS STELLA Luboń Obóz Letni Pogorzelica 10 800 zł 0 zł 0,0%

19 Szkoła Futbolu Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami 3 600 zł 0 zł 0,0%

20 TMS STELLA LUBOŃ Obóz zimowy Nowa Ruda 9 280 zł 0 zł 0,0%
21 Spółdzielnia Socjalna Psarvard Dzień w świecie ciszy-poznawania świata niesłyszących 23 130 zł 0 zł 0,0%

165 703 47 138 zł 28,4%

1 Luboński Klub Tenisa Stołowego Prowadzenie zajęć tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z 
Lubonia w celu propagowania zdrowego stylu życia 75 125 zł 50 000 zł 66,6%

2 Luboński 1943 Luboń Szkolenie dzieci i młodzieży z Lubońskim 1943 27 386 zł 22 000 zł 80,3%
3 Lubońskie Bractwo Kurkowe Prowadzenie strzelnicy pneumatycznej 39 930 zł 18 000 zł 45,1%

4 Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - prowadzenie 
treningów dla dzieci i młodzieży z piłki nożnej 31 900 zł 16 000 zł 50,2%

5 Luboński 1943 Luboń Wspieranie kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych z Lubońskim 
1943 24 500 zł 14 000 zł 57,1%

6 Klub Sportowy Akademia Judo Rok 2018 pod znakiem Judo w Luboniu 19 600 zł 10 000 zł 51,0%
7 Szkoła Futbolu Sport 24 050 zł 10 000 zł 41,6%
8 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń Organizacja i prowadzenie rozgrywek piłki siatkowej 12 150 zł 9 000 zł 74,1%

9 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej. Udział 
w młodzieżowych turniejach klubowych i rozgrywkach WZPN. 11 700 zł 8 000 zł 68,4%

10 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych -crossminton i badminton 5 711 zł 4 000 zł 70,0%

11 Uniwersytet Luboński III Wieku IV Miejska Olimpiada Aktywnego Seniora 4 000 zł 3 000 zł 75,0%
12 Związek Strzelecki "STRZELEC" Zawody Sportowo obronne 6 000 zł 3 000 zł 50,0%
13 Luboński Klub Biegacza Bieg na Powitanie Lata 6 000 zł 3 000 zł 50,0%

14 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska VIII Jamboree i VI Jambo Zuchowe - czyli DMB w Luboniu 3 500 zł 2 500 zł 71,4%

15 Klub Sportowy Czerwony Smok Zajęcia Sportowe z Czerwonym Smokiem 5 000 zł 2 500 zł 50,0%
16 Klub Sportowy Akademia Judo Puchar Polski Seniorek i Seniorów w Judo 10 400 zł 2 000 zł 19,2%

17 Lubońska Petanka Mistrzostwa Lubonia dubletów w bule pod patronatem Polskiej 
federacji Petanque 2 017 zł 1 500 zł 74,4%

18 Lubońska Petanka Grand Prix Lubonia 2018 - Turniej dubletów w bule 2 219 zł 1 500 zł 67,6%
19 Klub Sportowy Czerwony Smok Obóz z Czerwonym Smokiem 2 100 zł 1 000 zł 47,6%
20 Klub Sportów i sztuk Walki Alliance Zawody OPEN Gl 2018 Jiu Jitsu 3 000 zł 1 000 zł 33,3%
21 Klub Sportów i sztuk Walki Alliance Mistrzostwa Polski 2018 Jiu Jitsu 10 000 zł 1 000 zł 10,0%
22 Klub Sportów i sztuk Walki Alliance Zawody Mistrzostwa Europy 2018 Jiu Jitsu 7 000 zł 1 000 zł 14,3%
23 Klub Sportów i sztuk Walki Alliance Zawody WINTER OPEN 2018 Jiu Jitsu 3 000 zł 1 000 zł 33,3%
24 Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Luboń Turniej piłkarski z okazji Dnia Dziecka 1 830 zł 1 000 zł 54,6%
25 Klub Sportów i sztuk Walki Alliance Zawody SUMMER OPEN 2018 Jiu Jitsu 3 000 zł 1 000 zł 33,3%
26 Lubońskie Bractwo Kurkowe Dni Lubonia turniej strzelecki o Puchar I.J. Paderewskiego 799 zł 700 zł 87,6%
27 Lubońskie Bractwo Kurkowe Biba w lasku turniej strzelecki o Puchar gen. St. Taczaka 799 zł 700 zł 87,6%

28 Fundacja Piotra Reissa Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko-
Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Miasta Lubonia 29 500 zł 0 zł 0,0%

29 Klub Sportów i sztuk Walki Alliance Zawody Puchar Polski NOGI 2018 Jiu Jitsu 6 000 zł 0 zł 0,0%
30 TMS STELLA LUBOŃ Wspieranie kultury fizycznej wśród dorosłych 22 000 zł 0 zł 0,0%
31 TMS STELLA LUBOŃ Sport wśród dzieci i młodzieży 56 500 zł 0 zł 0,0%
32 Stowarzyszenie 4Human Międzynarodowe zawody dla dzieci i młodzieży Sensei Cup 27 400 zł 0 zł 0,0%

33 Stowarzyszenie Sportowe POGROM Luboń Popularyzacja kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Luboń, 
poprzez udział w zajęciach i rozgrywkach piłkarskich 7 500 zł 0 zł 0,0%

491 617 188 400 38,3%

1 Lubońskie Bractwo Kurkowe Szkolna liga strzelecka 10.0 - Powstania Wielkopolskiego 11 329,00 zł 9 000 zł 79,4%
2 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń Wystawa "Mój Luboń. Tradycja i współczesność" 10 500,00 zł 8 000 zł 76,2%
3 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń Projekt edukacyjny 'Wolność jest w nas" 20 300,00 zł 8 000 zł 39,4%
4 Lubońskie Bractwo Kurkowe Groby Powstańców Wielkopolskich 15 598,00 zł 6 000 zł 38,5%
5 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Niepodległa 2018 8 200,00 zł 6 000 zł 73,2%
6 Luboński Klub Biegacza Bieg Mały Patriota 8 000,00 zł 6 000 zł 75,0%

7 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska Gra Miejska dla Mieszkańców Lubonia z okazji 100-rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego 4 600,00 zł 4 000 zł 87,0%

8 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NPNMP Królowa naszej wolności 3 200,00 zł 3 000 zł 93,8%

9 Szkoła Futbolu 2018-rok obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP 
oraz 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 7 000,00 zł 3 000 zł 42,9%

10 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego
Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 

odwiedzamy miejsca Pamięci Narodowej. Szlakiem Marszałka 
Józefa Piłsudzkiego po Warszawie

3 925,00 zł 2 700 zł 68,8%

11 Uniwersytet Luboński III Wieku Szlakiem Powstania Wielkopolskiego 2 450,00 zł 2 200 zł 89,8%

12 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej Naszych Przodków. 
Wycieczka Szlakami Powstania Wielkopolskiego. Front południowy 2 200,00 zł 1 900 zł 86,4%

13 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej Naszych Przodków. 
Wycieczka Szlakami Powstania Wielkopolskiego. Front zachodni 1 975,00 zł 1 800 zł 91,1%

14 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska RUN - Radość Uśmiech Niepodległość -Rajd dla Zuchów i Harcerzy 
z Lubonia 1 500,00 zł 1 500 zł 100,0%

15 Lubońskie Bractwo Kurkowe Historia marynarzy i poezja w Powstaniu Wielkopolskim 2 517,00 zł 1 500 zł 59,6%
16 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu Wieczór Niepodległościowo-Patriotyczny 4 400,00 zł 1 000 zł 22,7%
17 Uniwersytet Luboński III Wieku Wielkopolskie i Śląskie Drogi do Niepodległości 2 900,00 zł 0 zł 0,0%

18 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej Naszych Przodków. Drogi 
do Niepodległości na Mazowszu i Kurpiach 5 000,00 zł 0 zł 0,0%

19 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego
Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej Naszych Przodków. 
Wycieczka po południowej i zachodniej Wielkopolsce Szlakami 

Powstania Wielkopolskiego. Front południowo-zachodni
1 750,00 zł 0 zł 0,0%

20 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej Naszych Przodków. 
Wycieczka Szlakami Powstania Wielkopolskiego. Front północny 1 975,00 zł 0 zł 0,0%

21 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej „Król Łokietek, czyli Wiśliczanki" Józef Elsner, Opera Kieszonkowa 18 500,00 zł 0 zł 0,0%

137 819 65 600 47,6%

Razem Luboń 1 078 149 438 007 zł

Rozstrzygnięcia głównego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

KONKURS  I / 2018 -  DZIAŁANIA  SPOŁECZNE 
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I TECHNICZNA:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2. Ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza; 3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 5. Działalność na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka; 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 7. Działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 8. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 

KONKURS II / 2018 - KULTURA  I  PATRIOTYZM  LOKALNY:
1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Złożono 33 ofert (przed rokiem 38), w pierwszym konkursie przyznano dofinansowanie 27 zadaniom (przed rokiem 24), w 
budżecie zaplanowano 200 000 zł (przed rokiem 270 000), przyznano 94,2% z  puli, pozostało 11 600 zł

Złożono 19 ofert (przed rokiem 17), przyznano dofinansowanie 14 zadaniom (przed rokiem 13), w budżecie zaplanowano 100 
000 zł (przed rokiem 115 000), przyznano 97,9% planowanej puli, pozostało 2 121 zł

Złożono 12 ofert (przed rokiem 20), przyznano dofinansowanie 7 zadaniom (przed rokiem 15), w budżecie zaplanowano 50 000 
zł (przed rokiem 60 000), przyznano 78,0% z  puli, pozostał 11 010 zł

Złożono 21 oferty (tyle co przed rokiem), przyznano dofinansowanie 12 zadaniom (przed rokiem 16), w budżecie zaplanowano 
50 000 zł (przed rokiem 55 000), przyznano 94,3% z  puli, pozostało 2 862 zł

KONKURS III / 2018 EDUKACJA, WYPOCZYNEK, TURYSTYKA I INTEGRACJA EUROPEJSKA
1.Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 3. Ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 4. Turystyka i krajoznawstwo; 5. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społecznościami.

KONKURS  IV / 2018 - SPORT 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

KONKURS V / 2018  Rok obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP oraz 100. Rocznicy Wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego:

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP oraz 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Zadanie dodatkowe wyjęte z Konkursu II Złożono 21 ofert, przyznano dofinansowanie 16 zadaniom, w budżecie zaplanowano 
100 000 zł, przyznano 65,6% z  puli, pozostał 34 400 zł
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1 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
"Wspólna Droga" "A może by..." 49 000 zł 40 000 zł 81,6%

2 Fundacja Mydzieciom Kompleksowa rehabilitacja moja szansą 26 600 zł 10 000 zł 37,6%

3 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
"Wspólna Droga"

Organizacja dowozu osób z niepełnosprawnościami do przedszkoli i 
innych ośrodków w roku 2018 9 000 zł 9 000 zł 100,0%

4 Klub Sportowy Akademia Judo Judo Szansą dla Każdego-zajęcia dla osób niepełnosprawnych 10 400 zł 7 000 zł 67,3%

5 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu Tornister - wyprawka szkolna dla dzieci 7 012 zł 6 000 zł 85,6%
6 Parafia Św. Maksymiliana Marii Kolbego Wypoczynek dla Seniorów 6 959 zł 5 000 zł 71,8%

7 Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli Pomoc żywnościowa doraźna w oparciu o współpracę w 
Wielkopolskim Bankiem Żywności 4 950 zł 4 950 zł 100,0%

8 Klub Sportowy Akademia Judo VI Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo 4 500 zł 4 000 zł 88,9%

9 Wielkopolski Oddział PCK Zostań bohaterem - oddaj krew - promocja idei honorowego 
krwiodawstwa. 4 000 zł 3 500 zł 87,5%

10 Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli Emeryt i rencista na pikniku 2 700 zł 2 100 zł 77,8%
11 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń Wspomagamy Mamy 2 000 zł 2 000 zł 100,0%
12 Uniwersytet Luboński III Wieku Półkolonie zimowe dla Seniorów 1 800 zł 1 800 zł 100,0%
13 Lubońska Petanka Majówka integracyjna 2018 - turniej w bule 1 529 zł 1 529 zł 100,0%

14 Uniwersytet Luboński III Wieku Udział lubońskich Seniorów w IX Wielkopolskich Spotkaniach 
sportowo-rekreacyjnych 1 600 zł 1 000 zł 62,5%

15 Uniwersytet Luboński III Wieku Półkolonie letnie dla Seniorów 4 100 zł 0 zł 0,0%
16 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NPNMP Piknik promujący trzeźwy styl życia 3 000 zł 0 zł 0,0%
17 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu Impreza kulturalna z okazji Dnia Seniora 4 600 zł 0 zł 0,0%

18 Fundacja Wspierania rozwoju Małego Dziecka "Cali Mali" Cali Mali - zajęcia dla rodziców z małymi dziećmi 35 700 zł 0 zł 0,0%

19 Spółdzielnia Socjalna Psarvard Luboński Senior - aktywny, bezpieczny, nowoczesny 34 820 zł 0 zł 0,0%

214 270 97 879 45,7%

1 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń Koncert Świąteczny 22 600 zł 19 000 zł 84,1%
2 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Stabat Mater w Wielki Piątek - koncert pasyjny 7 800 zł 6 000 zł 76,9%

3 Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu-Koło nr 21 
Lubonianka Zawody Wędkarskie 4 800 zł 4 000 zł 83,3%

4 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Muzyczny Wehikuł czasu - koncert edukacyjny 5 300 zł 3 500 zł 66,0%
5 Lubońskie Bractwo Kurkowe Obchody 3-go Maja 2 500 zł 2 500 zł 100,0%

6 Uniwersytet Luboński III Wieku Odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO 3 000 zł 2 000 zł 66,7%

7 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń "Bieg po książkę" 1 990 zł 1 990 zł 100,0%
8 Lubońskie Bractwo Kurkowe Uroczystości 11-Listopada 3 000 zł 0 zł 0,0%
9 Lubońskie Bractwo Kurkowe 100-Rocznica Powstania Wlkp. 2 250 zł 0 zł 0,0%
10 Fundacja Zatrzymać Czas Goła Baba - spektakl w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej 6 820 zł 0 zł 0,0%
11 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Światowy Dzień Muzyki w Luboniu 6 400 zł 0 zł 0,0%
12 Lubońskie Towarzystwo Kulturalne Instruktor muzyki i śpiewu 2 280 zł 0 zł 0,0%

68 740 38 990 56,7%

1 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska Obóz Harcerski i Zuchowy środowiska ZHP Luboń-Lato 2018 12 000 zł 8 000 zł 66,7%

2 Stowarzyszenie COR AD COR im. Karola J.H. Newmana COR AD COR FILM FESTIVAL 7 070 zł 7 070 zł 100,0%

3 Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą LUBOŃ
BEZ GRANIC Międzynarodowa wymiana mieszkańców 7 750 zł 7 000 zł 90,3%

4 Spółdzielnia Socjalna Psarvard Psarvardowe bezpieczne dziecko - II edycja 14 250 zł 6 000 zł 42,1%

5 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Wyjazd na międzynarodowy turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży do 
kraju Unii Europejskiej 5 000 zł 4 000 zł 80,0%

6 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska Start Harcerski 2018/2019 Środowiska ZHP Luboń 3 000 zł 3 000 zł 100,0%

7 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska "Cudze chwalicie..." - wycieczka do jednego z największych miast w 
Polsce 4 750 zł 3 000 zł 63,2%

8 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej 
"WARTA" 18. Międzynarodowy Spływ Kajakowy "Warta Tour" 2 000 zł 2 000 zł 100,0%

9 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego
Złota Jesień w Wielkopolskim Parku Narodowym - Rajd Szlakami 

Wielkopolskiego Parku Narodowego "Po dobrach hrabiego 
Władysława Zamoyskiego"

2 600 zł 2 000 zł 76,9%

10 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska XIII Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej - "Eurowizja" 1 968 zł 1 968 zł 100,0%

11 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego Rajd Przyrodniczy Sierakowski Park Krajobrazowy+ 1 725 zł 1 600 zł 92,8%
12 Fundacja Edukacji Społecznej EKOS Konkurs "Złota Żaba" i "Złota Żabka" 1 500 zł 1 500 zł 100,0%

13 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej 
"WARTA"

Poznaj Wielkopolskę z kajaka - Śladami Powstania 
Wielkopolskiego 2 000 zł 0 zł 0,0%

14 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego Rajd Przyrodniczy Przemęcki Park Krajobrazowy 1 750 zł 0 zł 0,0%
15 Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Luboń Integracja dzieci i młodzieży / zima 14 040 zł 0 zł 0,0%
16 Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Luboń Integracja dzieci i młodzieży / lato 17 490 zł 0 zł 0,0%
17 Klub Sportowy Czerwony Smok Obóz w Hiszpanii z Czerwonym Smokiem 20 000 zł 0 zł 0,0%
18 TMS STELLA Luboń Obóz Letni Pogorzelica 10 800 zł 0 zł 0,0%

19 Szkoła Futbolu Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami 3 600 zł 0 zł 0,0%

20 TMS STELLA LUBOŃ Obóz zimowy Nowa Ruda 9 280 zł 0 zł 0,0%
21 Spółdzielnia Socjalna Psarvard Dzień w świecie ciszy-poznawania świata niesłyszących 23 130 zł 0 zł 0,0%

165 703 47 138 zł 28,4%

1 Luboński Klub Tenisa Stołowego Prowadzenie zajęć tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z 
Lubonia w celu propagowania zdrowego stylu życia 75 125 zł 50 000 zł 66,6%

2 Luboński 1943 Luboń Szkolenie dzieci i młodzieży z Lubońskim 1943 27 386 zł 22 000 zł 80,3%
3 Lubońskie Bractwo Kurkowe Prowadzenie strzelnicy pneumatycznej 39 930 zł 18 000 zł 45,1%

4 Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - prowadzenie 
treningów dla dzieci i młodzieży z piłki nożnej 31 900 zł 16 000 zł 50,2%

5 Luboński 1943 Luboń Wspieranie kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych z Lubońskim 
1943 24 500 zł 14 000 zł 57,1%

6 Klub Sportowy Akademia Judo Rok 2018 pod znakiem Judo w Luboniu 19 600 zł 10 000 zł 51,0%
7 Szkoła Futbolu Sport 24 050 zł 10 000 zł 41,6%
8 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń Organizacja i prowadzenie rozgrywek piłki siatkowej 12 150 zł 9 000 zł 74,1%

9 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej. Udział 
w młodzieżowych turniejach klubowych i rozgrywkach WZPN. 11 700 zł 8 000 zł 68,4%

10 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych -crossminton i badminton 5 711 zł 4 000 zł 70,0%

11 Uniwersytet Luboński III Wieku IV Miejska Olimpiada Aktywnego Seniora 4 000 zł 3 000 zł 75,0%
12 Związek Strzelecki "STRZELEC" Zawody Sportowo obronne 6 000 zł 3 000 zł 50,0%
13 Luboński Klub Biegacza Bieg na Powitanie Lata 6 000 zł 3 000 zł 50,0%

14 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska VIII Jamboree i VI Jambo Zuchowe - czyli DMB w Luboniu 3 500 zł 2 500 zł 71,4%

15 Klub Sportowy Czerwony Smok Zajęcia Sportowe z Czerwonym Smokiem 5 000 zł 2 500 zł 50,0%
16 Klub Sportowy Akademia Judo Puchar Polski Seniorek i Seniorów w Judo 10 400 zł 2 000 zł 19,2%

17 Lubońska Petanka Mistrzostwa Lubonia dubletów w bule pod patronatem Polskiej 
federacji Petanque 2 017 zł 1 500 zł 74,4%

18 Lubońska Petanka Grand Prix Lubonia 2018 - Turniej dubletów w bule 2 219 zł 1 500 zł 67,6%
19 Klub Sportowy Czerwony Smok Obóz z Czerwonym Smokiem 2 100 zł 1 000 zł 47,6%
20 Klub Sportów i sztuk Walki Alliance Zawody OPEN Gl 2018 Jiu Jitsu 3 000 zł 1 000 zł 33,3%
21 Klub Sportów i sztuk Walki Alliance Mistrzostwa Polski 2018 Jiu Jitsu 10 000 zł 1 000 zł 10,0%
22 Klub Sportów i sztuk Walki Alliance Zawody Mistrzostwa Europy 2018 Jiu Jitsu 7 000 zł 1 000 zł 14,3%
23 Klub Sportów i sztuk Walki Alliance Zawody WINTER OPEN 2018 Jiu Jitsu 3 000 zł 1 000 zł 33,3%
24 Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Luboń Turniej piłkarski z okazji Dnia Dziecka 1 830 zł 1 000 zł 54,6%
25 Klub Sportów i sztuk Walki Alliance Zawody SUMMER OPEN 2018 Jiu Jitsu 3 000 zł 1 000 zł 33,3%
26 Lubońskie Bractwo Kurkowe Dni Lubonia turniej strzelecki o Puchar I.J. Paderewskiego 799 zł 700 zł 87,6%
27 Lubońskie Bractwo Kurkowe Biba w lasku turniej strzelecki o Puchar gen. St. Taczaka 799 zł 700 zł 87,6%

28 Fundacja Piotra Reissa Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko-
Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Miasta Lubonia 29 500 zł 0 zł 0,0%

29 Klub Sportów i sztuk Walki Alliance Zawody Puchar Polski NOGI 2018 Jiu Jitsu 6 000 zł 0 zł 0,0%
30 TMS STELLA LUBOŃ Wspieranie kultury fizycznej wśród dorosłych 22 000 zł 0 zł 0,0%
31 TMS STELLA LUBOŃ Sport wśród dzieci i młodzieży 56 500 zł 0 zł 0,0%
32 Stowarzyszenie 4Human Międzynarodowe zawody dla dzieci i młodzieży Sensei Cup 27 400 zł 0 zł 0,0%

33 Stowarzyszenie Sportowe POGROM Luboń Popularyzacja kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Luboń, 
poprzez udział w zajęciach i rozgrywkach piłkarskich 7 500 zł 0 zł 0,0%

491 617 188 400 38,3%

1 Lubońskie Bractwo Kurkowe Szkolna liga strzelecka 10.0 - Powstania Wielkopolskiego 11 329,00 zł 9 000 zł 79,4%
2 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń Wystawa "Mój Luboń. Tradycja i współczesność" 10 500,00 zł 8 000 zł 76,2%
3 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń Projekt edukacyjny 'Wolność jest w nas" 20 300,00 zł 8 000 zł 39,4%
4 Lubońskie Bractwo Kurkowe Groby Powstańców Wielkopolskich 15 598,00 zł 6 000 zł 38,5%
5 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Niepodległa 2018 8 200,00 zł 6 000 zł 73,2%
6 Luboński Klub Biegacza Bieg Mały Patriota 8 000,00 zł 6 000 zł 75,0%

7 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska Gra Miejska dla Mieszkańców Lubonia z okazji 100-rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego 4 600,00 zł 4 000 zł 87,0%

8 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NPNMP Królowa naszej wolności 3 200,00 zł 3 000 zł 93,8%

9 Szkoła Futbolu 2018-rok obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP 
oraz 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 7 000,00 zł 3 000 zł 42,9%

10 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego
Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 

odwiedzamy miejsca Pamięci Narodowej. Szlakiem Marszałka 
Józefa Piłsudzkiego po Warszawie

3 925,00 zł 2 700 zł 68,8%

11 Uniwersytet Luboński III Wieku Szlakiem Powstania Wielkopolskiego 2 450,00 zł 2 200 zł 89,8%

12 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej Naszych Przodków. 
Wycieczka Szlakami Powstania Wielkopolskiego. Front południowy 2 200,00 zł 1 900 zł 86,4%

13 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej Naszych Przodków. 
Wycieczka Szlakami Powstania Wielkopolskiego. Front zachodni 1 975,00 zł 1 800 zł 91,1%

14 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska RUN - Radość Uśmiech Niepodległość -Rajd dla Zuchów i Harcerzy 
z Lubonia 1 500,00 zł 1 500 zł 100,0%

15 Lubońskie Bractwo Kurkowe Historia marynarzy i poezja w Powstaniu Wielkopolskim 2 517,00 zł 1 500 zł 59,6%
16 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu Wieczór Niepodległościowo-Patriotyczny 4 400,00 zł 1 000 zł 22,7%
17 Uniwersytet Luboński III Wieku Wielkopolskie i Śląskie Drogi do Niepodległości 2 900,00 zł 0 zł 0,0%

18 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej Naszych Przodków. Drogi 
do Niepodległości na Mazowszu i Kurpiach 5 000,00 zł 0 zł 0,0%

19 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego
Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej Naszych Przodków. 
Wycieczka po południowej i zachodniej Wielkopolsce Szlakami 

Powstania Wielkopolskiego. Front południowo-zachodni
1 750,00 zł 0 zł 0,0%

20 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej Naszych Przodków. 
Wycieczka Szlakami Powstania Wielkopolskiego. Front północny 1 975,00 zł 0 zł 0,0%

21 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej „Król Łokietek, czyli Wiśliczanki" Józef Elsner, Opera Kieszonkowa 18 500,00 zł 0 zł 0,0%

137 819 65 600 47,6%

Razem Luboń 1 078 149 438 007 zł

Rozstrzygnięcia głównego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

KONKURS  I / 2018 -  DZIAŁANIA  SPOŁECZNE 
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I TECHNICZNA:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2. Ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza; 3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 5. Działalność na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka; 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 7. Działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 8. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 

KONKURS II / 2018 - KULTURA  I  PATRIOTYZM  LOKALNY:
1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Złożono 33 ofert (przed rokiem 38), w pierwszym konkursie przyznano dofinansowanie 27 zadaniom (przed rokiem 24), w 
budżecie zaplanowano 200 000 zł (przed rokiem 270 000), przyznano 94,2% z  puli, pozostało 11 600 zł

Złożono 19 ofert (przed rokiem 17), przyznano dofinansowanie 14 zadaniom (przed rokiem 13), w budżecie zaplanowano 100 
000 zł (przed rokiem 115 000), przyznano 97,9% planowanej puli, pozostało 2 121 zł

Złożono 12 ofert (przed rokiem 20), przyznano dofinansowanie 7 zadaniom (przed rokiem 15), w budżecie zaplanowano 50 000 
zł (przed rokiem 60 000), przyznano 78,0% z  puli, pozostał 11 010 zł

Złożono 21 oferty (tyle co przed rokiem), przyznano dofinansowanie 12 zadaniom (przed rokiem 16), w budżecie zaplanowano 
50 000 zł (przed rokiem 55 000), przyznano 94,3% z  puli, pozostało 2 862 zł

KONKURS III / 2018 EDUKACJA, WYPOCZYNEK, TURYSTYKA I INTEGRACJA EUROPEJSKA
1.Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 3. Ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 4. Turystyka i krajoznawstwo; 5. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społecznościami.

KONKURS  IV / 2018 - SPORT 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

KONKURS V / 2018  Rok obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP oraz 100. Rocznicy Wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego:

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP oraz 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Zadanie dodatkowe wyjęte z Konkursu II Złożono 21 ofert, przyznano dofinansowanie 16 zadaniom, w budżecie zaplanowano 
100 000 zł, przyznano 65,6% z  puli, pozostał 34 400 zł
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towały wysoki poziom wiedzy i umie-
jętności. Można w nich dostrzec wiele 
emocji towarzyszących młodym ludziom 
w myślach o przyrodzie i zagrożeniach, 
które przynosi cywilizacja. Komisja przy-
znała: III miejsce: Marice Kopaszewskiej 
z SP 5, II miejsce: Julii Rypińskiej z SP 5, 
a  pierwsze – Kacprowi Kamińskiemu 
z SP 5. Nagrody wręczyli prof. dr hab. 
Cezary Mądrzak i Dorota Franek.
W części plastycznej, której temat 
brzmiał: „Piękno przyrody w mojej oko-
licy”, uczniowie przedstawiali dowolną 
techniką plastyczną na formacie A3 
najbardziej urzekające zakątki Lubonia 
i okolic. Na poziomie klas 1-3 komisja 
wybrała prace: Kasi Hajdyły z  SP  2– 
III miejsce, Alberta Piechowicza z SP 2 

– II miejsce, i Bartkowi Hołowieckiemu 
z SP 3, który zajął w tej kategorii I miej-
sce.
Spośród klas 4-7 za najciekawsze uzna-
no prace: Julii Gierszon z  SP  1 oraz 
Martyny Janiszewskiej z SP 5 – miejsce 
III, Łucji Łobejko z  SP  3 oraz Mileny 
Kozak z SP 2 – miejsce II, oraz  Martyny 
Handkiewicz z SP 4 – miejsce I. Prace 
były tak piękne i pomysłowe, że komisja 
nie mogła się oprzeć i wyróżniła jeszcze: 
Nadię Stegende z  SP  2 oraz Łukasza 
Magdziaka z SP 4.
Nagrodzone prace plastyczne oddziałów 
gimnazjalnych należą do: Hani Durczew-
skiej z SP 3 i Jagody Goździewskiej z SP 3 
– III  miejsce, Ady Jurewicz z  SP  5 – 
II miejsce i Weroniki Zawady z SP 5 – I  
miejsce. Nagrody i  dyplomy wręczyli 
Maria i Jan Błaszczakowie.
Jak co roku nagrody specjalne ufundował 
Dyrektor Kom-Lubu, a wręczyła je pani 
Renata Nowak. W  kategorii prac pla-
stycznych pt: „Wykorzystanie rzeki War-
ty w Luboniu w przyszłości” zostali na-
grodzeni: Urszula Florek z SP 4 – II miej-
sce, Wiktor Konieczny z SP 4 – I miejsce. 
Wyniki części plastycznej pt. „Piękno 
przyrody w mojej okolicy” w klasach 1-3: 
Zuzanna Korczakowska z SP 3 – miej-
sce II, Bartek Hołowiecki z SP 3 – miej-
sce I. W klasach 4-7 nagrody otrzymali: 
Milena Kozak ze SP 2 – miejsce II, Łucja 

Łobejko z SP 3 – miejsce I. Wśród gim-
nazjalistów największe uznanie zyskały 
prace: Weroniki Zawady z SP 5 – miej-
sce III, Jagody Goździewskiej z SP 3 – II, 
Hani Durczewskiej z  SP  3 – miejsce 
pierwsze. Nagrodzone „Ekologiczne gry 
planszowe” należą do: Mai Reclik z SP 5 
– III, Jeremiego Osucha z  SP  1 – II 
i Klaudii Teski ze SP 3 – miejsce I. Wrę-
czono też nagrody za najciekawsze pre-
zentacje multimedialne. III miejsce za-
jęła Olimpia Wojciechowska z  SP  3, 
drugie należy do Kacpra Kamińskiego 
z SP 5, a pierwsze do: Mariki Kopaszew-
skiej z SP 5.
Nadesłane prace były bardzo ciekawe 
i wszystkie zasługują na nagrody. Cie-
szymy  się bardzo, że tylu uczniów ze-
chciało wziąć udział w konkursie. Pani 
Justyna Kaczmarek i pan Dawid Wójkie-
wicz wręczyli drobne nagrody i dyplomy 
za udział pozostałym uczestnikom kon-
kursu, z SP 1: Adriannie Domagale, Ali-
cji Szulc; z SP 2: Brunonowi Sołtysowi, 
Nataszy Chadyniak, Oliwii Wachowiak, 
Wojtkowi Kosteckiemu, Poli Socha, Na-

talii Szuster; z SP 3: Xaweremu Bucher-
towi, Wiktorii Oleś, Natalii Sładka, Hu-
bertowi Olejniczakowi, Oldze Odzieje-
wicz, Klaudii Paczkowskiej; z  SP  4: 
Hannie Otuszewskiej, Marcelowi Kalecie, 
Oldze Piórkowskiej, Wiktorii Koniecznej, 
Kubie Wasilewskiemu, Zuzannie Rogo-
wicz; z SP 5: Zuzannie Rybak, Julii Brau-
zie, Julii Sołtys, Nyah Wigman, Piotrowi 
Olejniczakowi.
Dziękujemy za przepiękne, ekologiczne 
ozdoby wykonane przez uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Wspól-
na Droga”, którzy gościnnie wzięli udział 
w  tegorocznej edycji konkursu. Irena 
Skrzypczak wręczyła upominki twórcom 
prac. Pani Burmistrz pogratulowała zwy-
cięzcom i uczestnikom oraz podzięko-
wała wszystkim osobom, które zaanga-
żowały  się w  przebieg konkursu. Ser-
deczne podziękowania należą się również 
sponsorom nagród, dzięki którym wszy-
scy uczestnicy zostali nagrodzeni.
Jakub Adam i Julia Maciejewska z klasy 
7c prowadzili uroczystość wręczenia 
nagród. Koordynatorem 18. edycji była 
Aneta Andrzejewska, której należą  się 
szczególne słowa uznania i podziękowa-
nia za wzorowe przygotowanie i czuwa-
nie nad całością konkursu i  �nałowej 
imprezy. W końcowym etapie pomaga-
ła jej Paulina Łączna.

Maria i Jan Błaszczakowie

OŚWIATA 

Jak co roku konkurencje konkursowe 
rozgrywały  się na trzech poziomach 

wiekowych i  w  dwóch częściach: eko-
logicznej i plastycznej. Uczniowie klasy 
IV- VII szkoły podstawowej oraz gim-
nazjaliści w etapie szkolnym, rozwiązy-
wali test wiedzy. Zwycięzcy rywalizowali 
później w  etapie miejskim, na który 
przygotowali prace na wyznaczone te-
maty przyrodnicze. Komisja w składzie: 
Cezary Biderman (Urząd Miasta Luboń, 
Stowarzyszenie Ekologiczne „Luboń dla 
Środowiska”), Maria i Jan Błaszczakowie 
(Luboński Oddział PTTK, Stowarzyszenie 
Ekologiczne „Luboń dla Środowiska”), 
Agata Andrzejczak (Promocja Miasta 
Luboń), Renata Nowak (Przedstawiciel 
�rmy „Kom-Lub”) oraz Irena Skrzypczak 
(Stowarzyszenie Luboński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku) na posiedzeniu 8 lutego 
wyłoniła zwycięzców etapu miejskiego 
oraz przyznała wyróżnienia wybranym 
pracom. Jurorzy mieli bardzo trudne 
zadanie przy wybieraniu zwycięzców, 
ponieważ wszystkie materiały nadesłane 
na konkurs były na wysokim poziomie.
2 marca odbył się Finał Konkursu i wrę-
czenie nagród laureatom. W uroczysto-
ści uczestniczyli: burmistrz Małgorzata 
Machalska, Katarzyna Frąckowiak – 
przewodnicząca Komisji Ochrony Śro-
dowiska RML, Dorota Franek – radna 
RML, prof. dr hab. Cezary Mądrzak – 
prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, Justyna Kaczmarek – przed-
stawiciel Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego, Alicja Witucka-Piskorska ze 
Stowarzyszenia Ekologicznego „Luboń 
dla Środowiska”, Katarzyna Brzozowska 
– kierownik Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej „Wspólna Droga”, Dawid Wójkie-
wicz – inżynier nadzoru Nadleśnictwa 
Babki oraz Agata Andrzejczak, Cezary 
Biderman, Maria i  Jan Błaszczakowie, 
Renata Nowak i Irena Skrzypczak. Przy-
byli również dyrektorzy szkół, nauczy-
ciele przygotowujący dzieci do konkur-
su, a przede wszystkim uczestnicy oraz 
ich rodziny. 
Na początku wszyscy obejrzeli krótkie 
przedstawienie o tematyce ekologicznej, 
które przygotowała klasa 1 pod kierun-
kiem wychowawczyni, Anny Garstki. Po 
występach dzieci, które widownia na-
grodziła gromkimi brawami, rozpoczę-
ło się nagradzanie laureatów. Dyplomy 
i nagrody, które ufundowali sponsorzy 
konkursu: Burmistrz Miasta Luboń, 
Kom-Lub, Luvena SA, Wielkopolski Park 
Narodowy, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu, Starostwo Powiatowe, Nad-
leśnictwo Babki i Przedsiębiorstwo Han-
dlowe „Skrzat”, wręczyli zwycięzcom 
zaproszeni goście i  przedstawiciele sa-
morządu.
Dyrektor SP4, Agnieszka Antczak, na-
grodziła laureatów etapu szkolnego. Są 
to uczniowie: z SP 1: III miejsce ex equo: 
Jeremi Osuch, Anastazja Rzyszkiewicz, 
II miejsce: Daria Nadajczyk, I miejsce: 
Julia Gierszon; z  SP  2: III miejsce ex 
equo: Klara Hofman, Lena Łagoda, II 

miejsce: Stanisław Gauza, I miejsce: ex 
equo: Julia Słomiana, Monika Piątek; 
z SP 3: III miejsce: Zo�a Biderman, II 
miejsce: Zuzanna Zakrawacz, I miejsce: 
Klaudia Teska; SP 4: III miejsce ex equo: 
Zuzanna Ciemny, Bruno Czechowicz, 
Kacper Kowalski, II miejsce: Piotr Bart-
kowiak, I miejsce: Jakub Adam; SP 5: III 
miejsce: Monika Traczyk, II miejsce ex 
equo: Marta Kurlus, Maja Reclik, Emilia 
Włoszczyńska, I miejsce: Wojciech Du-
dziński; Oddziały gimnazjalne przy SP 3: 
III miejsce: Wiktoria Gosławska, II miej-
sce: Natalia Gosławska, I miejsce: Olim-
pia Wojciechowska; Oddziały gimnazjal-
ne przy SP 5: III miejsce ex equo: Mari-
ka Kopaszewska, Weronika Paluszczak, 

II miejsce ex equo: Kacper Kamiński, 
Dawid Grześkowiak, I miejsce: Julia 
Rypińska.
W kategorii klas 1-3 należało wykonać 
pracę zatytułowaną: „Wykorzystanie rze-
ki Warty w Luboniu w przyszłości” do-
wolną techniką plastyczną w  formacie 
A3. Cezary Biderman wręczył dyplomy 
i  nagrody dla: Wiktora Koniecznego 
z  SP  4, który zdobył trzecią nagrodę, 
Szymona Barczyńskiego z SP 2 (II miej-
sce), a pierwszą nagrodę otrzymała Ur-
szula Florek z SP 4.
Uczniowie klas 4-7 wykonali na etap 
miejski „Ekologiczną grę planszową”, 
a  wcześniej zdobyli największą ilość 
punktów w  teście wiedzy. Burmistrz 
Małgorzata Machalska uhonorowała 
nagrodami w  tej najważniejszej części 
konkursu naszych najlepszych młodych 
ekologów w mieście. Laureatami zostali: 
miejsce III: Marta Kurlus z SP 5, miejsce 
II: Wojtek Dudziński z SP 5, miejsce I: 
Zuzanna Zakrawacz z SP 3. Wyróżnienie 
otrzymali: Monika Traczyk z SP 5 oraz 
Jakub Adam z SP 4.
Prace gimnazjalistów, którzy wykazali się 
i  wiedzą i  wrażliwością przyrodniczą, 
zaowocowały licznymi prezentacjami 
multimedialnymi. Tematem prezentacji 
było: „Bądź eko-, działaj lokalnie, myśl 
globalnie”. Wszystkie prace oddane na 
konkurs były bardzo ciekawe i prezen-

Miejski Konkurs Ekologiczny
2 marca w Szkole Podstawowej nr 4 odbyło się zakończenie 18. edycji Miejskiego Konkursu Ekologicznego 
organizowanego przez SP 4 im. Adama Wodziczki przy współpracy Stowarzyszenia Ekologicznego „Luboń dla 
Środowiska”. Ogłoszono wyniki oraz rozdano dyplomy i nagrody. Patronat nad konkursem objęła burmistrz 
Małgorzata Machalska

Q
Uczestnicy Miejskiego Konkursu Ekologicznego z organizatorami i nauczycielami   fot. SP 4
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QQ W Publicznym Przedszkolu nr 1 nie-
zwykle radośnie obchodzone są walen-
tynki. Dzieci przychodzą wówczas ubra-
ne na czerwono i cały dzień spędzają na 
wspólnych zabawach i spotkaniach gru-
powych. Podczas tegorocznego święta (w 
naszym przedszkolu nazwane świętem 
„wszystkich lubianych i kochanych przed-
szkolaków”), dzieci mogły zatańczyć ze 
swoim ulubionym kolegą lub koleżanką, 
brały udział w konkursie zbierania ser-
duszek oraz dowiedziały się wszystkich 
ciekawych, na poły legendarnych historii 
związanych z walentynkami.

QQ Podczas Spotkania z Pogodynką (na-
sza gazetka przedszkolna) rozstrzygnięty 
został konkurs na… Rupaka. Rupak to 
bohater wiersza Danuty Wawiłow – po-
stać zabawna, obdarzona wieloma talen-
tami i rozmaitymi cechami, stąd możliwe 
było wyobrazić ją sobie na wiele sposo-
bów. Dzieci wraz z rodzicami wykony-
wały dowolną techniką tę trochę dziwną 
postać. Bardzo ciekawe Rupaki-Pluszaki 
wykonali: Marysia Świętek, Stasiu Nowak 
i Mikołaj Piękoś.

Iwona Kmiecik

Z Pogodnego Przedszkola

Q
Walentynki w Pogodnym Przedszkolu

Q
Prezentacja Rupaków przez najstarszą grupę Kropelek

QQ W lutym, w publicznym przed-
szkolu przy ul. Kopernika 10 zor-
ganizowaliśmy szereg ciekawych 
niespodzianek. Przygodę rozpoczę-
liśmy od Święta Pizzy. Aby uczcić 
dzieło neapoliańskiego piekarza, 
Raaela Esposito (twórcy pierw-
szej pizzy), dzieci przygotowały 
swoją małą pizzę.
QQ Kolejnym przystankiem był 

Dzień Serca. Pod znakiem przyjaź-
ni i wzajemnej życzliwości dzieci 
z radością brały udział w zabawach 
i grach w czerwonych strojach. 
Potem wykonały walentynkę dla 
swoich rodziców.
QQ Na półmetku naszej czro-

dziejskiej podróży przybyliśmy 
na kocią stację. Oglądaliśmy �lm 
o kotach domowych i dziko żyją-
cych. Powstał ogromny kot z ekologicz-
nych odpadów, a w tle towarzyszyły mu 
kocie piosenki.
QQ Omawialiśmy piramidę żywienia, bo-

gactwo witamin, znaczenie dobrej diety. 
Dzieci pamiętały o higienie i spożywa-
niu posiłków. Do naszego menu wpro-
wadziliśmy zdrowe żywienie wg projektu 
„Zdrowa draka o talerz dzieciaka”.

QQ W ramach cyklu „Cztery żywioły” dzie-
ci wzięły udział w zabawach badawczych 
i  eksperymentach. Zajęcia były okazją 
do poznania otaczającej rzeczywistości 
poprzez różne zmysły.
QQ W dniach 24-25 lutego odbyły się Drzwi 

Otwarte. Rodzice z dziećmi mogli obej-
rzeć sale i porozmawiać z wychowawcami.

Małgorzata Perlińska-Baraniak

Z Czarodziejskiego Ogrodu

Q
Eksperymenty w ramach cyklu „Cztery żywioły” 
w Czarodziejskim Ogrodzie

Q
Walentynkowo w Czarodziejskim Ogrodzie

QQ Luty rozpoczęliśmy od balu karnawałowego, 
który rozgrzał nas na cały miesiąc. Dzieciaki po-
przebierane za różnego rodzaju postacie, bawi-
ły się ponad 2 godz. przy muzyce, brały udział 
w quizach i licznych konkursach. Dzień pełnego 
szaleństwa, zabawy i radości.
QQ Zrealizowaliśmy projekt pt. „Bezpieczne 

Przedszkole”, przybliżające dzieciom zasady 
bezpieczeństwa, ale również bezpiecznego za-
chowania się względem zwierząt czy obcych lu-
dzi. Dzieci poznawały znaki drogowe i pojazdy 
uprzywilejowane nie tylko w przedszkolu, ale 
i podczas spacerów. Poznawały także zachowania 
zarówno dzikich, jak i udomowionych zwierząt. 
Do przedszkola przybył nawet przedstawiciel 
Nowego Zoo, który w ciekawy sposób przedstawił 
dzieciom najistotniejsze fakty o świecie swoich 

podopiecznych. Temat o bezpieczeństwie został 
powiązany z walentynkami. W związku z tym 
została zorganizowana na terenie przedszko-
la wystawa pt. „Walentynowy Znak Drogowy” 
i „Bezpieczne pojazdy”. Przedszkolaki zarówno 
na terenie budynku, jak i w domu z rodzicami 
tworzyli znaki drogowe i bezpieczne pojazdy, 
które kształtem przypominały nam o bezpie-
czeństwie, jednak ich oprawa miała charakter 
Dnia Zakochanych.
QQ Od lutego nasze przedszkolaki, ku wielkiej 

radości, uczą się codziennie opieki nad zwierzę-
tami w sposób praktyczny, ponieważ na terenie 
placówki pojawiło się sześć papug i chomik Pu-
chatek, którego na weekendy dzieci mogą za-
bierać do domu.

Magdalena Szymańska

U Kubusia Puchatka i Przyjaciół

Q
Bal karnawałowy w Przedszkolu „Kubuś Puchatek i Przyjaciele”
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QQ Luty dla dzieci 
z  niepublicznego 
przedszkola przy 
ul. Kopernika 4 był 
miesiącem pełnym 
dobrej zabawy. Pod-
czas obchodzone-
go przez nas balu 
karnawałowego pod 
hasłem: „Rycerze 
i księżniczki” har-
com i pląsom nie 
było końca. Ra-
dosna atmosfera 
i przepiękne stroje 
sprawiły, że każda 
buźka była uśmiech-
nięta.
QQ Z okazji Świa-

towego Dnia Kota pojawiło się w przed-
szkolu mnóstwo kotów, kocurków, kocia-
ków, albowiem w tym wyjątkowym dniu 
dzieci przyszły przebrane za te przemiłe 
czworonogi. Odwiedził nas również za-
cny kocur „Tito”, który zrobił ogromne 
wrażenie na wszystkich przedszkolakach; 
natomiast nauczyciele przygotowali dla 
dzieci przedstawienie pt. „Kot w butach”. 
Nie mogło zabraknąć w tym dniu, zabaw 
i konkursów związanych z czworonożny-
mi przyjaciółmi.
QQ W lutym czterolatki uczestniczyły 

w przedstawieniu pt. „Madagaskar” w Te-
atrze Muzycznym, a dodatkową atrakcją 
dla nich było spotkanie na scenie z ar-

tystami. Natomiast sześciolatki poznały 
zasady bezpiecznego korzystania z  In-
ternetu w ramach programu „Chrońmy 
Dzieci”, albowiem jako pierwsza placówka 
oświatowa w Luboniu od dwóch lat reali-
zujemy Politykę Ochrony Dzieci Przed 
Przemocą. Po raz kolejny przedszkole 
uczestniczyło w edycji Ogólnopolskiego 
Programu Edukacji Zdrowotnej „Aka-
demia Aquafresh”, a bohaterowie „Pastu-
siowej Krainy” uczyli przedszkolaki, jak 
dbać o zęby i piękny uśmiech. Program 
zakończyliśmy wystawą plakatów, wyko-
nanych przez poszczególne grupy, związa-
nych z pro�laktyką i higieną jamy ustnej.

Katarzyna Stępień

Z Tajemniczej Wyspy

Q
Bal karnawałowy pod hasłem: „Rycerze i księżniczki” w Przed-
szkolu „Tajemnicza Wyspa”

Q
 Światowy Dzień Kota w Przedszkolu „Tajemnicza Wyspa”

QQ W minionym miesiącu niepubliczne 
przedszkole przy ul. Szkolnej odwiedził 
teatrzyk kukiełkowy ze spektaklem za-
tytułowanym „Kłamstwa kozy”. Przed-
stawienie to opowiadało o niesfornej 
kózce, która okłamywała swoją gospo-
dynię. Gdy kłamstwo wyszło na jaw, 
została wypędzona z gospodarstwa do 
lasu, gdzie dostała nauczkę od małe-

go jeżyka. Wszystko jednak dobrze się 
skończyło, koza została przyjęta z po-
wrotem i obiecała, że już nigdy nie bę-
dzie kłamać. Inscenizacja przypomniała 
wszystkim, jak ważne jest mówienie 
prawdy, wybaczanie i przyjaźń.
QQ Kolejną artystyczną atrakcją było 

przedstawienie „Niegrzeczny Czerwo-
ny Kapturek”. Dzieci w trakcie spektaklu 
przypomniały sobie, jak zachowywać się 
w lesie, a także, co zrobić, gdy na swo-
jej drodze spotkamy dzikie zwierzę lub 
agresywnego psa. Wszystkim skrzatkom 
bardzo podobało  się przedstawienie, 
a zwłaszcza bardzo miły wilk.

QQ Jak co miesiąc nie zabrakło też u nas 
muzyki na żywo, której słuchaliśmy 
na dwóch koncertach Filharmonii 
Pomysłów. W  pierwszym z  przed-
stawień, zatytułowanym „Brzdęko-
brzdęccy”, artyści zaprezentowali 
nam muzyczną opowieść o  szalo-
nym fryzjerze. W trakcie przedsta-
wienia dzieci przekonały się, czym 

różnią się gitary: basowa, 
klasyczna i elektryczna, 
nie zabrakło też dobrej 
rockowej muzyki, a wy-
czyny szalonego fryzjera 
sprawiły, że śmiechu było 
co niemiara. Druga wizyta 
Filharmonii przeniosła 
nas do kuchni Mistrza 
Niechmiech Śmiecha. 
Muzyczny kucharz wraz 
z naszymi przedszkola-
kami próbował oduczyć 
nieśmiałości Kordka - 
wstydliwego akordeonu. 
Wspólnymi siłami uda-
ło nam się odczarować 
Kordzika, który dał prze-
piękny koncert.
QQ Oprócz uczty arty-

stycznej nasze skrzaty 
zakosztowały też czegoś 
dla ciała, a  mianowicie 
własnoręcznych wypie-
ków. Dzieci wzięły udział 
w warsztatach pieczenia 

chleba i bułek. Poznały wszystkie etapy 
powstawania pieczywa: od przesie-
wania mąki, wykonywania zaczynu 
przez wygniatanie i wyrastanie ciasta. 
Zajęcia kulinarne bardzo przypadły 
do gustu wszystkim przedszkolakom, 
które z zapałem mieszały, wygniata-
ły i  formowały bułki oraz chleb. Po 
upieczeniu zapach chleba unosił się 
w całym budynku. Dzieci zabrały do 
domu bułki, a degustacja chleba odby-
ła się jeszcze w przedszkolu. Wszyst-
kim bardzo smakowało.

Anna Liebner

Z Chatki Skrzatka

Q
Filharmonia Pomysłów w Przedszkolu „Chatka Skrzatka”

Q
Nauka cierpliwości, precyzji i koordynacji ruchów 
podczas zabawy w łowienie na wędkę w Chatce 
Skrzatka

QQ Przeczytałem na stronie Urzędu 
Marszałkowskiego o podpisaniu umowy 
na dostarczenie, uruchomienie, wspar-
cie techniczne i utrzymanie regionalnej 
chmury edukacyjnej w ramach projektu 
„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”. 
Jak poinformowano, umowę podpisały 
6 lutego Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego i Konsorcjum Firm: Spółka 
INEA SA z siedzibą w Poznaniu – Lider 
Konsorcjum, INTEGRATED SOLUTIONS 
Sp. z o.o. w Warszawie i Fundacja eSz-
koła z siedzibą w Poznaniu. Do 3 marca 
2019 r. Konsorcjant ma stworzyć Regio-
nalną Infrastrukturę Teleinformatyczną 
oraz wewnątrzszkolną infrastrukturę te-
leinformatyczną, dzięki czemu 600 szkół 

objętych wsparciem w projekcie uzyska 
dostęp do szerokopasmowego Internetu. 
I etap prac, obejmujący wsparciem 150 
szkół, ma się zakończyć w czerwcu 2018 r. 
II etap, który potrwa do końca tego roku, 
włączy do projektu kolejne 150 placówek. 
Ponadto każda szkoła zostanie w ramach 
projektu wyposażona w cyfrowe narzę-
dzia dydaktyczne, w tym laptopy, tablety 
i inne urządzenia końcowe, wspierające 
realizację zajęć. Wszystkie działania będą 
realizowane w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-
2020, współ�nansowanego 
przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Fun-

Mieszkańcy pytają

Cyfrowa szkoła

cd.  
obok
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duszu Społecznego. Całkowita 
wartość Projektu wynosi blisko 
106 mln zł, w tym ze środków 
WRPO 2014-2020 pochodzi 
90 mln zł, a wartość umowy 
z konsorcjum opiewa na blisko 

45,9 mln zł. Projekt skierowany jest do 
ponad 11 000 uczniów i 5 000 nauczy-
cieli z  600 szkół z  całej Wielkopolski. 
Głównym celem projektu jest rozwój 
kompetencji cyfrowych wielkopolskich 

nauczycieli i uczniów. Informatyka ma 
być od tej pory obecna na każdej lekcji, 
w taki sposób, by ułatwiać uczniom przy-
swajanie treści edukacyjnych, ale także 
by ułatwiać żmudną pracę nauczyciela 
i pomóc mu w czynnościach, które do tej 
pory zajmowały czas przeznaczony na 
przygotowanie kolejnych zajęć, czy też 
relaks po prac. Czy któraś z lubońskich 
szkół bierze udział w projekcie „Cyfrowa 
Szkoła Wielkopolsk@2020”? Byłby to 

cd.  
ze str. 
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Drodzy Czytelnicy lubiący łamigłówki, 
świetnie udało się Wam rozwiązać rebu-
sy z poprzedniego numeru. Dla porząd-
ku jednak podaję rozwiązania: W lutym 
wiele wody, całe lato bez pogody oraz 
Święty Walenty bywa nieugięty. Gratulu-
ję Natalce Rożek, która wylosowała na-
grodę.
Poniżej znajdziecie zadania związane 
z nadchodzącymi świętami – rebus i za-
gadkę logiczną. Są trochę trudne, ale na 
pewno sobie poradzicie. Rebus składa się 

Łamigłówki 
Pani Literki
Zagadki dla dzieci

Zatrucie?
QQ W piątek, 2 marca, w jednej z klas czwar-

tych Szkoły Podstawowej nr 1 dzieci za-
truły się żelkami, które przyniósł na lekcje 
kolega, i wylądowały w szpitalu. Jaka była 
skala tego zjawiska i jak szkoła poradziła 
sobie z problemem? Czy przedsięwzięto 
jakieś kroki, by na przyszłość uniknąć po-
dobnych sytuacji? Czy zasady częstowania 
słodyczami na terenie szkoły są w regula-
minie szkoły? Potrzeba regulacji tego pro-
blemu może wynikać z tego, że niektóre 
dzieci są uczulone na niektóre składniki 
lub produkty niewiadomego pochodzenia.  

 (zaniepokojony rodzic malucha)

Odp.: Z informacji przekazanej przez Dy-
rekcję SP 1 wynika, że w piątek, 2 marca 
br., w jednej z klas czwartych (tylko w jed-
nej), jeden z  jej uczniów poczęstował 
swoich rówieśników cukierkami (żelkami). 
Jak wskazywały sugestie, na skutek tego 
sześcioro uczniów źle  się poczuło. Nie-

zwłocznie do szkoły zostali poproszeni 
rodzice/opiekunowie uczniów. Ponieważ 
sprawa dotyczyła kilku uczniów, równo-
cześnie została wezwana karetka pogoto-
wia ratunkowego i policja. Automatycznie 
został poinformowany o  tym zdarzeniu 
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sani-
tarny w Poznaniu, ul. Gronowa 22. Pra-
cownicy pogotowia przeprowadzili wstęp-
ne badania u  sześciorga dzieci. Rodzice 
zostali skierowani przez Pogotowie Ratun-
kowe na przeprowadzenie szczegółowych 
badań swoich dzieci do szpitala dziecięce-
go przy ul. Krysiewicza w  Poznaniu. 
W tym dniu pojawili się w szkole pracow-
nicy Państwowego Powiatowego Inspek-
toratu Sanitarnego w  Poznaniu w  celu 
pozyskania szczegółowych informacji na 
temat opisanego zdarzenia. Sporządzili 
szczegółowy protokół. Nauczyciele szkoły 
zostali poinformowani o zdarzeniu i zo-
bowiązani do przeprowadzenia pogadanek 
w  klasach na temat niebezpieczeństwa, 

Mieszkańcy pytają

Wypadki w szkołach

Wezwani przez szkołę rodzice wystra-
szyli się, chcieli wiedzieć, co zaszło i pod-
dać dzieci badaniom. We własnym za-
kresie zorganizowali się i zawieźli pocie-
chy do szpitala. Nie chcą komentować 
sprawy, póki cukierki nie zostaną zba-
dane. Czekają na informacje z Sanepidu 
i na reakcję szkoły.

Jak się dowiedzieliśmy w Oddziale Hi-
gieny Żywienia, Państwowego Powiato-

wego Inspektoratu Sanitarnego, który 
wizytował szkołę, sklep „Biedronka” (tam 
rodzice zakupili żelki na wagę) i  był 
w  kontakcie ze szpitalem, do którego 
tra�li uczniowie – cukierki zdeponowa-
no. Nie badano ich, ponieważ nie było 
powodu, dla którego miałyby zostać 
poddane analizie. Z  poczęstowanych 
dziewczynek i  chłopców, tylko kilku 
chłopców zgłaszało objawy: bóle głowy, 
mdłości i wymioty. Sanepid nie znalazł 

Zatrucie w SP 1?

jakie może wystąpić podczas wzajemnego, 
grzecznościowego częstowania się słody-
czami wśród rówieśników w szkole, w tym 
jedzenia produktów nie będących w ory-
ginalnym opakowaniu. Oddział Epidemio-
logii w Poznaniu nie wskazał, jak do tej 
pory, czy cukierki były jedyną i bezpośred-
nią przyczyną złego samopoczucia 
uczniów. Została przeprowadzona kontro-
la nad żywnością w miejscu zakupu cu-
kierków.
Regulaminy szkolne nie zawierają prze-
pisów dotyczących tego, jakie posiłki 
dzieci mogą przynosić ze sobą do szko-
ły. Nie ograniczają władzy rodzicielskiej, 
nakazując, czy zakazując rodzicom da-
wania dzieciom określonej żywności, 
w  tym słodyczy. Rozumiejąc problem 
alergii na niektóre składniki pokarmowe, 
Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele, poza 
przeprowadzeniem pogadanek w klasach, 
poinformują rodziców o  konieczności 
rozmów z dziećmi na ten temat. Rodzic 
dziecka z alergią pokarmową powinien 
poinstruować go, jakich pokarmów nie 
wolno mu jeść, ze zwróceniem szczegól-
nej uwagi na produkty bez oryginalnego 

opakowania, tym samym bez możliwości 
sprawdzenia ich składu.

Pobicie nauczyciela
QQ W lutym w „Kronice policyjnej” prze-

czytałam, że w SP 2 siedmiolatek skopał 
i uderzał w brzuch nauczycielkę. Jak to 
karygodne zachowanie skończyło się dla 
nauczycielki i dla ucznia? Co w tym za-
kresie zrobiła szkoła lub inne instytucje?

Odp.: Załączam odpowiedź, przekazaną 
przez Dyrekcję SP 2: „(…) dyrekcja szkoły 
wyjaśnia, że w dniu 29.01.2018 r., podczas 
prowadzenia lekcji przez wychowawcę klasy 2 
doszło do naruszenia nietykalności nauczy-
ciela przez jednego z uczniów, w związku 
z czym zostały natychmiast uruchomione 
procedury szkolne opisane w dokumencie 
>Procedury postępowania pracowników 
szkoły w sytuacjach kryzysowych< (dostęp-
ne na stronie internetowej szkoły w zakładce 
Dokumenty szkolne). Działania podjęte przez 
szkołę zostały zaprezentowane rodzicom 
uczniów z  tej klasy na zebraniu rodziców 
w dniu 01.02.2018 r.”

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

niezły zastrzyk merytoryczny i mate-
rialny dla lubońskiej oświaty.   (rodzic)

Odp.: Odpowiadając na Pana pytanie 
uprzejmie informuję, iż: Szkoła Pod-
stawowa nr 1 przystąpiła do programu 
„Cyfrowa Szkoła” i  posiada Internet 
szerokopasmowy; SP 2 nie przystąpiła 
do tego programu, ale posiada Internet 
szerokopasmowy; SP 3 nie przystąpiła 
do programu, a  Internet szerokopa-

smowy posiada tylko budynek A, czy-
li dawne Gimnazjum nr 1; SP 4 i SP 5 
przystąpiły do programu „Cyfrowa 
Szkoła” i posiadają Internet szeroko-
pasmowy,
Dyrektor szkoły, która nie posiada In-
ternetu szerokopasmowego zostanie 
poproszony o  zwery�kowanie swoich 
działań w tym zakresie.

oprac. Romualda Suchowiak
Kierownik Wydziału Oświaty Zdrowia i Kultury

z dwóch wyrazów, a narysowana w nim 
mapka to mapa kraju, z którego pocho-
dzą klocki lego.
I jeszcze logiczna zagadka o wielkanoc-
nych koszyczkach. Przeczytajcie uważnie.
Cztery siostry: Martusia, Igulka, Emilka 
i Lucynka przygotowały po jednym ko-
szyczku wielkanocnym. Każdy koszyczek 
był inny. Dziewczynki ułożyły je kolejno 
w szeregu. Koszyczki wyglądały nastę-
pująco: czerwony z �oletową kokardką 

i białą ha�owaną chusteczką, żółty z ba-
rankiem z  masła i  pomarańczowymi 
jajkami w paski, czerwony z bukszpanem 
i nadtłuczonym jajkiem oraz niebieski 
z  żółtymi jajkami w  zielone kropki. 
Wszystkie były piękne.
Koszyczek Martusi nie był koloru czer-
wonego. Pomiędzy koszyczkami Igulki 
i  Emilki stały koszyczki pozostałych 
sióstr. Żaden skrajny koszyczek nie był 
żółty. Koszyczek Lucynki był czerwony 

i stał obok koszyczka Igulki. Koszyczek 
Martusi nie sąsiadował z tym, który miał 
nadtłuczone jajko.
Jak wyglądały koszyczki dziewczy-
nek? Który koszyczek należał do 
Martusi, który do Igulki a który do 
Emilki?
Pozdrawiam serdecznie, życzę, aby wiel-
kanocny zajączek nie zapomniał o Was 
i czekam na rozwiązania

Pani Literka

Konkurs 
z koszyczkiem
Tradycyjnie w wielkanocnym wydaniu 
„Wieści Lubońskich” jest ukryty koszyczek 
ze święconką. Należy odszukać stronę, 
na której  się znajduje. Na rozwiązania 
czekamy do 5 kwietnia. Wśród popraw-
nych odpowiedzi rozlosujemy dwa bony 
o wartości 70 zł każdy, ufundowane przez 
Hannę Nowak – szefową salonu „Hanna-
-Style” – bielizna damsko-męska i dzie-
cięca Luboń, ul. Puszkina 38A.

Władysław Szczepaniak

przyczyny, która mogłaby spowodować 
wymioty po ½ godzinie od konsumpcji, 
jak to było w lubońskim przypadku. Tak 
szybkich objawów nie daje żadna bakte-
ria, najszybciej działa gronkowiec – po 
2 godzinach, a np. salmonella – po 12. 
Wykluczono też zatrucie chemiczne, 
zresztą z  uwagi na dobry stan dzieci 
i  brak charakterystycznych objawów 
(bóle brzucha i mięśni, gorączka, upo-
rczywe torsje), lekarz toksykolog wyklu-
czył ten typ zatrucia (badania toksyko-
logicznego zażądał jeden z rodziców).

(S)
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Działające w Szkole Podstawowej nr 1 
kółko teatralne postanowiło zadbać 
o bezpieczeństwo uczniów. Przygotowa-
ło przedstawienie, które w humorystycz-
ny i pouczający sposób zaprezentowało, 
jakich zasad należy przestrzegać, ba-
wiąc się na śniegu. Aktorzy włożyli wie-

le pracy w  przygotowanie scenogra�i, 
kostiumów oraz naukę tekstu. Widowi-
sko zostało nagrodzone wielkimi bra-
wami.

Magdalena Kulińska, Anna Trocha
opiekunki kółka teatralnego

Bezpiecznie na śniegu

Q
Młodzi aktorzy z SP 1 w spektaklu dotyczącym bezpiecznych zabaw na śniegu

Piętnasty w Polsce
W Białymstoku, w trzecim Grand Prix 
Polski młodzików w  tenisie stołowym 
z udziałem blisko 200 zawodniczek i za-
wodników uczestniczył wychowanek 
LKTS Luvena Luboń. Damian Pyśk za-
jął dwunaste miejsce w  1 Grand Prix 
Polski Młodzików oraz trzecie w  2 

Grand Prix Polski Młodzików tym razem 
zakończył zawody w  połowie drugiej 
dziesiątki. W  rankingu krajowym Da-
mian sklasy�kowany był przed turniejem 
na 7 miejscu. Damian wygrał pierwsze 
cztery mecze, a  następnie w  meczu 
o awans do 8 uległ Michałowi Wanda-
chowiczowi 3 do 0. Damian wywalczył 
limit do Mistrzostw Polski. Cały turniej 
zakończył z  bilansem 6 zwycięstw 
i trzech porażek. Damian będzie starto-
wał w kategorii młodzików, także w ko-
lejny sezonie. Zdobyte doświadczenie 
zaprocentuję w przyszłości. Julia zapre-

zentowała waleczność i ambicję, a naj-
ważniejsze, że zebrał cenne doświadcze-
nie, a także wnioski do dalszego trenin-
gu. Nasi tenisiści zaprezentowali tenis 
na dobrym poziomie - do zajęcia lep-
szych miejsc zabrakło niewiele.

LKTS-u liderem III ligi
Rozpoczęła się runda rewanżowa o mi-
strzostwo III ligi w tenisie stołowym. 
Drużyna LKTS Luvena Luboń w do-
brym stylu rozpoczęła rozgrywki wy-
grywając u siebie po zaciętym meczu 
z wiceliderem, WLKS Łobzonka Wy-
rzysk 7:3. Zespół wykonał kolejny krok 
w kierunku awansu do II ligi. Wysoką 
formę potwierdzili liderzy drużyny 
grający na pierwszym stole – Maciej 
i  Daniel – zdobywając kolejny raz 
komplet punktów i walnie przyczynia-
jąc  się do ostatecznego zwycięstwa. 
Punkty dla LKTS-u zdobyli: Maciej 
Wiśniewski 2,5, Daniel Welke 2,5, 
Patryk Pyśk 1,5, Piotr Kołdyka 0,5. 
Tenisiści LKTS-u są coraz bliżej reali-
zacji celu na ten sezon, którym jest 
awans. Przypomnijmy, że do II  ligi 
bezpośrednio przechodzą dwa najlep-
sze zespoły grupy mistrzowskiej. Wie-
rzymy, że LKTS będzie na czele tabeli 
do końca rozgrywek. Dziękujemy za 
doping licznie przybyłym na mecz 
kibicom.

Grand Prix Polski Juniorów
W dniach 23-25 lutego, w Łomży, odby-
ło  się 3.  Grand Prix Polski Juniorek 
i Juniorów w Tenisie Stołowym. Luboń 
reprezentowały: Maja Zielińska, Anita 
Chudy i  Zuzanna Sułek. Maja i  Anita 
awansowały do turnieju głównego dzię-
ki wywalczeniu awansu w styczniowych 

Z LKTS-u

eliminacjach wojewódzkich. Zuzia 
awans wywalczyła podczas kwali�ka-
cji w Łomży, w których startowało 49 
zawodniczek. W drugi dzień zawodów, 
w stawce złożonej z zawodniczek eks-
traklasy i I ligi dziewczyny zakończyły 
turniej, odnosząc kilka zwycięstw. Wy-
niki lubonianek: 33-40 Zuzanna Sułek 
(2003), 49-56 Maja Zielińska (2001), 
57-64 Anita Chudy (2000). Wspólnym 
ich celem będzie walka o  awans do 
I  ligi, aby rywalizować na co dzień 
z zawodniczkami na wysokim pozio-
mie. Indywidualnie i drużynowo Ani-
ta i Maja powalczą o awans na Mistrzo-
stwa Polski Juniorek, które odbędą się 
pod koniec kwietnia w Krośnie. Zuzia 
rywalizuje jeszcze w kategorii kadetek.

Piotr Ciszak

Q
Damian Pyśk – 15. w Polsce w turnieju 
w Białymstoku

Q
LKTS Luvena Luboń – liderem III ligi

Q
Maja Zielińska (w środku), Anita Chudy 
(z lewej) i Zuzanna Sułek podczas 3. Grand 
Prix Polski Juniorek

Trenowały w Luboniu
W czasie ferii w obiektach Szkoły Pod-
stawowej nr 5 oraz hali LOSiR odbył się 
obóz klubu TS Basket Gniezno. Młode 
koszykarki z  pierwszej stolicy Polski 
bardzo pracowicie spędziły 6 dni w Lu-
boniu. Odbyły 11 treningów, były 
w JUMP Arenie. Wraz z trenerem, An-
drzejem Drygałą, liczą, że praca wyko-
nana podczas obozu przyniesie im ko-
lejne sukcesy sportowe.

Warsztaty z olimpijczykiem
W dniach 29 – 31 marca w hali LOSiR 
odbędzie się obóz treningowy z udziałem 
wicemistrza olimpijskiego w Rio de Ja-
neiro – Stevena Travisa z  USA, który 
poprowadzi zajęcia dla adeptów judo 
z całej Polski. Spodziewamy się licznego 
grona młodych judoków. Patronat na 
wydarzeniem objęła Burmistrz Miasta 
Lubonia, Małgorzata Machalska.

Marek Giese

Z LOSiR-u

Q
Treningi koszykarek z Gniezna w hali LOSiR 
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Piłkarze rocznika 2005 rozgrywali me-
cze 6 stycznia w turnieju halowym 

Politechniki Poznańskiej – „Polibuda 
Kids”. Rywalizowało 12 zespołów w trzech 
grupach. Jedynka za przeciwników miała 
Piast Łubowo, z którym wygrała 3:1, AP 
Dębiec 3:2, oraz przegrała z  Orlikiem 
Mosina 1:2. W ćwierć�nale zremisowała 
1:1 z Lechią Kostrzyn, ale w rzutach kar-
nych przegrała 2:3. W meczu �nałowym 
Mosina pokonała SF Luboń.
Zespół rocznika 2006 uczestniczył 
7 stycznia w turnieju LOSiR CUP w Lu-
boniu. Grało 12 drużyn podzielonych na 
trzy grupy. Jedynka w swojej grupie wy-
grała 2:0 z TPS Winogrady Poznań, 4:1 
z Chrobrym Gniezno i przegrała z Astrą 
Krotoszyn 1:2. W ćwierć�nale zwycię-
żyła 4:1 z  Lipno Stęszew i  w  pół�nale 
spotkała się z zespołem UKS Białe Wil-
ki Warszawa. W trakcie tego meczu za-
wodnik z Warszawy doznał kontuzji i nie 
mógł grać. Goście nie mieli zawodnika 
rezerwowego i dalej w meczu musieliby 
grać w osłabieniu. Opiekunowie Jedyn-
ki w duchu gry fair play wycofali swoje-
go jednego zawodnika i mecz toczył się 
w wyrównanych składach. W końcówce 
spotkania zespół z  Warszawy strzelił 
dwie bramki i wygrał mecz. W meczu 
o trzecie miejsce przegraliśmy z zespo-
łem Sparta Oborniki 1:3. W �nale zespół 
z Warszawy wygrał 1:0 z SP13 Poznań 
i został zwycięzcą turnieju LOSiR CUP.
W sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej nr  2 UKS Dwójka i  UKS Jedynka 
zorganizowały 20 stycznia turniej dla 
młodzików i orlików. W każdym rocz-
niku grało po 6 zespołów. W młodzikach 
rywalizowały: UKS „Dwójka Luboń” (I 
i  II zespół), UKS „Jedynka Luboń” (I 
i II), Stella Luboń i Akademia Piłkarska 
Dębiec. W tej kategorii zwyciężyła UKS 

Jedynka I Luboń. W orlikach grały ze-
społy: UKS Dwójka (I i  II), UKS Je-
dynka, Obra Mosina, Szkółka Kadet, 
AP Dębiec. Najlepszą drużyną oka-
zała się AP Dębiec, przed UKS Dwój-
ka  I oraz Obrą Mosina. Zwycięzca 
młodzików odebrał puchar Prezesa 
UKS „Jedynka Luboń”, natomiast 
zwycięzca orlików otrzymał puchar 
Prezesa UKS „Dwójka Luboń”. Naj-
lepsi: bramkarz, strzelec i zawodnik 
otrzymali statuetki, a wszyscy zawod-
nicy pamiątkowe medale. Organizato-
rzy zapewnili także piłkarzom drożdżów-
ki oraz napoje, a  opiekunom drużyn 
słodki poczęstunek.
W turnieju o puchar Burmistrza Miasta 
Murowana Goślina 28 stycznia startowało 
12 zespołów w dwóch grupach. Jedynka 

Halowe granie Jedynki
W styczniu i lutym br. zespoły piłki nożnej Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Jedynka Luboń” uczestniczyły w wielu turniejach halowych 
w Poznaniu i powiecie poznańskim

za przeciwników miała druzyny: Concord 
Murowana Goślina 0:0, Wełna Skoki 0:0, 
Błękitni Owińska II 3:0, Galaktikos Poznań 
3:0 oraz Błękitnymi Wronki 0:1.Takie 
wyniki dały naszemu zespołowi drugie 
miejsce w grupie. W meczu o trzecią lo-
katę Jedynka wygrała z zespołem z Obor-
nik 1:0. W �nale zespół z Owińsk, po re-

misie 1:1, w rzutach karnych wygrał z Mu-
rowaną Gośliną.
Dwie drużyny Jedynki brały udział 3 
lutego w turnieju w hali LOSiR – rocznik 
2006 oraz w hali Politechniki w Poznaniu 
– rocznik 2005. W  Luboniu wystąpiło 
12 zespołów. Jedynka w grupie wygrała 
z Lotnikiem Poznań 1:0, Arkonią Szcze-
cin 3:0 i  zremisowała 1:1 z  Tarnowią 
Tarnowo Podgórne 1:1. W ćwierć�nale 
nasz zespół, po wyrównanym meczu, 
przegrał 0:1 z  zespołem z  Obornik. 
W meczu o 5-8 miejsce Jedynka wygra-
ła z Piastem Żmigród. W �nale turnieju 
Szkoła Futbolu Marcina Drajera poko-
nała SF Luboń, trzecie miejsce zajął ze-
spół z  Obornik pokonując Arkonię 
Szczecin. Opiekunami drużyn Jedynki 
w  tym turnieju byli Jarosław Jeziorny 

i Hieronim Twardosz. W hali Politech-
niki Poznańskiej grało 12 zespołów 
z rocznika 2005. W pierwszym meczu 
Jedynka gładko wygrała z  Concordem 
6:0, z Łokietkiem Poznań 3:1 oraz zre-
misowała z  Orlikiem Mosina 1:1. 
W ćwierć�nale wygraliśmy 2:0 z Owiń-
skami, a w pół�nale 2:1 z Orkanem Ob-
jezierze. W meczu �nałowym z Wron-
kami był remis 1:1. O zwycięstwie decy-
dowały rzuty karne, które lepiej wyko-
nywał nasz zespół i  został zwycięzcą 
turnieju. W meczu o trzecie miejsce SF 
Luboń pokonała Objezierze. Najlepszym 
zawodnikiem organizatorzy wybrali pił-
karza UKS „Jedynka Luboń” – Olka 
Zajdera. W zespole grali ponadto: Szy-
mon Deska – bramkarz, Bartosz Bier-
nacki, Michał Sidor, Kamil Wroński i Ma-
ciej Mazurkiewicz. Opiekunami drużyny 
byli Norbert Deska i  Lech Bartkowiak. 
W Puszczykowie o Puchar Burmistrza tego 
miasta 10 lutego grały orliki. Udział wzię-
ło 6 zespołów: Las Puszczykowo – zespół 
I i II, Przemysław Poznań, Lotnik Poznań, 
Stella Luboń i UKS „Jedynka Luboń”. Tur-
niej rozgrywano systemem „każdy z każ-
dym”. Jedynka wygrała1:0 z  Puszczyko-
wem I, Przemysławem 1:0 i Stellą 4:2 oraz 
zremisowała po 1:1 z  Puszczykowem  I 
i Lotnikiem. Takie wyniki dały zespoło-
wi UKS Jedynka Luboń drugie miejsce. 
Wygrał zespół Lotnika Poznań, a trzecie 
miejsce zajęła drużyna Przemysława 
Poznań. Przed każdym meczem kapitan 
Jedynki wręczał przeciwnikom kalendarz 
klubu oraz folder z krótką historią UKS 
Jedynka.
28 lutego rocznik 2006-2007 uczestniczył 
w  hali w  Plewiskach, w  eliminacjach 
zawodów powiatowych – XVIII Turnie-
ju „Z Podwórka na Stadion o  puchar 
Tymbarku”. Nasz zespół zajął w  nim 
drugie miejsce. Wygraliśmy 2:1 z Plewi-
skami, zremisowaliśmy 2:2 z Dąbrówką 
i 1:1 ze Szczodrzykowem oraz przegra-
liśmy 1:2 z Tarnowem Podgórnym. Ze-
spół z Tarnowa Podgórnego awansował 
do dalszych gier.

Lech Bartkowiak
UKS Jedynka Luboń

Q
 W hali Politechniki Poznańskiej UKS „Jedynka Luboń” okazała się najlepsza spo-
śród 12 zespołów z rocznika 2005   fot. A. Zajder

Jak co roku w ferie zimowe Uczniowski Klub 
Sportowy „Dwójka Luboń” wyjechał na obóz. 
W wyjeździe narciarsko-piłkarskim do Karpa-
cza uczestniczyło 50 zawodników i zawodni-
czek. Do popołudnia dzieci uczyły się jazdy na 
nartach, a po obiedzie każdego dnia wyjeżdża-
ły na trening piłkarski do hali w  Miłkowie. 
Chętnie zjeżdżały na deskach pod okiem in-

struktora Andrzeja Chylińskiego, Kingi Chy-
lińskiej i  Roberta Tomkowiaka. Wszystkie 
w krótkim czasie pojęły sztukę zjazdu ze stoku 
po uprzednim wjeździe na górę wyciągiem 
narciarskim. Andrzej Chyliński jest z  nich 
bardzo dumny. Wrócili z obozu zdrowi i za-
dowoleni.

Władysław Szczepaniak

Ferie sportowe Dwójki

Q
Ulubione zajęcia zawodników z UKS „Dwójki” – nauka jazdy na nartach

Q
Popołudniowe treningi piłkarskie w hali sportowej w Miłkowie
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QQ Jak nam wiadomo, walne zgroma-
dzenie sprawozdawczo-wyborcze które 
odbyło  się 19 grudnia 2017, ma być 
powtórzone. Pytamy Pana, jako pro-
wadzącego to zebranie, jakie mogą być 
tego przyczyny?

Podczas walnego zgromadzenia padło 
wiele gorzkich słów i  oskarżeń, często 
niezgodnych z prawdą lub nie popartych 
dowodami, przynajmniej na tym zebra-
niu. Z tego co mi wiadomo, jeden z jego 
uczestników skierował pismo do Staro-
stwa Powiatowego oraz do Wielkopol-
skiego Związku Piłki Nożnej dotyczące 
wyjaśnienia ewentualnych nieprawidło-
wości. W odpowiedzi na nie stwierdzo-
no, jak mi wiadomo, jedynie brak kwo-
rum na zgromadzeniu, co oczywiście 
jest powodem do powtórzenia wyborów.

QQ Jak organ nadzoru, którym jest w tym 
przypadku Starostwo Powiatowe, od-
niosło się do innych zarzutów, np. wy-
jątkowo dużej liczby pełnomocnictw czy 
niepoprawnych powiadomień członków 
stowarzyszenia o walnym zgromadzeniu?

Starostwo zasugerowało, by kolejne wy-
bory przeprowadzić bez pełnomocnictw, 
choć żadnego z dostarczonych nie uzna-
ło za nieważne. Myślę, że tę sprawę 
zgodnie wyjaśnili sobie uczestnicy ze-
brania. Nie ma znaczenia, czy liczba 
pełnomocnictw była duża, czy nie, jeśli 
wszyscy zgodzili się na to, że są one le-
galnymi dokumentami, których okazy-
wania żaden przepis nie zabrania. 
Zwłaszcza, że pełnomocnictwa mieli 
wyborcy kilku kandydatów, a nie jedne-
go, co mogłoby być podejrzane. Jednak 
przychylając się do sugestii organu nad-
zoru, kolejne wybory odbędą  się bez 
pełnomocnictw. Jeśli chodzi o powiado-
mienie członków Stowarzyszenia, zro-
biono to wszelkimi możliwymi sposo-
bami, dlatego nie szukałbym tu drugie-
go dna. Podobnie Starostwo nie miało 
w tym temacie zastrzeżeń.

QQ Jeżeli ma być powtórka, to kto zwoła 
kolejne walne zgromadzenie, w jakim 
trybie i na kiedy?

Powtórne zebranie musi zostać zwołane 
przez poprzedni zarząd, najlepiej w try-
bie pilnym, czyli nadzwyczajnym, z uwa-
gi na to, że już w kwietniu zaczynają się 
pierwsze rozgrywki. Zebranie odbę-
dzie się więc 12 marca br.

QQ Jak nieo�cjalnie wiadomo, niewyja-
śnione sprawy związane z walnym zgro-
madzeniem są też powodem wstrzyma-
nia dotacji dla klubu?

Nie. Wstrzymanie dotacji rzeczywiście 
miało miejsce, ale według mojej wiedzy, 
było związane z koniecznością uzupeł-
nienia dokumentów w  Starostwie Po-
wiatowym. Urząd Miasta Lubonia pro-
wadzi również kontrolę nad dotacjami 
przyznanymi Stelli przez ostatnie 4 lata. 
Słyszałem, że dokumenty zostały już 
uzupełnione, a kontrola ma się zakoń-
czyć w drugiej połowie marca. Jeśli nie 
wykaże żadnych nieprawidłowości, do-
tacja zostanie przyznana już na począt-
ku kwietnia.

QQ Dziękuję za rozmowę

Władysław Szczepaniak

Powtórka walnego
Wywiad z Jackiem Kujawą, który 19 grudnia przewodniczył walnemu 
zebraniu sprawozdawczo-wyborczemu Stelli Luboń i został wtedy 
wybrany na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na następną kadencję

Q
Jacek Kujawa podczas rozmowy z „Wie-
ściami Lubońskimi”   fot. Władysław 
Szczepaniak

2 lutego, w sali sesyjnej Urzędu Miasta 
odbyło  się zebranie zwołane przez za-
stępcę burmistrza, Mateusza Mikołajcza-
ka, z prezesami, działaczami i sympaty-
kami Stelli Luboń. Chcieliśmy się dowie-
dzieć, jaki był powód tego spotkania? Jak 
wiadomo też, Stella nie otrzymała z Urzę-
du Miasta dotacji na 2018  r. (patrz: 
str. 49). Dlaczego tak się stało? Z tymi 
pytaniami zwróciliśmy się do organiza-
tora spotkania. Odpowiedzi wpłynęły do 
redakcji „WL” w formie o�cjalnego pi-
sma.

Od Burmistrza
W odpowiedzi na pismo z dnia 6 lutego 
2018  r., które wpłynęło do tutejszego 
Urzędu Miasta, dotyczące Towarzystwa 
Młodzieży Sportowej Stella Luboń prze-
kazuję, co następuje:
1. Zebranie, zwołane przez Zastępcę 
Burmistrza Miasta – Pana Mateusza 
Mikołajczaka – które odbyło się dnia 2 
lutego br. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta 
Luboń z  działaczami i  sympatykami 
przedmiotowego Towarzystwa, dotyczy-

ło sytuacji wewnętrznej TMS Stella Lu-
boń po grudniowych wyborach.
2. Spotkanie było odpowiedzią na pisma, 
które wpłynęły do tutejszego Urzędu 
Miasta w drugiej połowie grudnia 2017 r. 
od dawnych działaczy Klubu – w sprawie 
wyjaśnienia zarzutów dotyczących wy-
borów na prezesa TMS Stella Luboń 
w dniu 19 grudnia 2017 r.
3. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
byłych działaczy klubowych, Miasto za-
prosiło ich przedstawicieli oraz Prezesa 
TMS Stelli Luboń – pana Dawida Pa-
prockiego – w celu umożliwienia kon-
frontacji na neutralnym gruncie i  wy-
miany swoich argumentów w obecności 
Władz Miasta.
4. Jednocześnie pragnę poinformować, 
iż TMS Stella Luboń nie otrzymała 
dofinansowania do realizacji zadań 
publicznych na rok 2018  r. Złożone 
oferty uzyskały bowiem negatywną 
ocenę formalną.
Z poważaniem

Mateusz Mikołajczak
Zastępca Burmistrza

Burmistrz zaprosił Stellę

Jeżeli aura nie spłata zespołom luboń-
skim jakiegoś figla, to zgodnie z pla-
nem, 31 marca rozpocznie się rewan-
żowa, wiosenna runda w  piłkarskiej 
Klasie Okręgowej, w której występuje 
Luboński KS. Rozgrywki zapoczątku-
je również Stella Luboń w  klasie  A, 
natomiast tydzień później na boisko 
wyjdzie Pogrom Luboń występujący 
w B klasie. W LKS-ie i w Stelli trwają 
solidne przygotowania do rozgrywek, 
ponieważ czeka ich trudne zadanie. 
Będą musieli stoczyć walkę o byt, bo 
ich sytuacja w tabelach jest nieciekawa. 
Działacze i  zawodnicy nie składają 
jeszcze broni i zapowiadają walkę do 
samego końca. Lepszą sytuację mają 
zawodnicy Pogromu, którzy są w ścisłej 
czołówce B klasy i na pewno powalczą 
o awans. Z kronikarskiego obowiązku 
musimy dodać, że w rundzie wiosennej 
zespoły seniorów LKS-u i  Pogromu 

będą rozgrywać mecze na boisku Stel-
li. Jest to podyktowane rozpoczęciem 
przebudowy stadionu przy ul. Rzecz-
nej. Godziny rozgrywanych meczy 
będziemy podawać na bieżąco.
W sobotę, 31 marca o godz. 16, Luboń-
ski rozegra spotkanie z Concordią Mu-
rowana Goślina, a 14 kwietnia (sobota) 
z TPS-em Winogrady Poznań. Natomiast 
Stella Luboń spotka się 7 kwietnia (so-
bota) o godz. 16 z Polonią II Środa Wlkp. 
i 15 kwietnia (niedziela) o godz. 16 z Po-
gonią Książ Wlkp.
Pogrom zagra na obiektach Stelli w nie-
dzielę, 8 kwietnia o godz. 17 spotkanie 
z KS Szczytniki i 22 kwietnia (niedziela) 
o godz. 17 z Zawiszą Dolsk.
Jeżeli nie dojdzie do jakiejś zmiany ter-
minu, to na 24 marca, godz. 14 zaplano-
wano zaległy mecz Stelli Luboń z Phy-
topharmem Klęka.

Władysław Szczepaniak

Wszystkie kluby  
grają przy Szkolnej

Puchar Tymbarka
Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w kategorii U-10 chłopców, w turnie-
ju o Puchar Tymbarka wygrała zawo-
dy i dostała się na mistrzostwa woje-
wódzkie, które odbędą się w Wolsz-
tynie pod koniec marca. Trzeba za-
znaczyć, że jest to kolejny sukces 
trenerów: Andrzeja Chylińskiego 
i Roberta Tomkowiaka. Ich zawodni-
cy pokonali: Skórzewo 2:1 i Buk 1:0, 
a w finale spotkali się z SP 1 z Mosi-

ny i pokonali ich 4:2. Skład drużyny: 
Mateusz Krzemkowski, Jędrzej Klo-
rek, Krzysztof Drabik, Bartłomiej 
Rejek, Kamil Kawicki, Kuba Jankow-
ski, Alan Konieczny, Kacper Błasz-
czyk, Kacper Kasprzyk.

W finale powiatu
Nasza drużyna wygrała rozgrywki 
gminne w piłce ręcznej i awanso-
wała do półfinału powiatu poznań-
skiego. Rozgrywano go w hali LO-

Sport w Dwójce SiR. Ekipa Cieszkowianki poko-
nała:  SP Puszczykowo 1:6,  SP 
Suchy Las 2:5, zremisowała z  SP 
Czerwonak 4:4 i  awansowała do 
finału powiatowego. Skład druży-
ny : Krzysztof Łbik, Jan Powel, 
Bartosz Ampuła,  Maksymilian 
Wróblewski, Jan Hajduk, Franci-
szek Pietkiewicz, Mikołaj Schro-
der, Kamil Smoczyk, Alan Szrod-
ke, Jakub Wichłacz, Maksymilian 
Konieczny, Wiktor Suchowiak, 
Krzysztof Przybylski, Dawid Roz-
miarek, Dorian Połczyński, Patryk 
Wasielka, Dominik Lewicki.

Władysław Szczepaniak

O nadzwyczajnym  

walnym  

zgromadzeniu Stelli,  

zorganizowanym  

12 marca,  

czytaj na str. 31
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imprezy spotkała się z dobrym odbiorem 
uczestników. Kolejna edycja już za rok.

Adam Chudzicki

QQ Wyniki w kategorii 
Open 5 km (podaje-
my pierwszą 20, na-
zwiska lubonian wy-
tłuszczono): Graczyk 
Adrian Poznań 1988 
(miejsce  1); Bieleń 
Bartosz Luboń 1980 
(2); Sajnaj Jarosław 
Luboń 1979 (3); Wali-
góra Piotr Luboń 1976 
(4); Paczkowski Gerard 
Stęszew 1976 (5), Szy-
mański Damian Plewi-
ska 2002 (6), Lewan-
dowski Andrzej Luboń 
1974 (7), Pietruszyński 
Wojciech Luboń 1995 
(8), Wachowiak Karol 
Pniewy 1984 (9), Rogo-
wicz Arek Luboń 1996 
(10), Schulz Paweł Lu-
boń 1989 (11), Nowak 
Maciej Poznań 1974 (12), Nowak Piotr 
Poznań 1992 (13), Nogły Mosina 1975 
(14), Jackowski Jakub Luboń 1980 (15), 
Libera Damian Poznań 1981 (16), Wit-
kowiak Maciej Luboń 1978 (17), Kotecki 
Michał Poznań 1986 (18), Włoszyński 
Marek Luboń 1972 (19), Biernat Rafał 
Krosinko 1976 (20).
QQ Wyniki w kategorii Open w biegu na 

1963  m (pierwsze 3 miejsca oraz naj-
lepszych 3 lubonian): Wiśniewski Arka-
diusz Tuchola 1987 (1), Jankowski Oliwer 
Żabno 2003 (2), Gil Michał Luboń 1997 
(3), Stachowiak Bartosz Luboń 1982 (4), 
Kaczmarek Małgorzata Luboń 1984 (10).

QQ Wyniki najlepszych lubonian w kate-
goriach niższych:

- 200 m dziewczynki do 6 lat: Lipińska 
Małgorzata (miejsce 7); Lipińska 
Magdalena (8).

- 200 m chłopcy do 6 lat: Piasecki Mi-
chał (2), Hofa Henryk (5), Matylla 
Michał (6).

- 400  m dziewczynki 7-9 lat: Sajnaj 
Marysia (1), Schlegel Martyna (2), 
Waleriańczyk Nadia (3).

- 400 m chłopcy 7-9 lat: Krupa Marcel 
(2), Kaźmierski Igor (3), Zawodny 
Franek (4).

- 1000 m dziewczyny 10-14 lat: Cyfert 
Agnieszka (1), Cyfert Joanna (3), 
Hawrusik Joanna (4).

- 1000 m chłopcy 10-14 lat: Dokurno 
Patryk (1), Gawęcki Jan (3), Gryciuk 
Stanisław (4).

SPORT

Chcąc rozwinąć imprezę, w  tym roku 
postanowiliśmy przenieść jej lokalizację 
na tereny tzw. Lasku Mayońskiego. Te 
trochę zapomniane rejony zlokalizowa-
ne są w  dzielnicy Lasek. Mieszczą  się 
w pomiędzy Cmentarzem Komunalnym, 
�rmą Luvena SA oraz rzeką Wartą. Ten 
niewielki obszar wchodzi w skład Nad-
leśnictwa Babki. To bardzo urokliwe 
tereny, idealnie nadające się do rekreacji 
i  wypoczynku na świeżym powietrzu. 
Dodatkową ciekawostką tego obszaru 
jest poligon Państwowej Szkoły Aspiran-

tów Straży Pożarnej, zlokalizowany z sa-
mym sercu lasu.
Organizując przez wiele lat Luboński 
Bieg Niepodległości, czuliśmy zawsze 
pewien niedosyt, że impreza ta z przy-
czyn logistycznych zawsze omija dziel-
nicę Lasek, w której mieszka duża cześć 
naszego zespołu organizacyjnego. Prze-
nosząc tutaj Bieg Tropem Wilczym 
chcieliśmy w pewnym stopniu zakryć tę 
lukę.

W biegach dla dzieci wystartowały 64 
osoby, rywalizując na trzech dystansach: 
200, 400 i 1000 m. Najmłodszy uczestnik 
miał niespełna dwa lata (rocznik 2016!). 
Najliczniej reprezentowaną z lubońskich 
placówek, była już drugi rok z  rzędu 
Szkoła Podstawowa nr 4 im prof. Adama 
Wodziczki (50 zawodników ).
Dorośli oraz młodzież mieli do wyboru dwa 
dystanse: 5 km oraz ok. 1963 m. Długość 
drugiego odcinka jest symboliczna – nawią-
zuje do daty śmierci ostatniego Żołnierza 
Niezłomnego. Śp. Józef Franczak ps. „Lalek” 

został zastrzelony 21 października 1963 roku. 
Zwycięzcą na krótszym dystansie został po 
raz drugi Arkadiusz Wiśniewski, wśród pań 
tryumfowała Alicja Rachuta. Najlepsi lubo-
nianie to Michał Gill i Małgorzata Kaczma-
rek. Na 5 km pierwsze miejsca zajął Adrian 
Graczyk, przed najszybszym lubonianinem, 
Bartoszem Bieleniem. Anita Marcinkowska 
z Lubonia była pierwsza wśród kobiet. Łącz-
nie rywalizację ukończyło 81 osób, lubonia-
nie stanowili ponad połowę uczestników 

imprezy.
Wszyscy uczest-
nicy otrzymali 
okazały pakiet 
startowy: koszul-
kę z  podobizną 
Żołnierza Nie-
złomnego, mate-
riały edukacyjne, 
a  na mecie odle-
wany medal i po-
siłek regeneracyj-
ny.
Frekwencja oraz 
pozytywne opinie 
uczestników za-
chęcają do pracy 
nad dalszym roz-
wojem biegu. 
Nowa lokalizacja 

Patriotyczny bieg nad Wartą
W niedzielę, 4 marca, w Luboniu odbyła się impreza „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 
Ogólnopolskim organizatorem tego projektu była Fundacja „Wolność i Demokracja”, a lokalnie – �rma „Ronin 
Running”. Tego dnia w ponad 300 miejscowościach w Polsce i na świecie w rywalizacji wzięło udział około 
70 tysięcy uczestników. Zawody odbywały się z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. W naszym mieście była to druga edycja biegu. Poprzedni, w 2017 roku, odbył się 26 lutego na 
Wzgórzu Papieskim

Q
Na trasie Biegu Tropem Wilczym w Lesie Mayońskim z Zakładami Ziemniaczanymi 
w tle. Na 1. planie z numerem startowym 1584 Anita Szymańska (rocznik 1998), 
„Anita Biega z Oleksym” – Luboń, która zajęła 31. miejsce. Obok z nr. 1583 Aleksan-
der Szymański (1972), „Oleksy Biega” – Luboń na 32. miejscu   fot. Mariusz Marszał-
kiewicz

Q
Maciej Witkowiak (1978) z nr. 1513 z Lubonia – na mecie z me-
dalem na szyi (6. miejsce) posila się drożdżówką   fot. Mariusz 
Marszałkiewicz

Q
Od lewej: Marcin Ptak z SP 4 z nr. startowym 1679 i Joanna Cyfert z nr. 1626. Grupę 
zamyka Bartek Puchacz (SP 4) z nr. 1649   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Na trasie spontanicznie kibicujący i dokumentujący biega-
czy telefonami komórkowymi   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Każdy z uczestników otrzymał okolicz-
nościowy medal sygnowany orłem 
i nazwą Instytutu Pamięci Narodowej   
fot. Mariusz Marszałkiewicz
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POLICJA – STRAŻ

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

Mrozy i krótki luty, jak wynika z poniż-
szych informacji, skutkowały mniejszej 
ilości zdarzeń o charakterze „kryminal-
nym” w Luboniu

QQ 01.02 – Około godz. 17.40 pracownik 
sklepu monopolowego na ul. Tadeusza 
Kościuszki sprzedał alkohol nietrzeźwe-
mu mężczyźnie mającemu 0,85 mg/l al-
koholu we krwi.

QQ 01.02 – Zgłoszono, że na ul. Wrzoso-
wej były konkubent dokonał 5 stycznia 
kradzieży dowodu osobistego oraz rzeczy 
osobistych. Straty 540 zł.

QQ 04.02 – Ok. godz. 16, w sklepie „Inter-
Marche” na ul. Żabikowskiej zatrzymano 
na gorącym uczynku 25-latka z Poznania 
podejrzanego o kradzież 34 noży kuchen-
nych o wartości 1 580 zł.

QQ 06.02 – Zgłoszono z ul. Galla Ano-
nima, że w okresie 11.09-20.11.2017 r. 
podczas naprawy pojazdu, mechanik 
dokonał kradzieży silnika pojazdu Jeep 
Grand Cherokee. Straty 4 tys. zł.

QQ 10.02. – Zgłoszono, że 15 stycznia oko-
ło godz. 19.30 nieznany sprawca doko-
nał uszkodzenia samochodu marki Alfa 
Romeo zaparkowanego przy ul. Armii 
Poznań, dokonując wgnieceń na masce. 
Straty 1 500 zł.

QQ 10-12.02 – Nieznany sprawca doko-
nał kradzieży wewnętrznego lusterka 
z  kamerą oraz nawigacji GPS Germin 
z  otwartego pojazdu Ford Transit, za-
parkowanego na terenie posesji przy ul. 
Wiejskiej, . Straty 400 zł.
QQ 11.02 – O godz. 11.50, na ul. Parkowej 

zatrzymano 47-latka kierującego samo-

chodem Renault Clio, pomimo cofniętych 
uprawnień do prowadzenia pojazdów.

QQ 12.02 – O godz. 17, na ul. Powstańców 
Wielkopolskich zatrzymano tego samego 
47-latka, co dzień wcześniej, kierującego 
autem marki Renault, pomimo cofniętych 
uprawnień do prowadzenia pojazdów.

QQ 11/12.02 – W godz.12 – 06 nieznany 
sprawca wyważył dwoje drzwi i włamał się 
do warsztatu drogowego i automatyków 
PKP przy ul. Armii Poznań, skąd skradł 
kilkadziesiąt narzędzi i elektronarzędzi. 
Zabezpieczono ślady.

QQ 15.02 – Ok. godz. 22.10, na ul. Ża-
bikowskiej mężczyzna pobił pięściami 
konkubinę. Został zatrzymany na gorą-
cym uczynku.

QQ 18.02 – Ok. godz. 22.30 spod lady skle-
powej w „Żabce” na ul. Poniatowskie-
go, 61-latek dokonał kradzieży portfela 
z zawartością dowodu osobistego, ban-
kowych kart płatniczych oraz gotówki. 
Straty 450 zł.

QQ 18-19.02 – Na ul. Jana III Sobieskiego 
nieznany sprawca zarysował lakier zapar-
kowanego mitsubishi Space Star.

QQ 23.02 – O godz. 9, na ul. Armii Poznań 
nieznany mężczyzna trzykrotne uderzył 
w twarz innego, naruszając jego nietykal-
ność cielesną, w wyniku czego poszko-
dowany doznał urazu łuku brwiowego. 
Sprawca uszkodził też okulary warte 650 zł.

oprac. PPR

Trochę statystyki
QQ zatrzymano na gorącym uczynku lub 

w bezpośrednim pościgu 5 sprawców.
QQ wylegitymowano 405 osób
QQ zatrzymano 1 osobę poszukiwaną
QQ zabójstw 0
QQ zgwałceń 0
QQ rozbojów 0
QQ kradzieży z włamaniem – 1
QQ kradzieże – 8 (w tym 2 wykryto)
QQ samobójstw – 0
QQ przestępstwa gospodarcze – 0
QQ przestępstwa narkotykowe – 0
QQ fałszerstwa – 0
QQ oszustwa – 2 (internetowe)
QQ zatrzymanych nietrzeźwych kierow-

ców – 0.

W drugim miesiącu 2018 roku strażnicy 
miejscy wykonali na terenie Lubonia 
w sumie 515 różnych interwencji.
Szczególną uwagę, ze względu na 
warunki atmosferyczne, zwracaliśmy 
na kontrolę miejsc, gdzie potencjal-
nie mogą przebywać osoby z proble-
mem bezdomności. Samodzielnie 
oraz z  pracownikami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) 
i funkcjonariuszami Komisariatu Po-
licji w  Luboniu sprawdzaliśmy kil-
kukrotnie w ciągu doby te pustosta-
ny. Osobom przebywającym tam 
oferowana była pomoc w znalezieniu 
miejsca w noclegowniach. Doraźnie 
dostarczane były również ciepłe na-
poje i jedzenie.
W związku ze zgłoszeniami dotyczą-
cymi potencjalnego spalania nieczy-
stości stałych w piecach do tego nie 
przeznaczonych, wykonaliśmy 33 
interwencje. Dwóch właścicieli nie-
ruchomości za tego rodzaju wykro-
czenia zostało ukaranych grzywnami 
mandatowymi. Wszyscy strażnicy 
przeszli w minionym miesiącu szko-
lenie z pobierania próbek odpadów 
paleniskowych w ramach prowadzo-
nych przez nas działań kontrolnych. 
Możliwość pobierania popiołów 
z pieców w sposób znaczący pomoże 
bowiem w ocenie, co spalano w przy-
domowych kotłowniach. Rozpoczę-
liśmy również roznoszenie ulotek 
informujących o szkodliwości spala-
nia „śmieci” w domach, jak i o kon-
sekwencjach grożących za tego typu 
wykroczenia.
Za spożywanie a lkoholu w miej-
s cach  publ icznych  na łoży l i śmy 
w  lutym 3 mandaty karne.  Jedną 
o s o b ę  w   s t a n i e  n i e t r z e ź w o ś c i 

przewieźl iśmy do Izby Wytrzeź-
wień.
Interwencji, w których podmiotem były 
zwierzęta, było w  lutym 23. Czterech 
właścicieli psów, którzy nie zachowali 
nakazanych i zwykłych środków ostroż-
ności przy trzymaniu zwierząt, ukarano 
na podstawie art. 77 Kodeksu Wykro-
czeń grzywnami.
Odnotowaliśmy 51 interwencji zwią-
z anyc h  z   r u c h e m  d ro gow y m . 
W  głównej mierze dotyczyły one 
nieprawidłowego postoju lub za-
trzymania.
Dwie osoby zostały skazane na wnio-
sek Straży Miejskiej Miasta Luboń 
przez Sąd Rejonowy w  Poznaniu. 
W  jednym przypadku sprawa doty-
czyła spożywania alkoholu w miejscu 
publicznym, w  drugim zaś kary za 
zakłócanie ciszy nocnej przez psa.
Wraz z  funkcjonariuszami Komisa-
riatu Policji w Luboniu wykonaliśmy 
dwa patrole szkolne, zaś z pracowni-
kami MOPS-u cztery patrole w miej-
scach zamieszkania osób korzystają-
cych z pomocy tej instytucji.
9 lutego strażnicy zabezpieczali teren 
przyległy do hali widowiskowo-spor-
towej w trakcie „Gali Siewcy”.

SM

W lutym Ochotnicza Straż Pożarna od-
notowała 23 interwencje w przypadkach 
10 pożarów, 11 miejscowych zagrożeń 
oraz 2 fałszywych wezwań. Zdarzenia 
miały miejsca w  Luboniu, Poznaniu, 
Puszczykowie na terenie gminy Komor-
niki oraz na autostradzie A2.

QQ 02.02 – Szreniawa wypadek samo-
chodowy,
QQ 02.02 – autostrada A2 – zabezpieczenie 

miejsca zdarzenia po tym, jak w samocho-
dzie dostawczym urwała się przyczepa,
QQ 03.02 – Komorniki, ul. Poznańska 

– sprawdzenie przyczyny zadymienia 
(alarm fałszywy),
QQ 05.02 – Luboń, ul. Sobieskiego – pożar 

piwnicy (czytaj niżej),
QQ 07.02 – Luboń, ul. Okrzei – pożar sa-

dzy w kominie (czytaj niżej),
QQ 08.02 – Poznań, ul. Głogowska – wy-

padek samochodowy,
QQ 08.02 – Luboń, ul. Szymborskiej – po-

żar sadzy w kominie,
QQ 09.02 – Komorniki, ul. Poznańska – 

wyciek ropy z samochodu,
QQ 11.02 – Komorniki, ul. Poznańska – 

pożar śmietnika,
QQ 13.02 – Luboń, ul. 3  Maja – pożar 

domu letniskowego,

QQ 19.02 – Poznań, ul. Sąsiedzka – spraw-
dzenie przyczyny zadymienia w domu 
jednorodzinnym,
QQ 19.02 – Luboń, ul. Konarzewskiego – 

pożar przyczepy kempingowej,
QQ 19.02 – Luboń, ul. 11  Listopada – 

otwarcie mieszkania w asyście policji,
QQ 20.02 – Luboń, ul. Piaskowa – otwarcie 

mieszkania w asyście policji,
QQ 20.02 – Luboń, ul. Armii Poznań – usu-

nięcie gałęzi zwisającej nad chodnikiem,
QQ 21.02 – Wiry, ul. Pułaskiego – zabez-

pieczenie miejsca zerwanej linii energe-
tycznej do czasu przyjazdu pogotowia 
energetycznego,
QQ 21.02 – Luboń, ul. Dolna – uwolnienie 

przymarzniętych łabędzi,
QQ 22.02 – Luboń, ul. Sobieskiego – wy-

ciek oleju z samochodu,
QQ 22.02 – Luboń, ul. Szreniawska – po-

żar sadzy w kominie,
QQ 25.02 – Luboń, ul. Solskiego – pożar 

sadzy w kominie,
QQ 25.02 – Luboń, ul. Romana Maya – 

przymarznięte łabędzie (alarm fałszywy),
QQ 25.02 – Luboń, ul. Dożynkowa – po-

żar trawy i śmieci,
QQ 26.02 – Puszczykowo, ul. Fiołkowa 

– pożar dachu budynku mieszkalnego.
Norbert Kaźmierczak

OSP

Pożar w piwnicy
5 lutego, o godz. 22 w piwnicy bu-
dynku mieszkalnego przy ul. Sobie-
skiego wybuchł pożar. Lubońska OSP 
i straż pożarna z Poznania przepro-
wadziły godzinną akcję. Ze względu 
na bardzo duże zadymienie strażacy 

musieli działać w aparatach chronią-
cych drogi oddechowe. Wszyscy 
mieszkańcy opuścili budynek jeszcze 
przed przybyciem służb. Nikt nie 
został poszkodowany. Spaleniu ule-
gła duża ilość makulatury.

Krótko Pożar w kominie
7 lutego, chwilę przed godziną 21 stra-
żacy zastęp z  OSP Luboń, oraz dwa 
zastępy ze Szkoły Aspirantów PSP z Po-
znania interweniowały na ul. Okrzei. 
Powodem był pożar sadzy w przewo-
dzie kominowym. Na szczęście nikt nie 
został poszkodowany.

(za luboni.pl)
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Dwa świąteczne rysunki z zającami róż-
nią się 5 szczegółami. Należy je znaleźć 
i wskazać. Wśród poprawnych odpowie-
dzi wylosujemy dwa bony o  wartości 
50 zł każdy ufundowane przez cukiernię 

„Krzyżański” – Emilia Michał Nowak 
Krzyżańscy Luboń ul. Wschodnia, ul. 
Osiedlowa i Wiry, ul. Komornicka. Na 
rozwiązania czekamy do 5 kwietnia.

Władysław Szczepaniak

Konkurs wytęż wzrok
Zabawa polega na od-
gadywaniu ciekawych 
i  charakterystycznych 
miejsc w Luboniu. Pro-
simy określić, co przed-
stawia opublikowana 
f o t o g r a f i a  i   g d z i e 
obiekt się znajduje. Od-
powiedzi można prze-
syłać (również pocztą 
elektroniczną), dostar-
czać do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a lok. 62) 
albo wrzucać do niebie-
skich skrzynek „Wieści 
Lubońskich” na terenie 
miasta. Kartki z  dopi-
skiem: „Zgadnij, co to” 
muszą być podpisane 
imieniem i  nazwiskiem 
uczestnika konkursu. 
Wśród tych, którzy nadeślą popraw-
ne odpowiedzi, rozlosujemy upomin-
ki. Prosimy też o nadsyłanie swoich 
propozycji (fotografii).
Opublikowane w ubiegłym miesiącu 
zdjęcie przedstawiało aleję starych 
drzew w ul. Kopernika posadzonych 
w okresie międzywojennym. Ul. Ko-
pernika to zaczątek osady „Bocia-

nówko” organizowanej przez zasłu-
żonego dla Lubonia Ludwika Boczo-
nia. Spośród poprawnych odpowiedzi 
wylosowaliśmy tę, którą nadesłał 
Paweł Ławniczak z ul. Brzoskwinio-
wej. Po odbiór niespodzianki zapra-
szamy do redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/62) w godzinach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

Q
Ul. Kopernika – droga utworzona dla osiedla „Bocia-
nówko” w okresie międzywojennym – ze szpalerami 
drzew z tamtego czasu   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Zgadnij, co to za obiekt sfotografowany nocą z lotu ptaka, i gdzie się znajduje?   
fot. Rafał Wojtyniak

Z serca
QQ Beacie Stempczyńskiej – skarbnik za-

rządu Stowarzyszenia „Forum Lubońskie” 
i koleżance redakcyjnej – życzymy zapału 
i sił w łączeniu coraz liczniejszych obo-
wiązków z rolami życiowymi. Dziękuje-
my za uśmiech i ciepło, które wnosisz, 
za pomoc i świetną kawę z ekspresu. Po-
dziwiamy za talent i subtelność.
QQ Stu lat i jednego dnia dłużej oraz dosko-

nałej celności z okazji 50. urodzin Kata-
rzyny Smulkowskiej życzy Sheri Cordell 
i członkowie kowbojskiego miasteczka.
QQ Wszystkiego najlepszego z okazji uro-

dzin oraz spełnienia marzeń dla Mamy 
Katarzyny Smulkowskiej życzy córka 
Klaudia z Marcinem i wnukiem Kubusiem.
QQ Jerzemu Nowackiemu gratulujemy 

z okazji narodzin wnuczki i życzymy ry-
chłego spotkania się z nią.

QQ Z  okazji urodzin – córce Paulinie, 
wnuczce Natalii i babci Bożence – wszyst-
kiego najlepszego, radości i  uśmiechu 
oraz spełnienia marzeń życzy Mama 
Irena z rodzinką.
QQ Z okazji imienin, Panu Zbigniewowi 

Jankowskiemu – prezesowi Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Jedynka” – 
życzymy radości z pracy społecznej dla 
lubońskich dzieci i młodzieży oraz po-
myślności w życiu prywatnym.
QQ Księdzu Józefowi Majchrzakowi – pro-

boszczowi para�i pw. św. Maksymiliana 
Kolbego – życzymy dalszego budowania 
wspólnoty para�alnej wokół nowej świą-
tyni w Lasku, pogody ducha i zdrowia.
QQ Pani Izabelli Wasieli – dyrektor Niepu-

blicznego Przedszkola „Domisie” – win-
szujemy satysfakcji z  pracy dla dzieci, 
uśmiechu, a w życiu osobistym pomyślności.

QQ Kochanym Rodzicom – Zo�i 
i Markowi Borowiczom – moc naj-
serdeczniejszych życzeń z okazji rocz-
nicy ślubu składają Kamila, Robert 
z Ewą i Maciusiem.
QQ Wśród ciągłej życia pogody, niech 

rozkosz Was oplata, wśród miłości, 
wiary, zgody, żyjcie w zdrowiu długie 

lata. Krystynie i Bronisławowi Mar-
ciniakom, z okazji pięknego jubile-
uszu – 53. rocznicy ślubu, wszystkie-
go najlepszego życzy prawnuk Kamil 
z rodzicami.

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

Kolacja we dwoje

Jak przesłać życzenia?
Życzenia do rubryk: „Z serca” i „Kolacja we dwoje” można kierować do re-
dakcji: 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 pocz-
towych na terenie miasta lub przynieść do redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).

(red)

Baw się z nami - III 2018
imię i 

nazwisko

podpis

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych

na łamach “Wieści Lubońskich” w przypadku wygranej.

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

....................................................adres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

36 37

2826 2722 23 24 252120 29 30 31 32 33 3534

39 4038 41 4342 5048 4944 45 46 47 51 52 53 54 55

6260 6156 57 58 59 63 64 65 66

„Łamigłówki Pani Literki” i  konkurs z koszyczkiem  
wyjątkowo na str. 55 (oświata)
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Krzyżówka wielkanocna
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 66 utworzą rozwiązanie, które po 
wpisaniu do kuponu należy do końca marca, na kartce pocztowej, do-
starczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz mapka str. 2) lub 
wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” 
na terenie miasta. W związku ze świętami, wśród osób, które 
poprawnie odgadną hasło, wylosujemy tradycyjnie dwie na-
grody, które ufundowały �rmy: „Malibu” z ul. Sikorskiego 
(komplet ręczników) i Cukiernia Krzyżański Emilia, 
Michał Nowak (bon o wartości 50 zł).
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w  po-
przednim wydaniu „WL” brzmiało: „Okres ferii 
zimowych”. Nagrodę wylosowała: Katarzyna 
Kwaśniewska z ul. Dąbrowskiego. Gratulu-
jemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach 
dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w lo-
sowaniu nie uwzględniamy.

 7.  ludowy instrument muzyczny, dudy
 8.  �lozof żydowski, pisarz
 12.  poddruk, tinta
 13.  antylopa pustynnych obszarów Sahary
 14.  pocisk
 15.  ozdobny kawałek tkaniny kładziony na stół

 19. w muzyce, znak obniże-
nia dźwięku o półton

20. chór luboński
21. na polu golfowym

22. zamek błyskawiczny
23. niewolnik, sługa

24.  kościół katedralny
29. konwój

30. notatnik
31. rudel

32.  wstrząs
37.  najniższa �gura 

w kartach do gry
38.  sklep z le-

kami

PRAWOSKRĘTNE:
 1.  boczna od ul. Żabikow-

skiej w Luboniu,
 2.  ulica w Luboniu łączą-

ca się z Solskiego
 3.  rodzaj żakietu
 4.  wrodzony brak barw-

nika skóry
 5.  boczna od ul. Lipo-

wej w Luboniu
 6.  łączy ul. Jaśminową 

z Wojska Polskiego
 7.  przyrząd do mie-

szania ciśnienia at-
mosferycznego

 8.  dubler aktorów w nie-
bezpiecznych ujęciach

 9.  saneczkowa konkuren-
cja olimpijska dwu- 
lub czteroosobowa

 10.  ulica biegnąca od 
Armii Poznań do 
Kocich Dołów

 11.  zostawia prezen-
ty wielkanocne

 12.  ulica łącząca Żabi-
kowską z ks. Streicha

 13.  boczna od ul. So-
bieskiego

 14.  największy wąż z ro-
dzaju dusicieli

 15.  tor wyścigowy dla koni
 16.  rzewień
 17.  lampa obrazowa stoso-

wana w telewizorach
 18.  boczna od ul. Po-

niatowskiego
 19.  ulica łącząca Sobie-

skiego z Dworcową
 20.  łączy ulice Poniatow-

skiego i Sienkiewicza
 21.  otarła twarz Jezusowi
 22.  treningowa walka towarzyska
 23.  boczna od ulicy Świerkowej
 24.  teren poświęcony kultowi męki Jezusa
 25.  start rozpoczęty przed komendą
 26.  najwyższe góry świata
 27.  zespół urządzeń do produkcji sy-

gnału nadawanego z anteny
 28.  pomost lub wiadukt nad po-

ziomem terenu
 29.  przestępca, którego Pi-

łat uwolnił zamiast Jezusa
 30.  ulica biegnąca od Sobie-

skiego Dworcowej
 31.  biegnie od ul. Solskiego do Nowiny

POZIOMO:
 2.  towarzyszka łowów Artemidy
 3.  uderzenie rakietą tenisową, ścięcie
 4.  najwyższy szczyt na Krecie
 8.  płaz Kururu
 9.  drab, chuligan
 10.  świąteczne cisto pieczone w formie
 11.  chodnik w kopalni
 16.  ruchy powietrza
 17.  obóz cygański
 18.  więziła Odyseusza na wyspie Ajaja
 25.  osoba serfująca napoje w barze
 26.  wizja, wizerunek
 27.  osoba uprawiająca rolę
 28.  potas (łac.)
 33.  podstawowy składnik materii
 34.  chłopak Barbie
 35.  ciężar towaru bez opakowania

36.  cotygo-
dniowe 
nabożeń-
stwo litur-
giczne w Ko-
ściele katolickim

40.  kula bilardowa
41.  do wykładania bież-

ni i boisk sportowych
42.  furaż
46.  uczeń szkoły podo�cerskiej
47.  niedziela w Kościele katolickim 

na tydzień przed Wielkanocą
50.  tytuł nadawany duchowemu prze-

wodnikowi Tybetańczyków
51.  w dawnej Polsce, opłata za przejazd drogą
54.  arbuz
55.  imitacja
56.  szata liturgiczna w Kościele katolickim
60.  litera alfabetu greckiego
61.  pika, włócznia
62.  jednostka gruntu w krajach anglosaskich
63.  jednostka ilości materii
69.  sak, worek
70.  córka Tantala
71.  muzułmańska twierdza, cytadela

 72.  zbiór map, brat Pro-
meteusza

 76.  pisanka
 77.  bogini ogrodów warzyw-

nych, wiosny i kwia-
tów w mit. rzymskiej

 78.  wolne miejsce, posada
 79.  zwierzę pociągowe i do 

jazdy wierzchem

PIONOWO:
 1.  żona Abrahama
 2.  drewno do budo-

wy statków
 5.  ukryta granica ogrodu
 6.  klaser, pamiętnik

 39. dawniej 
wędrowni kugla-

rze, komedianci
43. zwój

44. nestor
45. miejscowe zaburze-

nia krążenia krwi, korek
48. fatum

49. awersja, niechęć
50. barwiony, skażony spirytus

52.  określenie osoby o poglądach lewicowych
53.  imię boga w Islamie
57.  katalog, spis
 58. do odprowadzania wody z dachu
59.  członek jednego z zakonów katolickich
64. miejsce zamieszkania
65.zasłona w oknie
67. bez
68. syn Izaaka w Biblii
 73. łóżko na statku
 74.  dziki pies australijski
 75.  korab, statek Noego

oprac. Bernard Stachowiak

KUPON NA STR. 61.
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CO? GDZIE? KIEDY? / OGŁOSZENIA

QQ 18 marca, godz. 15-18 – bezpłatne 
warsztaty dla dzieci: tworzenie ozdób 
wielkanocnych – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
QQ 18 marca, godz. 10 – pieszy rajd re-

kreacyjny „Odgłosy wiosny” (Chomę-
cice-Wypalanki-Konarzewo-Chomęci-
ce) współorganizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury Komorniki – start: 
WDK „Koźlak”, Chomęcice
QQ 17-19 marca, w godz. otwarcia Bi-

blioteki – Kiermasz świąteczny: wielka-
nocne dekoracje, pomysły i  inspiracje 
świątecznych upominków – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 19 marca, godz. 12 – „Wspomagamy 

mamy!” – Warsztaty karmienia piersią. 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp wolny
QQ 19 marca, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: Piotr Goryniak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Adam Dworaczyk – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska  42; Jakub Bielawski – 
Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
Hieronim Gawelski – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97
QQ 19 marca, godz.  17 – Kino „Ka-

mera” – projekcje nowości �lmowych 

w  kameralnej atmosferze – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 19 marca, godz. 18.10 – otwarte 

posiedzenie Komisji Komunalnej, te-
maty: wnioski mieszkańców, analiza 
działalności Biura Majątku Komu-
nalnego, opiniowanie uchwał RML 
na sesję, wnioski radnych – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, sala 
sesyjna 208
QQ 19 marca, godz. 18 – warsztaty ręko-

dzieła „Tulipany z materiału” – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97 – koszt 50 zł
QQ 20 marca, godz. 17 – śniadanie wiel-

kanocne Klubu „Promyk” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 21 marca, godz. 12 – wykład dla sekcji 

bibliotecznej Lubońskiego Uniwersytetu 
III Wieku (LUTW): Trening pamięci (psy-
cholog, trener pracy z grupą, Andżelika 
Korczak-Urban) – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ 21 marca – muzyczne powitanie wio-

sny – Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 21 marca, godz. 16 – otwarte, połą-

czone posiedzenie Komisji Organizacyj-
no-Prawnej z Komisją Sfery Społecznej, 
tematy: sprawozdania MOPS, GKRPA, 
Policji, SM, OSP – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2, sala sesyjna 208

Spis zapowiedzi imprez, spotkań, posiedzeń władz miasta, akcji, turniejów itp., 
zebranych w jednym miejscu. Apelujemy do organizacji i czytelników o prze-
kazywanie nam tych informacji.

Co, gdzie, kiedy
QQ 22 marca, godz. 17 – otwarta sesja 

Rady Miasta Luboń – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna 208
QQ 24 marca, godz. 10-14 – wyciecz-

ka Lubońskim Szlakiem Architektury 
Przemysłowej – bilety: 15 zł normalny, 
12  zł ulgowy, rezerwacja: infolubon@
gmail.com, 61 813 00 72 i 500 287 325 
(Ośrodek Kultury)
QQ 24 marca, godz. 13 – Zajęcia umuzy-

kalniające dla dzieci – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł.
QQ 24 marca, godz. 14 – Stella Luboń – 

Phytopharm Klęka – boisko, ul. Szkolna
QQ 25 marca, godz. 16 – Koncert Pasyj-

ny „Stabat Mater” – kościół pw. św. Jana 
Pawła II, ul. Źródlana
QQ 26 marca, godz. 17 – Kino „Kamera” 

– projekcje nowości �lmowych w kame-
ralnej atmosferze – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 28 marca, godz. 17 – „Jaś i drzewo 

fasolowe”, czyli środowe spotkanie z te-
atrem – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp 5 zł
QQ 31 marca, godz. 16 – LKS – Concordia 

Murowana Goślina – boisko, ul. Szkolna
QQ 4 kwietnia, godz.  12 – wykład dla 

sekcji bibliotecznej LUTW: warsztaty 
dziennikarskie (redaktor „Informatora 
Miasta Luboń”, Joanna Humerczyk) – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska  42 
– wstęp wolny
QQ 4 kwietnia, godz. 17 – Karaoke, czyli 

śpiewamy solo lub w duecie – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ 5 kwietnia, godz. 10.10 – spektakl 

muzyczny „Och!Mistrz! w  wykonaniu 
Filharmonii Pomysłów – Ośrodek Kul-
tury, ul. Sobieskiego 97 – wstęp: 2 zł/os. 
(grupy zorganizowane po zgłoszeniu)
QQ 6 kwietnia, godz. 12 – „Cały Luboń 

czyta dzieciom” – przedszkolaki słuchają 
najpiękniejszych bajek – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ 7 kwietnia, godz. 12 – Program za-

baw i  animacji dla dzieci – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 7 kwietnia, godz. 16 – Stella Luboń 

– Polonia II Środa Wlkp. Poznań – bo-
isko, ul. Szkolna
QQ 7 kwietnia, godz.  16 – śpiewanki 

z zespołem „Szarotki” – Ośrodek Kul-
tury, ul. Sobieskiego 97
QQ 8 kwietnia, godz. 17 – Pogrom – KS 

Szczytniki – boisko, ul. Szkolna

QQ 9 kwietnia, godz.  17 – Kino „Ka-
mera” – projekcje nowości �lmowych 
w  kameralnej atmosferze – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 10 kwietnia, godz.  14 – spotkanie 

Klubu „Promyk” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 10 kwietnia, godz. 17 – „Kino w tramp-

kach”, czyli Młodzieżowy Klub Filmowy 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp wolny
QQ 11 kwietnia, godz. 12 – wykład dla 

sekcji bibliotecznej LUTW – spotkanie 
autorskie – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp wolny
QQ 11 kwietnia, godz.  17 – „Podróże 

z pasją” – fascynujące opowieści z naj-
dalszych zakątków świata – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ 12 kwietnia, godz. 17 – wernisaż wy-

stawy Stowarzyszenia „Wspólna Droga” 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp wolny
QQ 14 kwietnia, godz. 12 – Spektakl dla 

dzieci – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp 5 zł
QQ 14 kwietnia – LKS – TPS Winogrady 

Poznań – boisko, ul. Szkolna
QQ 15 kwietnia, godz. 16 – Stella – Po-

goń Książ Wlkp. – boisko, ul. Szkolna
QQ 16 kwietnia, godz. 12 – „Wspoma-

gamy mamy!” – O  masażu Shantala 
(Agnieszka Nowicka z poradni „Pięk-
no narodzin”) – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ 16 kwietnia, godz. 16-18 – dyżury 

radnych dla mieszkańców: Teresa Zyg-
manowska – Urząd Miasta, pl. E. Boja-
nowskiego 2; Michał Szwacki – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42; Piotr 
Izydorski – Gimnazjum nr 1, ul. Armii 
Poznań 27; Karolina Wilczyńska-Kąkol 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 16 kwietnia, godz.  17  – Kino 

„Kamera” – projekcje nowości f il-
mowych w kameralnej atmosferze 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp 5 zł
QQ 17 kwietnia, godz.  17 – spotkanie 

autorskie – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42 – wstęp wolny
QQ 21 kwietnia, godz. 10 – XV Turniej 

o Puchar Burmistrz Miasta Luboń w Bo-
ules – obowiązują wcześniejsze zapisy 
(informacje: Ośrodek Kultury)
QQ 22 kwietnia, godz. 17 – Pogrom – Za-

wisza Dolsk – boisko, ul. Szkolna
oprac. HS

Zgony

Śluby

22.02.2018 r.
QQ Barbara Olejniczak ur. 1940 r.

22.02.2018 r.
QQ Urszula Bogdańska ur. 1939 r.

26.02.2018 r.
QQ Jerzy Borowczak ur. 1944 r.

28.02.2018 r.
QQ Eugenia Giełda ur. 1928 r.

28.02.2018 r.
QQ Janina Borowska ur. 1924 r.

Jagoda Wawrzyniak
z-ca kierownika USC i Wydziału  

Spraw Obywatelskich UML

10.02.2018 r.
QQ Ryszard Rydlikowski ur. 1952 r.

12.02.2018 r.
QQ Zbigniew Żurczak ur. 1958 r.

19.02.2018 r.
QQ Marianna Szkudlarek ur. 1921 r.

20.02.2018 r.
QQ Jadwiga Kucharzewska ur. 1926 r.

Zawarto 3 związki małżeńskie, 1 para 
nie wyraziła zgody na publikację da-
nych.

10.02.2018 r.
QQ Krzysztof Tomczak i Sylwia Bielecka

10.02.2018 r.
QQ Paweł Kocian i Julia Olejniczak
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Ogłoszenia drobne
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 doty-
czą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, poszukujemy 
magazyniera itp.) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje stałego zatrudnienia  
(np. elektryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).    (red.)

Ogłoszenie o pracę

Korepetycje
QQ Matematyka, �zyka – nauczyciele, dojazd; 

tel. 532 996 938   (h-039 III-VIII)
QQ Korepetycje – matematyka wszystkie 

poziomy zaawansowania – absolwent PP 
– z dojazdem do ucznia; tel. 724 215 530   
(h-205 IX-V)
QQ Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (r-018 II-V)
QQ Korepetycje – matematyka, �zyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(r-018 II-V)
QQ Chemia, �zyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (r-018 II-V)
QQ Angielski, niemiecki – korepetycje z dojaz-

dem do ucznia; tel. 723 517 463   (r-018 II-V)
QQ Korepetycje z matematyki i �zyki na wszyst-

kich poziomach nauczania; tel. 601 75 75 22   
(r-051 III)
QQ Korepetycje - język niemiecki, nauka u klien-

ta, przystępna cena; tel. 510 037 196   (r- III)

Praca
QQ Stolarnia Luboń zatrudni pracownika na 

½ etatu 502 390 846   (h-III)
QQ Zakład dekarsko-blacharski przyjmie pra-

cowników; tel. 606 666 153   (t-II-V)
QQ Firma Signal f SB z siedzibą w Luboniu, 

zatrudni pracownika na 1/2 etatu do prac 
gospodarczych na terenie �rmy. Wiek 30 – 65 
lat. Osoby zainteresowane prosimy o przesła-
nie CV ze zdjęciem na adres biuro@signal-
-f-sb.pl lub kontakt tel. 660 510 072. Praca 
od zaraz.   (r-III)
QQ Poszukuję opiekunki do osoby na wózku 

w Niemczech, minimalna znajomość j. nie-
mieckiego; informacje tel. 697 756 133 po 
g. 20.   (h-III)
QQ Zatrudnię doświadczoną panią 2  razy 

w  miesiącu do sprzątania na Dębcu; tel. 
61 832 47 81   (h-III)
QQ Hotel zatrudni pokojową – stała współ-

praca umowa zlecenie 3/4 etatu – Luboń. 
Oczekujemy: Dokładności, umiejętności 
pracy w zespole; Dyspozycyjności; Dobrej 
organizacji pracy. Oferujemy szkolenie za-

wodowe w przypadku braku doświadczenia. 
Terminowe wypłacanie wynagrodzeń. Stałe 
poranne godziny pracy. Kontakt: a.kothote-
lik2@interia.pl   (r- III)

Usługi
QQ Karcher: tel. 664 222 905   (h-202 II-III)
QQ Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
QQ Karcher – czyszczenie: dywanów, wykła-

dzin, tapicerek meblowych i samochodowych. 
Czyszczenie, konserwacja skór – auto – dom. 
Polerowanie, zabezpieczenie lakieru. Wystawiam 
faktury VAT. Tel. 600 217 065   (h-049 III)
QQ Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrauliczne 
– złota rączka – tel. 503 712 456   (h-019 II,III)
QQ Naprawa 24h, montaż: junkersów, kotłów, 

kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   (r-
294 XII-II)

Nieruchomości
QQ Wolne pokoje; tel. 509 190 436 lub 602 740 843   

(r-027 II-III)
QQ Oddam w najem mieszkanie 54 m2 w Lu-

boniu, nowe, dwa pokoje, aneks kuchenny, 
duża łazienka, balkon, parter, mieszkanie 
umeblowane, gotowe do zamieszkania, nowe 
osiedle Warta Park, ul. Jachtowa – przy War-
cie i terenach rekreacyjnych, blisko osiedla 
przystanek autobusowy 200 m, stacja PKP 
400 m, autostrada 1200 m, do centrum Pozna-
nia samochodem 12 minut. Tel. 605 363 068, 
501 385 336   (h-038 III)
QQ Kupię działkę budowlaną w Luboniu około 

600-700 m2 do 180 tys. zł; tel. 506 211 725   
(r-052 III)

Inne
QQ Sprzedam elektryczny wózek inwalidzki i 

łóżko rehabilitacyjne; tel. 606 461 943   (h-
-III 056)
QQ Sprzedam samochód Citroen C3 Pluriel 

1.4 benzyna, 115 tys. km, 2004 r. Kolor nie-
bieski, stan dobry, cena około 7 000 zł; tel. 
609 116 793   (am- III)

NAPRAWA
PRALEK

wszystkie

kom. 504-274-213

tel. 618 331 296
Laureat konkursu

“Najlepsze w Polsce” (B
0

0
4

)

www.wesolymaluszek.com.pl

SKLEP INTERNETOWY
.

WESOŁY MALUSZEK

tel. 696 282 495

(K
0

7
1

)

Artykuły dla niemowląt

Artykuły dla kobiet w ciąży

Meble dziecięce na zamówienie

Wózki

Zabawki

i wiele innych…

PORADY CHIRURGICZNE
lek. med. RYSZARD LESIŃSKI

SPECJALISTA-CHIRURG

WTOREK 16-17

GABINET LEKARSKI
ul. Wspólna 25/3
61-479 Poznań

tel. 61 830 05 98
kom. 600 265 343

(W
6

0
6
6
)

Licencja Min. Finansów nr 15989/2006
Luboń, ul. Poniatowskiego 20

(drugie piętro, budynek ośrodka zdrowia)
tel. 503 138 846 

www.biurorachunkoweinplus.pl

(Y
6

0
5

6
)

prowadzenie ksiąg rachunkowych 
i podatkowych
sporządzanie deklaracji podatkowych
prowadzenie kadr i płac
sporządzanie  i elektroniczne wysyłanie 
deklaracji ZUS
możliwość odbioru dokumentów u klienta

Bractwo św. Floriana zaprasza na Drogę 
Krzyżową, która odbędzie się 24 marca po 
mszy św. o godz. 18 na trasie z kościoła pw. 
Jana Bosko w  Luboniu do klasztoru ojców 
chrystusowców w Puszczykowie, ul. ks. Po-
sadzego  1. Przemarsz nastąpi ulicą Armii 
Poznań w Luboniu w kierunku Puszczykowa, 
wzdłuż drogi prowadzącej do klasztoru.
Na zakończenie nabożeństwa przewidziano 
wspólne spotkanie przy kawie i herbacie.

Roman Klimas

Zaproszenie   

Droga Krzyżowa
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ALARMOWE
QQ KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
QQ POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15, wypadki, nagłe 
zacho rowania – tel. 112 lub 999
QQ POMOC DORAŹNA

 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
tel. 61 898 42 40
QQ STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzysowe-

go, tel. 601 986 986
QQ STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91
QQ POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
QQ POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
tel 991 (24h)  

QQ ENEA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
QQ  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
QQ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
QQ  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
QQ PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
QQ  Centrum Zagospodarowania Odpadów – 
 Selekt –sp. z o.o. (instalacja)

 www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE
QQ  TRANSLUB

 ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

QQ  ZARZĄD TRANSPORTU  
MIEJSKIEGO

 ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; 
tel. 61 834 61 26 lub 61 633 53 19; 
ztm@ztm.poznan.pl

 Rozkład jazdy:  
http://www.ztm.poznan.pl/rozklad/
QQ STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
QQ POCZTY

– ul. Wschodnia 22/19 C,  
tel. 885 900 926, 885 901 303  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 885 870 559, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 18, tel. 887 857 694,  
pon. 10 – 20, wt.–pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 02 64,  
pon. 10 – 20, wt. – pt. 8 – 18
QQ LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

 Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego

- ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 810 48 31

- ul. dr. Romana Maya 1 A,  
tel. 61 890 04 85

- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
 Po godz. 18, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11
QQ  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
QQ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
QQ GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWAN-
IA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
QQ APTEKI

– „Rodzinna”, ul. ks. Streicha 27,  
tel. 61 307 25 27, pn.-pt. 8 – 19, sb. 8.30-13.30

– „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
QQ KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

QQ BANKOMATY 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. Żabikowska 53 
- CH Venus - ul. Sobieskiego (24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
QQ URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
QQ BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
QQ MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
QQ KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
QQ MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
QQ BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl,
- ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  

pon., wt., śr. 11-19; czw., pt., sob. 9-15
- Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przychod-

nia), tel. 785 874 382, pn. 10 – 18,  
wt., śr. 8 – 16 
QQ OŚRODEK KULTURY

 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, kom. 
500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15
QQ  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

QQ PRZEDSZKOLA
Publiczne:
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Tip-Topka Odkrywcy,  

ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06
- Nr 5 Weseli Sportowcy,  

ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 

tel. 61 893 03 59
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 

ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42

Niepubliczne:
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Sióstr Służebniczek, pl. E. 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

QQ SZKOŁY PODSTAWOWE
- Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  

tel. 61 813 04 92
- Nr 2, ul. Żabikowska 40,  

tel. 61 813 03 92
- Nr 3, ul. Dąbrowskiego 2a,  

tel. 61 813 04 42, tel. 61 810 28 38
- Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
- Nr 5, ul. Kołłątaja 1, tel. 61 893 23 16
- Szkoła Podstawowa i Punkt Przed-

szkolny im. św. Filipa Neri 
 ul. Armii Poznań 27,  tel. 793 130 703
QQ GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. miesiąca 
mityng otwarty) salka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
QQ  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury członków rady nad-
zorczej – pierwszy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  LUBOŃSKI

W związku z programem prewencyjnym 
pn. „Poznański Rower – Bezpieczny 
Rower”, realizująca go policja w Luboniu 
przekazuje wykaz nowych terminów 
znakowań jednośladów w komisariacie 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 42.
marzec: 12.03, godz. 10-13; 26.03, godz. 
15-18
kwiecień: 12.04, godz. 15-18; 18.04, 
godz. 15-18; 25.04, godz. 10-13.

Rowery powinny być wyposażone 
w  jedno światło pozycyjne białe lub 

żółte, element odblaskowy, co najmniej 
jeden działający hamulec oraz dzwo-
nek. Osoba, która chce przystąpić do 
programu, powinna mieć ze sobą do-
wód osobisty i ew. dowód zakupu ro-
weru. Konieczne jest też uczestnictwo 
osoby pełnoletniej w przypadku zna-
kowania rowerów dzieci.

sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Pro�laktyki Społecznej i Wykroczeń

Komisariatu Policji w Luboniu

Znakowanie rowerów
Terminy

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA
NA PIECZYWO CUKIERNICZE

najskuteczniejszą prasą 

w 30-tysięcznym  

mieście Luboniu!
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DOMKI
OGRODOWE
BOAZERIA

WYRÓB-SPRZEDA¯

ZAK£AD STOLARSKI
ANDRZEJ RATAJCZAK

ul. JURANDA 24, 62-032 LUBOÑ
TEL./FAX  810-53-33, KOM. 602 469 818

Bond-Rembud
Remonty mieszkań
szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie
płytki, panele
docieplanie budynków
sucha zabudowa typu GK
cyzelowanie
tynki maszynowe lekkie

507 168 967
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SZAFY WNÊKOWE

Luboń, ul. Długa 6 
61 8105 520, 601 719 742

www.goryniak.pl

Ekspozycja
czynna:

 pn-pt 14.30-18
 sob. po ustaleniu

telefonicznym

ZABUDOWY, GARDEROBYZABUDOWY, GARDEROBY

(K6041)
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SPRÊ¯YNY
JULIUSZ MICHALAK

motoryzacyjne i specjalne
Luboñ

ul. Armii Poznañ 38
tel./fax 813-16-95

wyrób - sprzeda¿

(B6025)

PROFESJONALY

MONTAż ANTEN
RTV - SAT�

NAPRAWA SPRZĘTU

INSTALACJA
I URUCHOMIENIE

CYFROWEJ TV DVB-T

tel. 606 23 14 99
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Mariusz Frąckowiak
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www.wimax-meble.pl

IZMARK
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ŻALUZJE
      ROLETKI
VERTICALE
      MOSKITIERY
ROLETY ZEWNĘTRZNE
      MARKIZY
PRODUKCJA - MONTAŻ - SERWIS

Luboń, ul. J. III Sobieskiego 2

tel./fax 618 932 649
   kom. 601 712 606   

www.izmark.pl

(Y
6
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3
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)

Naprawa i regulacja okien i drzwi, wymiana szyb i uszczelek
montaż nawiewników i zabezpieczeń antywłamaniowych
ROLETKI, PLISY I MOSKITIERY NA WYMIAR W CENACH 

PRODUCENTA
BEZPŁATNY POMIAR I WYCENA

www.oknojaknowe.pl (F
3

1
3
7
)

SERWIS OKIEN
Sobecki Zbigniew, tel. 664 779 961

R
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KONSTRUKCJE  STALOWE
SPAWANIE  ALUMINIUM

KRATY PŁOTY BRAMY SCHODY

( )62-030 Luboń,  ul.Pułaskiego 6 tel. 06 1  8102-938, fax 8933-746
Kom. 602177144         Kom. 602177145           www.almetplast.pl 
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(B3019)

BIURO US£UG 
PROJEKTOWYCH

mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:
●wykonanie projektów wszystkich obiektów,
●wydawanie opinii rzeczoznawcy budowlanego,
●wykonywanie inwentaryzacji,
●udzielanie porad w zakresie prawa budowlanego.
POLECAM BEZPŁATNE KONSULTACJE PRZEDPROJEKTOWE
                            ZAPRASZAM

KALORYFERY
Markowe

nowe i używane

500 200 478, 618 193 076
Puszczykowo, pn.-pt. 8-17

. . zasobniki    pompy c.o.
. . bojlery    piece c.o.

(K
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ZAK£AD BUDOWLANO-REMONTOWY

“DACH - SERWIS”
Tomasz Jurga

Zak³ad dyplomowany

oferujemy:
- prace blacharsko-dekarskie
- prace ciesielskie
- oceny techniczne wykonastwa pokryæ 
  dachowych przu zakupie nieruchomoœci

Luboñ, ul. Nowa 1c
kom. 0604-214 390

tel. 0-618 934 466
www.dach-serwis.net

e-mail: biuro@dach-serwis.net

(F3070)

CZŁONEK KOMISJI TECHNICZNEJ 
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DEKARZY

ZATRUDNIĘ BLACHARZY DEKARZY!

PRZYJMĘ
UCZNIÓW
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SERWIS AGD

tel. 601 714 909

pralki
lodówki
zmywarki

(P
6
1
6
4
)

Paweł Dobrowolski

LODÓWKI
NAPRAWA U KLIENTA

Gdy Naprawiamy Dojazd Gratis!

509 803 303
Luboń - Żabikowska (P

6
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4
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PRALKI

Od 1991 roku prowadzimy kompleksową obsługę firm w zakresie:
Doradztwo podatkowe
Księgowość (pełna, KPiR, ryczałt, ewidencje VAT, ...)
Kadry i płace
ZUS  elektronicznie
.

Luboń ul. Władysława Reymonta 17
(stara ul. J. Mazurka 17) 
czynne od  pn. do pt. w godz. od 9.00 do 16.00            

tel. 61 8102 458
kom. 601 769870   
calculus@calculus.com.pl
www.calculus.com.pl

BIURO RACHUNKOWOŚCI „CALCULUS”
Ewa Ceglarek

Doradca podatkowy nr 00984
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UW
AGA!

Zm
iana siedziby

ul. Ks. Streicha 37 
 tel./fax 618 130 755, kom. 607 374 545

KMT, GERDA,

regulacja i konserwacja okuć okiennych ROTO, WINKHAUS,
SIGENIA-AUBI, MACO, G-U
regulacja i konserwacja okuć drzwiowych KMT, GERDA,
PORTA i drzwi drewnianych
naprawy okien i drzwi
wymiana uszczelek
wymiana klamek okiennych, drzwiowych
kontrola prawidłowego montażu
wymiana paska lub linki (rolety)

(Y6114)

SERWIS OKIEN I DRZWI

WYKONUJEMY: pomiary i doradztwo gratis, prace montażowe

62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 37
   61 813 07 55, 607 374 545 

e-mail: biuro.pasbud@wp.pl; www.oknapasbud.pl

Zapraszamy: pon.-pt. 10-17, sob. 10-13

(Y6103)
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rok założenia 2001

OKNA, DRZWI, 
BRAMY, ROLETY  
OKNA, DRZWI, 

BRAMY, ROLETY  

MEBLE NA WYMIARMEBLE NA WYMIAR
www.agkmeble.pl

KUCHNIE NA WYMIAR
SZAFY, GARDEROBY
MEBLE ŁAZIENKOWE

SALON MEBLOWY, LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 33 - pawilon
tel. 665 545 545, 601 516 353, 692 060 767; e-mail: biuro@agkmeble.pl

(P6018)

dr med. W. Skorupski

KARDIOLOG
gabinet: Poznań, ul. Palacza 86

rejestracja telefoniczna codziennie

tel. 61 86 19 740

(B
0
0
2
)
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REGENERACJA FILTRÓW DPS

TRANSPORT WYWROTKĄ DO 3T
ŻWIR

PIASEK

GRUZ

ZIEMIA

siatkomax@onet.pl

OGRODZENIA, SIATKI, PŁOTY
MONTAŻ (Y6022)

785 100 335

TKĄ DO 3T
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FIRMA MEB-TECH
PIOTR KOCHNER

zabudowy korytarza
meble kuchenne
meble na wymiar
meble biurowe 
i do przedszkoli
usługi stolarskie

tel. 0-600 063 032
e-mail: mebtechkochner@gmail.com

Skup pojazdów
do KASACJI.

Płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS!

tel. 618 163 809
609 562 981
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   prawa jazdy kat. A,B,C,D,E
   szkolenie e-learningowe
   ADR / doradcy ADR
   kwalifikacji wstępnej
   szkolenie okresowe (kierowcy kat. C, D co 5 lat)
                                   

LIGA OBRONY KRAJU
Ośrodek Szkolenia Kierowców

w Poznaniu ul. Czechosłowacka 108
zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:

informacje i zapisy:
www.lok.org.pl; biuro.oskpoznan@lok.org.pl

tel. 61-830-10-96, 516-196-933

AUTO KASACJA
FHU Budmat - Oborniki

Za auta płacimy gotówką
Wystawiamy zaświadczenia

o demontażu pojazdu

        tel. 608 588 590

       602 216 932tel. 
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MYJNIA
RÊCZNA
ul. 11 Listopada 104
kom. 693-822-795

(W6009)
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44 lata doświadczenia
i tradycji

MONTAŻ INSTALACJI
LPG

ZAPRASZA
 NA BADANIA POJAZDÓW

DO NOWO OTWARTEJ 
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

LIGA OBRONY KRAJU

tel: 669 055 036   ul. Czechosłowacka 108, Poznań

pon.-pt. 7 - 20, sob.  7 - 14 (Y
6
3
3
0
)

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

AUTO-SZYK
Luboń, ul. Powstańców Wielkopolskich 48, tel. 61 8 139 002

Czynne: pn.-pt. 7-19, sob. 7-13 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

AUTO-SZYK

(W
6
0
9
9
)

Uwaga! Dojazd do stacji kontroli od ul. Paderewskiego
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PRZEWÓZ OSÓB
TEL. 575 100 991 

e-mail: biuro@wirbus.pl

www.wirbus.pl

(Y
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Michał Kropiński
11 listopada 7
62-030 Luboń

tel. 61 810 41 95
kom. 502 601 016

e-mail: kropekmk@interia.pl

(F
6

2
1

8
)

- 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

(W
6
0
0
7
)

UBEZPIECZENIA
OFERUJEMY PE£EN

PAKIET UBEZPIECZEÑ
POJAZDÓW MECHANICZNYCH,

MIESZKAÑ, BUDYNKÓW,
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FIRM

KONSULTACJE I DORADZTWO

NAJTANIEJ OC
czynne:

pn-pt 10-18, sob 10-14

Luboñ, ul. 11. Listopada 104
tel. 61 899-21-64, kom. 601-318-367
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ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

62-030 Luboń, ul. Dożynkowa 7A; tel. 61 813 15 18, kom. 602 555 346
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Naprawa:
- Rozruszniki
- Alternatory
- Instalacje elektr.

WYSTAWIAMY 
FAKTURY VAT Montaż:

- Radia
- Alarmy
- Blokady

Michał Roszak

Klimatyzacje
-napełnianie

Niedźwiedź Lock* NOWOŚĆ * WYMIANA OPON

61 8130 813

           Otwarte
00 00      pon. - pt. 7 -21

00 00sob. 8 -15
(pod kominem)
Luboń, ul. Armii Poznań 49 (dawniej Auto-Ziem) Uwaga! Podczas przeglądu sprawdzanie gratis (na życzenie klienta)

      amortyzatorów         płynu układu chłodzenia         płynu hamulcowego
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Hala
przeglądów

Badanie VAT dla Urzędów Skarbowych

BEZDOTYKOWA  MYJNIA  SAMOCHODOWA

Hala
myjni

00 00Czynna 9 -21

SPRZEDAŻ GRUZU 
Z RECYKLINGU

NA PODBUDOWY DRÓG, 
PLACÓW, PARKINGÓW

tel. 61 8105 645

Przeglądy rejestracyjne wszystkich typów pojazdów
ZAPRASZAMY

Hala
myjni

Wszystkim naszym Klientom składamy życzenia:
spokojnych, szczęśliwych Świąt Wielkanocnych.

LODÓWKI
ZAMRAŻARKI

61-8755-555    601-586-312
NAJTANIEJ U KLIENTA

EXPRESOWO
LUBOŃ - WSCHODNIA

(F6167)

SOLARIUM
FRYZJER

FRYZJER
KOSMETYKA

LUBOŃ
UL. GEN. SIKORSKIEGO 9

LUBOŃ
UL. PONIATOWSKIEGO 66A

618 992 182 618 139 187

www.malibulubon.pl

ZAPRASZAMY !

SOLARIUM

(F
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2
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SZYBKOSCHNĄCY
KARCHER 
czyszczenie dywanów,

wykładzin i verticali
(żaluzje pionowe),
tapicerki meblowej

i samochodowej

D O J A Z D G R A T I S !
t e l . 5 0 1 4 0 4 2 6 7
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Nauka Pierwszego 
Tańca dla Młodej Pary 

Tel. 509 492 588
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GARNITURY - PRODUCENT

Sklep firmowy: Wiry k./Poznania, ul. Laskowska 75
tel. 61 899 91 05, kom. 694 993 144  pn.-pt. 10-18, sob. 10-14

HURT-DETAL

Iwona Pilc www.ubrania-wiry.pl

SPODNIE - MARYNARKI

GARNITURY - PRODUCENT

(Y
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- dopasowanie do sylwetki gratis
- końcówki serii -60%

NAPRAWA

LODÓWEK - ZAMRAŻAREK
LAD CHŁODNICZYCH

EXPRESOWE NAPRAWY U KLIENTA
NAJTANIEJ, GWARANCJA

61 893 50 22                       501 005 006

(F6168)
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KOMINIARZ
mistrz kominiarski
Jacek Chrzanowski

czyszczenie przewodów 
 kominowych
przegl¹dy roczne 
 i usuwanie usterek

opinie w celu pod³¹czenia 
 urz¹dzeñ gazowych
odbiory
doradztwo

618 192 538, 503 092 500, kominjch@o2.pl

(Y
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ul. Żabikowska 47
(ryneczek naprzeciwko SP2)

 PRACOWNIA TAPICERSKA 

tel. 697 135 253
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Meb le  na  zamówien ie

Pro jek towan ie  meb l i

Renowac ja  meb l i

Tap ice rka  samochodowa

Nowo otwarta Restauracja

 CZERWONE KRZESŁO
Luboń, ul. 11 Listopada 53

Zaprasza wt. – niedz. 12-20
Od wtorku do piątku danie dnia

16 zł (zupa + danie główne)

Organizujemy uroczystości okolicznościowe 
(chrzciny, komunie, stypy itp.)

tel. 798 316 388

(Y
1
4
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Przyjmujemy zamówienia na 
wyroby garmażeryjne 

Naprawa pralek 

 

tel. 501 315 761

automatycznych i zmywarek
oraz sprzedaż używanego 
sprzętu agd z gwarancją.
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Diagnostyka i leczenie
nietrzymania moczu

UMOWA Z NFZ
NZOZ Poradnia

Ginekologiczno-Położnicza
“FORTE-MED”

(W budynku
“ART - MED”)

tel. 505 467 179

LUBOŃ, ul. Streicha 27

GODZINY PRZYJĘĆ:

dr D. Rogal-Przybylak
śr. 15-18, pt. 8-12

dr K. Komuniecki
pn. 8-18, wt. 14-19,

śr. 8-15

(F
6
0
1
5
)

Rejestracja telefoniczna
w godz. pracy poradni

ginekologicznej

korony i mosty porcelanowe
prace z własnego laboratorium

protezy natychmiastowe i bezklamrowe
leczenie zachowawcze

wybielanie

IMPLANTY

czynne pn.-pt.
16.30-20.00

soboty - wizyty umówione

618-99-10-27
601-405-254

  profilaktyka i leczenie zwierząt 
       domowych i egzotycznych
  zabiegi stomatologiczne, w tym:
       ultradźwiękowe usuwanie 
       kamienia nazębnego  
  zabiegi chirurgiczne
  pełne badanie krwi
  szczepienia profilaktyczne  
  badanie USG, RTG, EKG
  biopsja cienkoigłowa 
  badanie cytologiczne 
  pochwy suk 
    (określanie dni płodnych)

(F3061)

SZCZEPIENIA PRZECIW
WŚCIEKLIŹNIE

GABINET
WETERYNARYJNY

dr Paweł Antosik
specjalista chirurg

Luboń, ul. Siostry Faustyny 1

(Y6058)

(Y
6
0
5
2
)

TEL. 664 222 905
DOJAZD GRATIS

DOKŁADNIE I TANIO

CZYSZCZENIE DYWANÓW,
WYKŁADZIN, TAPICEREK

MEBLOWYCH,
SAMOCHODOWYCH

i SKÓRZANYCH

KARCHER
z LUBONIA

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!

(F
1

0
3

5
)

-małe zabiegi -małe zabiegi
-badanie słuchu -również wizyty domowe

EEG
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Zapraszamy pn.-pt. 10-18, sob. 10-13.30
Luboń, ul. Wschodnia 24B/4 tel. 61 899 10 38

(P118)

POLECAMY PROFESJONALNE BADANIA STÓP
ORAZ DUŻY WYBÓR WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

NOWOŚCI!

Nowy rok rozpoczynamy
wprowadzając artykuły
niemowlęce dla młodej

mamy i noworodka
 

Pomoc w wypo-
życzaniu sprzętu 
rehabilitacyjnego

W prowadziliśmy 
honorowanie 
Karty Seniora

Naszym klientom oraz wszystkim Lubonianom życzymy
Radosnych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych

(P
1
9
7
)

SKLEP INSTALACYJNY OSIŃSKI
SZANOWNI KLIENCI,

61 899 19 85     Informujemy uprzejmie, że nasz sklep
instalacyjny funkcjonujący dotychczas 
przy al. Jana Pawła II 7/1 przenieśliśmy 
na  u l .  S ienk iewicza  43/1 ,  p rzy 
s a l i  b a n k i e t o w e j  V i l l a  M o n t a n a
powiększając powierzchnię handlową.

           ZAPRASZAMY
00 00od pon. do pt. w godz.    8 -17
00 00oraz w soboty                 8 -15
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TRANSPORT
WYWROTKĄ

piasek
żwir
ziemia
gruz
beton towarowy
drewno i inne

A także transport pojazdem krytym

tel. 692 078 128, www.matmel.pl

(Y
6

4
9

0
)

Ą

ul. Wschodnia 21, Luboń 

www.facebook.com/Szafonierka-Luboń

(Y
4
8
6
)

Znajdź nas na Facebooku – będziesz na bieżąco z nowościami

Biustonosze
15 zł (wybrane modele)
.

Usługi brafitterskie
(profesjonalne 
dobieranie bielizny)

Zapraszamy na MEGARABATY

Sklep z ekskluzywną
bielizną damską 

i męską

NAPRAWA
PROTEZ

ZĘBOWYCH
(możliwe również

na poczekaniu)
.

TEL. 602 178 989

(F
1
4
0
)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

STANISŁAW BEDNARCZUK

Luboń ul. Dojazdowa 5
tel./fax: +48 61 810 52 55 tel. kom. 501 864 319

e-mail: haaspol@haaspol.pl
www.haaspol.pl

        Nasza firma posiada w swojej ofercie: 
       Poręcze, balustrady 
      Daszki 
     Obudowa słupów stalą nierdzewną lub aluminium 
    Obróbka stali nierdzewnej: spawanie, itd. 
   Portale windowe 
  Usługi w zakresie gięcia i cięcia blach 
 I wiele innych zleceń na indywidualne zamówienia 

(K
0
6
3
)

Kompetentne doradztwo
25-letnie doświadczenie

(K
0
9
9
)

tel. 660 058 620
ul. Powstańców Wlkp.  79 

tel. 660 058 620
ul. Powstańców Wlkp.  79 

Naszym Szanownym Klientom życzymy
Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Naszym Szanownym Klientom życzymy
Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Naszym Szanownym Klientom życzymy
Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Naszym Szanownym Klientom życzymy
Wesołych Świąt Wielkanocnych.

(P
0

2
3
)

(W
1
3
5
)

pn. i pt. 9-15
wt. śr. czw. 11-17

(W
1
3
4
)
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Zapraszamy do Poradni Specjalistycznych
            w ramach umowy z  

Pracownia rtg., USG, Rektoskopia, 
Punkt pobrań krwi - laboratorium

Odpłatnie:
medycyna pracy (badania również 

na terenie zakładów pracy)

(Y
2
1
0
)

Kwalifikacje i skierowania 
do PET-u, rezonansu
i tomografu w naszej 
siedzibie w Poznaniu

Centrum Medyczne HCP
- szpital Poznań, 

ul. 28 Czerwca 1956 nr 194

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Certyfikaty

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
              dr Marlena Kałużna

CHIRURG        dr J. Solarski
ORTOPEDA    dr J. Materniak, dr A. Okręt, 
                          dr J. Struszyński
NEUROLOG   dr J. Trajgis, dr M. Kołtek  

GINEKOLOG      dr J. Frankiewicz
KARDIOLOG      dr A. Śmierzchała
LARYNGOLOG  dr M. Kałuża
PSYCHOLOG     mgr H. Lenartowicz
CHIRURG            dr L. Lenartowicz

Niepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNiepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNiepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNiepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

(skrzyżowanie z ul. Poniatowskiego)
czynne: pon.-pt.: 8-18  sob.: nieczynnetel. 61 8 303 318

(F003)

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

tel. 61 899 21 23
Luboñ, ul. Staszica  52

pn.-pt.: 11.00-13.00 i 15.00-19.00, sob.: 11.00-14.00

lek. wet. Michał Beyer
SKLEP INTERNETOWY:
www.vetzoo-lubon.pl

(B
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0
3

0
)

KARDIOLOG
Dr med. Roman Klimas

GABINET: Luboń, narożnik ul. Wschodnia 25 / al. Jana Pawła II
30 00Czynny: Pn., Śr.: 16 -19

PRÓBY WYSI£KOWE, EKG, HOLTER, ECHO-SERCA

Rejestracja telefoniczna - tel. 813-10-31

STOMATOLOG
00 00

poniedziałki: 15 -19
lek. stom. Zofia Klimas
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specjalista stomatologii ogólnej
Luboń, ul. Leśmiana 10
 (od Poniatowskiego)

Korony pełnoceramiczne i licowane
Protezy zębowe
Wybielanie, kosmetyka jamy ustnej
Leczenie zachowawcze i chirurgiczne
dzieci i dorosłych

Porady - Gratis
Nagłe przypadki na telefon 61 893 12 50, 504 227 043

Porady - Gratis
Nagłe przypadki na telefon 61 893 12 50, 504 227 043

pon, śr, pt: 15-20; wt, czw: 9-15; sob: 9-12 

(Y
6
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0
)

STOMATOLOG
ANNA MILANOWSKAANNA MILANOWSKA

Milmed

pon, śr, pt: 15-20; wt, czw: 9-15; sob: 9-12 

Protetyka - bezpłatn ie  w  ramach  NFZ
Leczenie ,  Chirurgia

Protezy  z  zatrzaskami
Korony  i  mosty  porcelanowe

Naprawy  protez  na  poczekaniu
Odbudowa  na  implantach

RTG  i  RVG
62-030 Luboń, ul. Hugona Kołłątaja 8, tel. 690 173 000
www.masterdental.pl    e-mail: masterdental@tlen.pl

Rejestracja telefoniczna w godz. 8-20
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PEDIATRA
WIZYTY DOMOWE
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)

lek. med. Wojciech Musiałkiewicz 

tel. 693 80 00 44

GINEKOLOGIA-PO£O¯NICTWO

(B3028)

Prof. Jacek KoŸlik
Diagnostyka i leczenie

G³owica brzuszna i dopochwowa

USG
Rejestracja telefoniczna

61 813 00 04
602-312-392
LUMEDICA

Luboń, ul. ŻABIKOWSKA 63

GABINET 
LEKARZA 

RODZINNEGO

lek. med. JAN BANASIUK
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku

Luboñ, ul. R. Maya 1A
rejestracja 618 900 485

gabinet 618 994 861
(F3073)

ul. Romana Maya 1a 
(przy Zakładach Chemicznych) 

tel. 618 900 485

(F036)

GABINET LEKARZA RODZINNEGO
lek. med. Hanna Krzyżańska

- EKG
- badania laboratoryjne

- porady ambulatoryjne
- wizyty domowe

Leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (bezpłatnie)
lek. med. Hanna Krzyżańska i lek. med. Kamila Zawieja

ul. Streicha 25/29 
siedziba ART-MED

tel. 618 139 923   

Dr .H .Krzyżańska
Pon. 15-18
Czw. 15-18

Dr .K. Zawieja
Wt. 8-13
Sr. 13-18
Pt. 8-13 

Dr .H .Krzyżańska
Pon. 8.30-13
Wt. 13-18
Sr. 8.30-13
Czw. 8.30-13
Pt.13-18
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PEDIATRIA OGÓLNA
schorzenia
pulmonologiczne

schorzenia 
gastroontorologiczne

z poradnictwem żywieniowym
dr med. Andrzej K. Hyżyk

Luboń, ul. Okrzei 42
tel. kom. 602 780 031

(P
6
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2
)

PRYWATNY GABINET LEKARSKI
lek. med. JAN BANASIUK

GABINET CZYNNY pn-pt: 8.00-12.00, dodatkowo w pn, wt, czw: 16.00-18.00

ul. dr. Romana Maya 1a (przy Zak³adach Chemicznych), tel. 618 900 485, tel. 618 994 861

- porady internistyczne
- EKG

- badania profilaktyczne 
(wstępne, okresowe, kontrolne)

- badania kierowców
- możliwe przejęcie opieki 

lekarskiej (profilaktycznej) nad 
pracownikami zakładów pracy

Posiadamy LABORATORIUM ANALITYCZNE czynne od 7.30-9.30
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)

Naprawy protez na poczekaniu Nagłe przypadki poza godzinami przyjęć
608 030 760602 178 989
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