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LICZĄ NA 
ROZSĄDEK 
POLAKÓW

OD REDAKCJI

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkim
zdrowia, miłości i spokoju. Przy wspólnym stole 
na nowo doceńmy tych, których mamy wokół.
Tym zaś, którzy są na zakręcie, życzmy wiary w to,
że odradzające się za sprawą Zmartwychwstałego 
Chrystusa życie, może być początkiem dobrych 
zmian.

Niesiemy kaganiec oświaty?
Wszystkie lubońskie szkoły i prawie wszyscy 
nauczyciele przystąpili do strajku. Naszą 
ambicją jako pisma opiniotwórczego było 
dotarcie do maksymalnej ilości informacji, 
by powiadomić opinię publiczną o kon-
dycji i rzeczywistych problemach lokalnej 
oświaty. Niestety, zawiedzeni jesteśmy 
odpowiedziami udzielonymi przez wła-
dze Lubonia (organ założycielski oświaty 
podstawowej) na postawione w pismach 
oraz mailach pytania i kwestie. Odsyłam 
do materiałów na str. 18, „Dane o oświa-
cie” i  str. 20, „Miasto w obliczu strajku 
oświaty w Luboniu”.
Problem na tyle ważny, że zrobiliśmy z niego 
„Temat Miesiąca” oraz umieściliśmy w ru-
bryce „Gorące Tematy”. Postaraliśmy  się 
przedstawić maksymalnie dużo danych. 
Pozwoliłem sobie także na komentarze, 
kilka analiz, być może nawet prowokację 
o zarobkach, by jednak otworzyć szerszą 
dyskusję publiczną o lokalnych problemach 
tego środowiska. Czy po tych publikacjach 
uda nam się porozmawiać z szefową wła-
dzy stanowiącej – Teresą Zygmanowską, 
może wespół z władzą wykonawczą – bur-
mistrz Małgorzatą Machalską? Liczymy na 
otwartość, szczerość, rzetelne i pełne dane 
umożliwiające przeprowadzenie stosow-
nych analiz (możemy zrobić to wspólnie). 
Taka wiedza pozwoli mieszkańcom poznać 
problem dogłębnie, a władzy lokalnej da 
narzędzia, by kwestie finansowania oświa-
ty przy okazji prześwietlić. Uważam, że nie 
jest to tylko, jak nam odpowiedziano, spór 
zbiorowy między związkami zawodowymi 
a rządem. Po pierwsze dlatego, że nie znamy 
liczby członków należących w Luboniu do 
związków zawodowych będących w spo-
rze. Po drugie, wykazałem, że z  budżetu 
miasta, tylko do pensji w  oświacie, do-
płacamy rocznie prawie 4 mln zł + całość 
utrzymania, remonty itd., bowiem rządowa 
subwencja stanowi niecałe 70% wydatków. 
Reszta (ponad 9 mln zł) idzie z podatków 
obywateli Lubonia. Mamy więc prawo wie-
dzieć wszystko, komentować, oceniać itd.!

Biała plama
Wielkie fety miały miejsce w  związku 
z  100. rocznicą Powstania Wielkopol-
skiego, i dobrze, ale dlaczego nic się nie 

mówi w  „środkach masowego rażenia” 
o równie ważnym, jeśli nie ważniejszym 
pod względem militarnym wydarzeniu – 
przybyciu z Francji pod wodzą gen. Jó-
zefa Hallera, dobrze uzbrojonej Błękitnej 
Armii. Pierwszy transport kolejowy miał 
miejsce 14 kwietnia 1919 r. A w niedzielę 
wielkanocną, która przed 100. laty przy-
padła, jak teraz, dokładnie 20 kwietnia, 
o godzinie 4 rano pociąg z Józefem Hal-
lerem wjechał na stację Kąkolewo pod 
Lesznem. Dalej przez Krotoszyn, Ostrów 
Wlkp., Łódź dotarł w poniedziałek wiel-
kanocny 1919 r. na dworzec Warszawsko-
-Wiedeński w stolicy – witany przez oficjeli 
i rodaków wielkimi owacjami. O randze 
i zasługach tej formacji militarnej krótko 
piszę na str. 37 (z listą lubonian).
To smutne, że nie widziałem żadnej 
flagi na budynkach publicznych, żad-
nej informacji (do 14.04, w mediach), 
tak jakbyśmy się wstydzili albo próbo-
wali ukryć ten ważny fakt historyczny. 
Może to tylko wynik instrumentalnego 
traktowania naszej historii na potrzeby 
„igrzysk”? Bo w tym sezonie, rocznic, 
Powstanie Wielkopolskie wyczerpało 
limit społecznej przyswajalności wy-
darzeń przeszłych!?
Zostawiam oba te tematy na wielkoty-
godniowe refleksje i wielkanocny czas. 
Mażę, by we wtorek usłyszeć radosne 
„Alleluja” w  oświacie, a  więc to, że 
matury odbędą się bez problemów, bo 
wychowawcy – dydaktycy, czyli nauczy-
ciele (zawód z  misją) – powracają do 
porzuconych uczniów za „kasę”, o którą 
walczą, by w budżetach domowych móc 
„powiązać koniec z końcem”. Któż z nas 
nie nucił sobie: Money, money, money…, 
piosenki, którą z wdziękiem wykonała 
Liza Minnelli w kultowym filmie „Kaba-
ret”? Polecam też rozważania na temat 
„bardziej być” czy „więcej mieć” Jana 
Pawła II z Gdańska, dla ówczesnej mło-
dzieży (12.06.1987 r.). Czy to, co głosił 
wtedy, jest teraz nieprawdą?

Życzę, spokoju, refleksji, darów Ducha Świę-
tego, radości Zmartwychwstałego Chrystusa!

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

Wielkanocnie?
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Paraliż przed egzaminami
Do ostatniej chwili nie wiedziano, czy 
z uwagi na brak kadr, uda się zorganizo-
wać komisje na czas egzaminów dla 
kończących edukację podstawową gim-
nazjalistów i uczniów klas ósmych. Do 
pomocy poszukiwano osób z kwalifika-

cjami pedagogicznymi i nauczycieli eme-
rytowanych (patrz str. 19). Z uwagi na 
to, że sprawdziany nie mogły się odby-
wać w  dotychczasowych warunkach 
szkolnych, pojawiły  się też problemy 
techniczne, np. z zapewnieniem odpo-
wiedniego nagłośnienia dla zdających 
egzamin z języka obcego. Na szczęście, 
podobnie jak w całej Wielkopolsce, ko-
misje egzaminacyjne w  Luboniu uda-
ło  się zabezpieczyć. W  przygotowaniu 
sal do egzaminów, jak np. w przypadku 
SP 1, brali udział rodzice (późne godzi-
ny wieczorne w niedzielę, 14 kwietnia, 
hala LOSiR-u).

Determinacja nauczycieli
Niektórzy strajkujący pedagodzy, 
w  rozmowach z  nami dawali wyraz 
targającym ich niepokojom, jak mó-
wili, odczuwanym przez 
wielu protestujących z  ich 
grona. Spodziewali się, że 
strajk potrwa dzień lub kil-
ka i wrócą do pracy ze swo-

TEMAT MIESIĄCA

Pytanie oczywiste w kontekście wyda-
rzeń, które miały miejsce na przełomie 
marca i kwietnia, kiedy sondaż ten prze-
prowadzaliśmy.

QQ Połowa pytanych mieszkańców Lubo-
nia – 50,7% – popiera protest nauczycieli. 
Tym razem chętniej komentowano swój 
wybór: „Bo studiuję pedagogikę”, „Przecież 
wychowują nasze dzieci”, „Niech pokażą 
PiS-owi”, „Powinni zarabiać godnie”, „Jestem 
wykładowcą i popieram ich”, „Wkładają 
dużo serca w swoją pracę”, „Chciałbym 
żeby wszyscy w Polsce dobrze zarabiali”, 
„Nie wszystkim nauczycielom należy się 
podwyżka”, „Nie wiem, co mam z dziećmi 
zrobić, ale niech walczą”, „Do nich po-
winni dołączyć inni, np. służba zdrowia, 
urzędnicy i mundurowi, to rządzącym 
daliby popalić, może potem byłoby znów 
normalnie”, „Jak im się uda, to będą lepiej 
uczyć dzieci”, „Lecz szkoda dzieci, które 
stres przeżywają okropny”, „Niech wal-
czą! jak cała reszta”, „Walczą o godność”, 

„To dobry moment, żeby zwrócić na sie-
bie uwagę”, „Każdy walczy, to czemu nie 
oni?”, „Jestem nauczycielką”, „Przecież 
uczą naszą przyszłość – dzieci”.

QQ Prawie 38% pytanych nie popiera strajku 
nauczycieli. Argumentowano m.in. tak: 
„To demoralizuje uczniów”, „Nie w czasie 
egzaminów”, „Bo mają za dużo wolnego”, 
„To, że większość uczniów i  tak bierze 
prywatne korepetycje, świadczy o pozio-
mie nauczania!”, „Każdy chciałby 1 000 zł 
podwyżki”, „Mam dzieci i dzieje się to ich 
kosztem!”, „Jestem wrogiem strajków, jako 
była nauczycielka uważam, że to zawód 
powołania i misji”, „Myślą głównie o so-
bie, nie o dzieciach – to wstyd”, „Pokaż-
cie drugi taki zawód, gdzie cały kwartał 
(1/4 roku) to płatne wakacje?”, „W moich 
oczach, taką postawą tracą godność i sza-
cunek” „Ciekawe, ilu nauczycieli zarabia 
1 834 zł jak głoszą plakaty strajkowe wy-
wieszone w szkołach?”, „Myślę, że przy 
tych przywilejach, jakie mają, krzywda się 

Sondaż
Czy popiera Pani/Pan zapowiedziany strajk nauczycieli? im nie dzieje”, „Ja 

na dwóch etatach 
mam mniej”, „W 
prywatnych szkołach nie mają karty na-
uczyciela i  jakoś nie słychać narzekań”, 
„Za co więcej?”, „Jest czas egzaminów 
i matur, a oni robią cyrki”, „Mają niższe 
pensje, bo mają wolne święta”, „W gło-
wach się poprzewracało, materializm po-
tworny teraz panuje” „Jak strajkują w czasie 
egzaminów, to niech zrobią okupacyjny 
strajk i na święta i zamkną się w szkołach”.

QQ Internauci popierali podobne jak „uli-
ca” – 53% głosowało „Tak”; 42% – „Nie”, 
a 6% „Nie miało zdania”.

QQ Wśród władzy samorządowej odpo-
wiedzialnej za oświatę na szczeblu pod-
stawowym i gimnazjalnym 68,4% (13 na 
19 osób) poparło strajk. W tym wszyscy 
nauczyciele, których, przypomnijmy jest 
siedmioro w 21 osobowej Radzie Miasta. 
Dwóch radnych dodało zastrzeżenie – 
„Nie w czasie egzaminów” (P. Krzyżosta-
niak i M. Samulczyk). 21,1% było prze-
ciwnych strajkowi nauczycieli (B. Tara-

Odpowiedzi mieszkańców

50,7%

1%

Nie mam zdania 9,2%

TAK
NIE

Odmówiło 2,2% 

37,9%

siewicz, A. Wiśniewski, P. Wolniewicz, 
M. Woźniak). Dwie radne nie miały za-
dnia (K. Ekwińska, M. Kleczewska). Nie 
odpowiedzieli na sondaż „WL” wszyscy 
trzej burmistrzowie oraz radni P. Izydor-
ski i A. Okupniak.

Sondaż przeprowadzili: Wiktoria Ku-
charska, Jerzy Nowacki (wśród władz), 
Magda Wieczorek, Rafał Wojtyniak (In-
ternet) i Paweł Wolniewicz.

oprac. PPR

W Luboniu do strajku przystąpiły tylko 
szkoły (wszystkie 5), nie wzięły w nim 
udziału, przedszkola (publiczne), jak to 
miało miejsce w  innych ośrodkach 
w Polsce. Organizatorzy ogólnokrajowe-
go protestu nie poprzestali na formie 
pośredniej – oflagowaniu placówek 
i  ograniczeniu zajęć. Strajk polega na 
całkowitym przerwaniu pracy, tj. niewy-
konywaniu niczego, co wiąże się z obo-
wiązkami dydaktycznymi (np. przygo-
towywanie zajęć, kserowanie materiałów, 
obsługa e-dziennika). Nauczyciele przy-
chodzą do szkół, podpisują listę obec-
ności i przebywają w placówkach zgod-
nie z dotychczasowym harmonogramem 
pracy. Za czas strajku nie przysługuje im 

wynagrodzenie, chyba że, tak, jak już 
obiecał prezydent Poznania, czy na sku-
tek negocjacji, jak w  innych gminach, 
stanie się inaczej. Nie strajkują jedynie 
dyrekcje szkół (pracownicy samorządo-
wi), katecheci i pojedynczy nauczyciele, 
którzy nie podpisali zgody na przystą-
pienie do strajku. Tylko oni mogą pro-
wadzić zajęcia z dziećmi (głównie naj-
młodszymi), którym rodzice nie mogli 
zapewnić opieki. Większość uczniów 
pozostała w domach. Na kilka dni przed 
strajkiem burmistrz Małgorzata Machal-
ska wyznaczyła miejsca, gdzie te zajęcia 
opiekuńcze się odbywają (patrz str. 20). 
Na posiłki, jak w  przypadku uczniów 
SP 2, uczniowie wracają do szkoły.

Strajk lubońskich 
nauczycieli
Przedstawiciele wszystkich nauczycielskich związków zawodowych 
biorących udział w rozmowach z rządem uznali za niewystarczające 
ostatnie propozycje, jakie przedstawiła im wicepremier Beata Szydło. 
Negocjacje trwały, a tymczasem już przygotowywano ogólnopolski 
strajk, który rozpoczęto bezterminowo 8 kwietnia. Jak pierwsze dni tego 
spektakularnego protestu wyglądały w naszym mieście?

cd.  
na str. 
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Q
Oflagowany budynek Szkoły Podstawowej nr 5 (od 7. Sesji Rady Miasta, 14 marca, 
nosi imię Jana Pawła II)   fot. Hanna Siatka

Q
Hala LOSiR-u – pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych (10 kwietnia 2019), część humanistyczna – dla uczniów SP 5 (fre-
kwencja 100%)   fot. Hanna Siatka
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DOBRE, BO
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

Rodzina
Marta Marszał przyszła na świat przed 
osiemnastu latu i nieprzerwanie miesz-
ka w  naszym mieście. Jej mamą jest 
Beata z d. Michułka pracująca w firmie 
farmaceutycznej „Biofarm” jako specja-
lista ds. ewidencji materiałowej produk-
cji, będąc jednocześnie jej audytorem 
wewnętrznym. Tato, Mariusz Marszał 
jest dyrektorem rodzinnej firmy „Pofam” 
działającej w branży sprzętu medyczne-
go. Modelka ma starszego brata – Mi-
chała.

Początek kariery
Jest absolwentką Szkoły Podstawowej 
nr  1 i  Gimnazjum nr  2. Przed trzema 
laty, gdy była uczennicą II klasy gimna-
zjalnej, na jednym ze szkolnych festynów 
pojawił się łowca pięknych twarzy po-
szukujący kandydatów do jednej z agen-
cji modelek i modeli, której był przed-
stawicielem. Często odkrycie nowej 
twarzy jest kwestią przypadku, ale zdarza 
się, że modelka od pierwszej chwili oka-
zuje  się być tą, z  którą agencja chce 
pracować. Tak było w przypadku młodej 
lubonianki. Szybko zwrócił uwagę na 
plastyczną twarz Marty oraz jej idealne 

wzrost i  figurę. Zaproponował współ-
pracę z  warszawską agencją modelek 
i modeli „AS Management”. Marta za-
stanowiła się nad otrzymaną propozycją, 
po czym, przy akceptacji rodziców, ją 

Dobre, bo lubońskie

Wschodząca gwiazda
Jest piękną młodą, inteligentną, a przy tym skromną dziewczyną, która 
niedawno osiągnęła pełnoletność. Lubonianka Marta Marszał, bo o niej 
mowa, obecnie jest jeszcze uczennicą, ale zapowiada się już na niezwykle 
utalentowaną modelkę

przyjęła. Rodzice i brat zawsze wspiera-
li ją w tej decyzji i robią to do dziś. Ki-
bicowała jej również wychowawca klasy, 
Aneta Łukomska. Po podpisaniu stosow-
nej umowy, obwarowanej warunkiem, 
że współpraca z agencją nie będzie ko-
lidowała z nauką, Marta rozpoczęła nowe 
doświadczenie życiowe. Po 
ukończeniu lubońskiego 
gimnazjum postanowiła kon-
tynuować naukę w XXI Li-
ceum Ogólnokształcącym 
im. gen. Władysława Ander-
sa przy ul. Rybaki w Pozna-
niu, w klasie o profilu proz-
drowotnym. Wybrała ten 
kierunek, ponieważ zawsze 
była jej bliska sentencja ła-
cińska „W zdrowym ciele – 
zdrowy duch”, traktująca 
o dobrej kondycji psychicz-
nej człowieka i trosce o zdro-
wie fizyczne. Tym bardziej, 
że ważne są dla niej również 
relacje społeczne. Po ukoń-
czeniu pierwszej klasy, w cza-
sie letniej kanikuły wyjecha-
ła na 60  dni do azjatyckiej 
agencji modelek QUEST. 
Można powiedzieć, że po raz 
pierwszy w życiu skoczyła na 
tak głęboką wodę.

Hongkong
Pracowite wakacje były 
prawdziwą przygodą. Sie-
demnastoletnia wówczas 
Marta samodzielnie udała się 
w daleką, egzotyczną dla niej 

podróż. Po przesiadce we Frankfurcie 
nad Menem wysiadła na lotnisku 
w Hongkongu. Wyspa od razu zrobiła 
na niej ogromne wrażenie. Tłum prze-
mieszczających  się ludzi, duży ruch. 
Z zadowoleniem stwierdziła, że tubylcy 
są bardzo życzliwi. Wspomina, że chęt-

Q
Marta Marszał – 17-letnia modelka 
z Lubonia  fot.  zbiory Marty Marszał

Q
Zdjęcie studyjne – Marta Marszał black & white   
fot.  zbiory Marty Marszał
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Strajk lubońskich 
nauczycieli

Sygnowany przez ZNP (logo) „Apel do Rodziców” umieszczony na drzwiach luboń-
skich placówek (tu: z Zespołu Szkół przy ul. Armii Poznań): Protestujemy, bo chcemy 
uczyć. / Prosimy, zrozumcie nas! / Drodzy Rodzice! / Czy wiecie, że: /- zarobki nauczycieli 
zaczynają się od 1834 zł? /- z powodu niskich płac wielu z nas rezygnuje z pracy w szko-
le? Jednak my chcemy nadal uczyć Wasze dzieci. Dlatego walczymy o godne wynagro-
dzenia i prestiż naszego zawodu. Drodzy Rodzice! Zdajemy sobie sprawę, że nasz 
protest może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci. Prosimy 
jednak o wyrozumiałość. Mamy wspólny cel: jest nim dobra edukacja. A dobrej szko-
ły nie stworzymy bez dobrych i godnie zarabiających nauczycieli. Protestujemy, bo 
zależy nam na przyszłości edukacji!

imi wychowankami. Już 
w pierwszych dniach prote-
stu trudno im było znieść 
ciężar odpowiedzialności 
i troski za uczniów. Solida-
ryzując  się z  argumentami 

popierającymi protest, wyrażali opinię, 
że podjęte działania mają charakter 
polityczny.
Przed Świętami Wielkanocnymi, związ-
ki zawodowe strajk zawiesiły. Jaką formę 
przybierze potem?

Więcej – w rubryce „Gorące tematy” na 
str. 18 – 20.

HS

Q

Na okładce – Zespół Szkół w Luboniu, 
drugi dzień egzaminów gimnazjalnych 
(część matematyczna) 11 kwietnia, oraz 
plakietka noszona przez nauczycieli 
podczas strajku w SP 1
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nie udzielali jej informacji jak, czym 
i gdzie można dotrzeć. Jak zwykle w ta-
kich sytuacjach bardzo przydatna oka-
zała się znajomość języka angielskiego. 
Wszystko było takie nowe, dotąd nie-
spotykane i wzbudzało duże emocje. Na 
szczęście pracująca tam i  mieszkająca 
znajoma rodziny pomogła młodej mo-
delce dotrzeć do wynajętego przez QU-
EST mieszkania. Zajmowała je przez dwa 
miesiące ze starszą o rok rosyjską mo-
delką z Sankt Petersburga, która obecnie 
robi karierę w Madrycie (są w częstym 
kontakcie). Dni mijały szybko i bardzo 
pracowicie – sesja za sesją zdjęciową, 
zarówno w studio jak i w plenerze. Co-
dziennie Marta spotykała nowych ludzi 
i zgłębiała wiedzę na temat Hongkongu 

i  jego mieszkańców. 
Najważniejsze jednak 
było to, że z  dnia na 
dzień wzbogacała swo-
je doświadczenie ży-
ciowe i coraz bardziej 
poznawała arkana za-
wodu modelki. Testo-
wała, czy to co robi, 
jest tym, co ewentual-
nie  war to  robić 
w przyszłości. Oczywi-
ście tęskniła za rodziną 
i Polską, ale na szczę-
ście nie miała na to 
zbyt dużo czasu. 
W  wolnych chwilach 
zwiedzała wyspę, po-
dziwiała jej krajobrazy 
i naturę. Inspirowały ją 
także miejscowe kultu-
ra i mentalność ludzi. 
Była nastawiona bar-
d z o  p o z y t y w n i e 
i  otwarta na wszelkie 
nowości. Także do re-
gionalnej, hongkoń-
skiej kuchni. Jedzenie 
uznała za dobre, ale 
niestety drogie. Przez 
cały czas pobytu odży-
wiała  się jarsko. Na-
uczyła  się gotować. 
Preferowała m.in. ryż, 

makaron i słodycze. Będąc bez przerwy 
w ruchu, zafascynowała się zaobserwo-
wanym zderzeniem tradycji z nowocze-
snością. Występująca tam architektura 
stanowiła bardzo ciekawy kontrast. Przez 
tę długą, pełną zaangażowania sesję, jako 
początkująca modelka nabrała pewności 
siebie. Niestety, życiowy jak dotąd kon-
trakt i przede wszystkim wakacje szkol-
ne zmierzały ku końcowi i  czas było 
wracać do domu. Bogatsza o wiele do-
świadczeń osobistych i  zawodowych 
wróciła do Lubonia. Przywitała ją z utę-
sknieniem rodzina.

Plany na przyszłość
Kariera Marty rozwija się błyskawicznie 
i zatacza coraz większe kręgi. Otrzymu-

Q
Marta Marszał szybko została dostrzeżona przez łowcę 
modelek, co zaowocowało sesją zdjęciową w Hongkongu   
fot. zbiory Marty Marszał

je coraz więcej propozycji, ofert i za-
proszeń na krajowe pokazy i  sesje 
zdjęciowe (m.in. do Warszawy, Kra-
kowa, Wrocławia, Szczecina). Współ-
pracę proponują także redakcje bran-
żowych i tematycznych czasopism oraz 
żurnali. Wschodząca gwiazda zgodzi-
ła  się również na sesję zdjęciową dla 
„WL” – w ogrodzie swojego domu oraz 
na Szachtach. Nie spoczywa na laurach, 
lecz przy zachowaniu skromności 
i dziewczęcości twardo stąpa po ziemi 
i  wie, czego chce. Woda sodowa nie 
uderzyła jej do głowy. Konsekwentnie 
rozwija swoją pasję życiową, ku zado-
woleniu rodziców, brata, dziadków, 
przyjaciół oraz szkolnych koleżanek 
i kolegów. W nadchodzące letnie waka-
cje, w  ramach współpracy z  agencją 
wyjedzie na kolejną zagraniczną sesję. 
Tym razem do Mediolanu lub do któ-
regoś z państw azjatyckich. Bez wątpie-
nia przyda  się doświadczenie nabyte 
w  ubiegłym roku. Za rok czeka ją 
matura, po której przez następny rok 

będzie pracowała dla agencji zgodnie 
z podpisaną umową. Kiedyś chciała być 
nauczycielem matematyki. Obecnie my-
śli o podjęciu studiów kosmetycznych. 
Ma bardzo szerokie horyzonty myślowe 
i ambitne plany na przyszłość.

Hobby
Oprócz życiowej pasji – pracy modelki 
– pani Marta chętnie uprawia sport. Lubi 
biegać (przełaje), gimnastykować się oraz 
grać w siatkówkę. Przyznała się również 
do bardzo oryginalnego marzenia – chce 
skoczyć do wody z bardzo wysokiej ska-
ły. Powodzenia Marto, życzymy wielu 
sukcesów.

PAW

Q
Podczas 18. urodzin w lokalu „Czerwo-
ne Krzesło”, z rodzicami i urodzinowym 
tortem   fot. Paweł Wolniewicz

Marta Marszał w przydomowym ogro-
dzie   fot. Paweł Wolniewicz

Q



4/2019

6

DOBRE, BO

W Dniu Kobiet, 8 marca 2019 r., swoje 
setne urodziny świętowała parafianka 
wspólnoty św. Maksymiliana Kolbego, 
Józefa Materna. Z  tej okazji redakcja 
„Maksymilianka” udała  się do domu 
Jubilatki, by złożyć jej życzenia oraz 
zamienić z  nią kilka słów. Zastałyśmy 
kobietę drobnej budowy, pogodną i cie-
szącą się dobrym (jak na ten wiek) zdro-
wiem. Pani Józefa codziennie z  lekką 
ostrożnością przemierza kilkanaście 
stopni ze swojego pokoju, by zjeść obiad 
w kuchni syna i synowej, którzy na co 
dzień opiekują się Mamą.
Marcowe dni były dla pani Józefy boga-
te w przeżycia. Z okazji pięknych urodzin 
najpierw w jej domu zjawiły się sąsiadki 
z kwiatami i koszem upominkowym, by 
złożyć życzenia i pogratulować kondycji. 
Niewielu dożywa tak pięknego wieku, 
więc nie mogło zabraknąć także wizyty 
przedstawicieli miasta Luboń. Burmistrz 
Małgorzata Machalska, przewodnicząca 
Rady Miasta Teresa Zygmanowska oraz 
kierownik USC Cezary Biderman rów-
nież przybyli z okolicznościową wizytą 
i życzeniami.
Oczywiście najważniejsze gratulacje to 
te od najbliższych. Rodzina zadbała, by 
w intencji Jubilatki modlić się podczas 
mszy św. 9 marca. Świętowanie, jak na 

100-lecie przystało, odbyło się w radosnej 
i  podniosłej atmosferze, w  gronie naj-
bliższych. Były serdeczne życzenia, kwia-
ty, gratulacje. Dzieci i wnuki przygoto-
wały piękne wspomnienia w  postaci 
prezentacji multimedialnej. Oglądając 
zdjęcia z  pokazu mogłyśmy utwier-
dzić się w przekonaniu, że Jubilatkę ota-
czają kochające osoby.
Uroczyste obchody urodzin uświetniła 
wizyta ks. bp. Zdzisława Fortuniaka 
w domu Pani Józefy. Ks. Biskup Senior 
(80-latek) próbował podczas rozmowy 
poznać sekret długowieczności. Wtedy 
Jubilatka jakoś nie chciała zdradzić swo-

Dobre, bo wiekowe

Tak szybko minęło…
Józefa Materna z Lasku skończyła 100 lat

jej recepty. My miałyśmy więcej 
szczęścia. Pani Józefa wyznała, że 
nie należy się zbytnio martwić, spo-
kojnie wykonywać swoje obowiąz-
ki i dobrze żyć.

Pani Józefa Materna urodziła  się 
w 1919 r. we Francji, w Roche La 
Moliere. Gdy miała dwa lata, wraz 
z rodzicami wróciła do Polski. Osie-
dli na wielkopolskiej ziemi w oko-
licach Kościana, tam żyli i pracowa-
li. Pani Józefa najpierw była pielę-
gniarką w  kościańskim szpitalu, 
później z mężem Stanisławem pro-
wadziła małe gospodarstwo rolne. 
W  1968  r. przybyli do Lubonia, 
kupili ziemię i  wybudowali dom. 
Doczekali  się trójki dzieci: synów 
Stanisława i Józefa oraz córki Kry-
styny. Szanowna Jubilatka otacza się 
dziś gronem 6. wnuków, 8. prawnu-
ków i 4. praprawnuków. Zapytana, 
jakie miała życie, pani Józefa odpo-
wiedziała – dobre, a  sto lat za szybko 
minęło. Choć nie ominęły ją troski 
i trudne przeżycia (śmierć męża przed 
23. laty, i córki, drobne urazy, codzienne 
troski), to czuje  się osobą spełnioną. 
Wiara była dla niej i jest najwyższą war-
tością. Pani Józefa należy do Wspólnoty 
Różańca, jest członkinią 3. Róży Pań. Do 
późnych lat życia, jak tylko zdrowie 
pozwalało, uczestniczyła w Eucharystii 
w kościele. Słucha Radia Maryja, uczest-
niczy we mszy św. transmitowanej w TV, 
a dzięki posłudze szafarzy nadzwyczaj-
nych może przyjmować Pana Jezusa raz 

w miesiącu w domu, w okresach świą-
tecznych odwiedzają ją kapłani. Bardzo 
przeżyła jubileuszową Eucharystię, 
zwłaszcza że nasza świątynia bardzo 
zmieniła się od jej ostatniej wizyty. Za-
pytana, czy boi  się śmierci?, odpowie-
działa, że nie. Jest świadoma, że każdy 
musi kiedyś umrzeć, a ją i tak Pan ob-
darzył długimi latami życia i dobrą kon-
dycją, więc ma za co być Bogu wdzięcz-
na.
Pożegnałyśmy Panią Józefę życząc wielu 
łask Bożych na dalsze dni, miesiące, 
a może lata życia.

A.K.

Q
Józefa Materna – 100-latka z Lasku

Q
Józefa Materna w rozmowie z biskupem Zdzi-
sławem Fortuniakiem
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W lutym, na stronie  7 przedstawiliśmy 
sylwetkę reprezentanta Polski z Lecha Po-
znań U-15, lubonianina Kacpra Sommer-
felda. Dzisiaj kilka słów na temat jego 
dalszej kariery.
29 stycznia br. Kacper podpisał z Lechem 
Poznań pierwszy kontrakt o profesjonalnym 
uprawianiu piłki nożnej przez zawodników 
poniżej 18. roku życia. W  międzyczasie 
młodym piłkarzem zainteresowała się naj-
lepsza agencja piłkarska w Polsce pod na-
zwą „Fabryka Futbolu”, której właścicielem 
jest Tomasz Magdziarz, były zawodnik 
Warty Poznań. Obecnie prowadzi Kacpra 
manager „Fabryki Futbolu”, Dariusz Woj-
ciechowski, niegdyś lubonianin.

Władysław Szczepaniak

Dobre, bo zawodowe

Kariera Kacpra

Stoją od lewej Dyrektor Akademii Lecha 
we Wronkach Marcin Wróbel, Kacper 
Sommerfeld i koordynator szkolenia 
Rafał Ulatowski

O piątych urodzinach lubońskiej Szkoły 
Tańca New Dance School (NDS) informo-
waliśmy przed dwoma miesiącami (czytaj: 
„WL”02-2019, s. 33). Ostatni weekend mar-
ca był dla NDS niezwykle udany. 29 marca 
na Mistrzostwach Polski WADF w Białych 
Błotach pod Bydgoszczą w kategorii Con-

temporary Ballet 9-11 formacja NDS Jazz 
zdobyła tytuł Mistrza Polski, natomiast mi-
niformacja Contemporary Ballet 9-11 small 
team została II Wicemistrzem Polski. W tym 

dniu sukcesami zakończyły  się również 
występy: Mai Rybak, Nataszy Chadyniak, 
Aleksandry Piątek i Julii Lasak. Dzień później 
na Ogólnopolskim Turnieju Tańca „Let’s 
Dance” złote medale zdobyły Natasza Cha-
dyniak w kat. Performing Art Improvisation 
i  Aleksandra Piątek w  kat. Disco Dance. 

Z  kolei w  kończącą weekend niedzielę, 
31 marca na XVI Ogólnopolskim Turnieju 
w  Mosinie formacja NDS JAZZ zajęła 
I miejsce, do tego dziewczyny dorzuciły 

kilka wyróżnień, 
a dwie tancerki: Na-
tasza Chadyniak i Zu-
zanna Roszczak zo-
stały Osobowościami 
Tanecznymi Turnieju. 
Właścicielki NDS – 
Katarzyna Pawlicka 
i  Dominika Szymko-
wiak – są dumne 
z  sukcesów swoich 
tancerek.

PAW

Dobre, bo wytańczone

New Dance School Mistrzem Polski

Q
NDS Modern Jazz podczas turnieju w Mosinie   fot. zbiory NDS

Q
Występ wyróżnionej w Mosinie Formacji NDS Crew   fot. zbiory NDS

Q

Miło nam donieść, że 17 marca br. urodzony w 2002 r. 
Kacper Mendyka grający w zespole juniora młodszego 
B1 w Lubońskim Klubie Sportowym pod okiem Krzysz-
tofa Piskuły, zdał egzamin na sędziego klasy B. Jak się 
okazuje, 17-latek będzie obecnie najmłodszym arbitrem 
tej klasy w kolegium sędziów Wielkopolskiego Związku 
Piłki Nożnej. Życzymy mu wielu udanych meczów.
Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, że z Lubonia 
wywodziło się wielu zasłużonych arbitrów, jak śp. Feliks 
Mroczyński, śp. Marian Wiciak, śp. Henryk Habura, śp. 
Czesław Prałat i Janusz Jopek.

Władysław Szczepaniak

Dobre, bo ambitne

Najmłodszy sędzia

Kacper Mendyka – 17-letni sędzia piłkarski z Lubonia Q
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Na kilka dni przed końcem zbiórki (15 
kwietnia br.) projekt Miłosza zgromadził 
45% środków potrzebnych do realizacji 
celu (by ciemnia mogła powstać, musi 
wpłynąć 100% lub nawet więcej fundu-
szy). Zbiórką zajął się serwis Polakpo-
trafi.pl (patrz: https://polakpotrafi.pl/
projekt/ciemnia-fotograficzna). W  za-
mian za udział w sfinansowaniu marze-
nia, w  ofercie młodego fotografika są 
warsztaty w  ciemni, analogowe sesje 
fotograficzne, działania w szkołach i inne 
przygody z fotografią analogową.

– W piwnicy mam wolne pomieszczenie, 
które chciałbym zagospodarować na ciem-
nię fotograficzną z prawdziwego zdarze-
nia, do której mógłbym was zaprosić. 
Dorabiam pracując w „Uber Eats”, jednak 
na to potrzebne są środki, które jako 
uczniowi technikum, trudno mi zdobyć. 
Z  taką prawdziwą, dobrze wyposażoną 
ciemnią będę 
mógł realizo-
wać wiele pro-
jektów fotogra-
ficznych, które 

Dobre, bo poznawcze

Fotografia od podszewki
Na początku marca wystartował projekt Miłosza Latosiego, młodego 
lubonianina, który marzy o stworzeniu ciemni z prawdziwego zdarzenia. 
Chciałby w niej pokazywać zainteresowanym magię fotografii 
analogowej, wyjaśniać jej arkana i przeszłość

Q
Miłosz Latosi uprawia też fotografię socjologiczną

planuję od dawna – 
zachęcał Miłosz.
Chce stworzyć ciem-
nię w centrum Lubo-
nia. By ją urządzić, 
potrzebny jest re-
mont pomieszczenia, 
stworzenie wentylacji 
(dla środków che-
micznych). Trzeba 
też kupić półki, szaf-
ki, blaty i stół robo-
czy. Brakuje również 
sprzętu ciemniowe-
go: lodówki do fil-
mów, powiększalnika 
z  głowicą kolorową, 

specjalistycznego oświetlenia, minilabu 
do polaroida i innych urządzeń.
– Obecnie, kiedy mówi  się coraz więcej 
o aparatach ze sztuczną inteligencją i fo-
tografii, w której algorytmy robią za nas 
wszystko, warto pamiętać o sprzęcie, któ-
ry, by zrobić zdjęcie, nie potrzebuje żad-
nych procesorów czy zasilania, a jedynie 
wiedzy fotograficznej i dobrej kliszy. Wiel-
kość matryc w  aparatach analogowych 
jest wciąż większa i daje o wiele lepszą 
jakość zdjęć! Fotografia ana-
logowa jest fundamentalna 
dla zrozumienia fotografii. 
I  to właśnie chciałbym po-
kazywać. Kiedyś można było 

Q
Piwnica, która dzięki projektowi i pasji 
młodego lubonianina ma stać się miej-
scem, gdzie będą powstawać obrazy 
ze srebra koloidalnego (fotografia 
czarno-biała)

cd.  
obok

Q
W fotografii analogowej obraz utajony wywołuje się w odczynni-
kach przy czerwonym świetle w maksymalnej ciemności. Pierw-
sze sprzęty i eksponaty aparatów analogowych w piwnicy MIło-
sza
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zrobić tylko 36 zdjęć na jednej kliszy. Dziś 
tyle zdjęć można zrobić w sekundę. Foto-
grafia analogowa uczy tego, że czasem 
warto się zastanowić, zanim naciśniemy 
spust migawki w aparacie. – przypomina 
walory starej techniki młody pasjonat. 
– Nie pozwólmy zapomnieć o korzeniach 
fotografii! 

Miłosz Latosi to 19-latek, którego głów-
nym środkiem transportu jest rower. 
Pokonuje na nim dłuższe i krótsze dy-
stanse, co pozwala mu oglądać świat 
z  ciekawej perspektywy. W  wolnych 
chwilach znajduje również czas na pły-
wanie. Chętnie uczestniczy w wernisa-

żach, wystawach fotograficznych oraz 
festiwalach filmowych. Posiada bogaty 
zbiór starych aparatów analogowych, 
które testuje na ulicach miast, szukając 
ciekawych kadrów z życia codziennego 
ich mieszkańców. Angażuje się również 
w projekty filmowe oraz kręci wideore-
lacje z różnych wydarzeń. Jest zwycięzcą 
kilku konkursów filmowych. Jednym 
z  jego sukcesów jest również pierwsze 
i drugie miejsce na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym „Cor ad Cor” or-
ganizowanym w Luboniu. W życiu jest 
dla niego ważne, by robić to co się kocha, 
a on kocha zarówno fotografię, jak i film. 
Poza tym uwielbia podróże, spontanicz-
ność, wszelkie przygody oraz wypady ze 
znajomymi, na które zawsze zabiera 
swojego zenita, prezent od taty.

Link do projektu Miłosza: https://pyxel-
zone.wixsite.com/mojawitryna

(SR)

Projekt i wizualizacja ciemni fotogra-
ficznej Miłosza Latosi

W sobotnie po-
południe, 
6   kwietnia , 
w   Ośro d ku 
Kultury ponad 
20  pań niosło 
pomoc rodzi-
com hiperw-
cześniaków 
w ramach akcji 
wspierającej 
działania grupy 
„Tęczowy Ko-
cyk”. Była to 
druga akcja pn. 
„Luboń szyje 
dobro”. Patro-
natem objęła ją 
burmistrz Mał-
gorzata Ma-
chalska, która 
była również obecna wśród uczestników 
i  pracowała na stanowisku krojczym. 
Tradycyjnie organizatorkami były lubo-
nianki Anna Bernaciak i Urszula Frąc-
kowiak, które dzięki swoim charyzmie 
i  spontaniczności zachęciły do współ-
pracy koleżanki nie tylko z naszego mia-
sta, ale także z Komornik, Puszczykowa 
i poznańskiego stowarzyszenia „Oplotki”.
Panie szyły rożki, beciki oraz dziergały 
czapeczki na rzecz „Tęczowego Kocyka”. 

Należy wspomnieć, że uczestniczki akcji 
„szyją dobro” nie tylko podczas wspól-
nych spotkań, ale również indywidualnie, 
w swoich domach. Tym razem do Ośrod-
ka przyniosły m.in.: 34 czapeczki, 40 mo-
tylków, 14 kompletów do „pudełek wspo-
mnień”, 10  kamizelek, buciki i  ponad 
170 gotowych rożków.
– Bardzo cieszy, że w Luboniu znalazło się 
tyle chętnych osób do pomocy. Postara-
my  się co jakiś czas organizować takie 

szycie – powiedziała po akcji Ur-
szula Frąckowiak, która za naszym 
pośrednictwem prosi lubonian 
o przynoszenie do Ośrodka Kul-
tury kolorowych włóczek i mate-
riałów (z wyjątkiem koloru czar-
nego).

PAW

Dobre, bo empatyczne

Akcja „Tęczowy kocyk”

Q
Na 15. maszynach pamiątki dla mam hiperwcześniaków szyły 
mamy, którym towarzyszyły dzieci   fot. Paweł Wolniewicz

Q

Może znajdą się w Luboniu pasjonaci, 
którzy zechcą zaangażować się w pro-
jekt Miłosza, z korzyścią dla fotogra-
fii, poznawania jej historii i dawnych 
technologii. Może ktoś posiada też 
niepotrzebny sprzęt ciemniowy, który 
mógłby przekazać?

Q
Wydziergane przez uczestniczki akcji maleńkie 
ubranka    fot. Paweł Wolniewicz

Organizatorki lubońskiej ak-
cji dziękują wszystkim, którzy 
przyczynili się do jej zaistnienia.
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Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

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

Przy ul. Wschodniej 24G/50 otwarto salon Marta 
Nowacka „Hair Stylist” świadczący usługi fryzjerskie 
(m.in. przedłużanie włosów, zabiegi regenerujące, 
farbowanie, strzyżenia). Czynny w pn. i pt. w godz. 
9 – 17, wt., śr, czw. 10 – 19, w sob. 9 – 14. Więcej 
informacji – tel. 606 448 806.   fot. Natalia

Firma „Atos” przy ul. Wschodniej 21/63 posiada w asor-
tymencie: rolety zewnętrzne i wewnętrzne, okna pcv 
i dachowe, drzwi, żaluzje, wertikale, plisy, bramy gara-
żowe, markizy, moskitiery. Prowadzi też serwis, montaż 
i naprawy. Czynna od pn. do pt. w godz. 9 – 18, a w sob. 
9 – 13. Więcej informacji na www.okna-drzwi-rolety.
eu oraz tel. 516 332 561.   fot. Natalia

Przy ul. Sobieskiego 78 otwarto bistro „Rukola”, gdzie 
serwowane są obiady domowe i kebab (również na 
dowóz). Lokal organizuje również imprezy okolicz-
nościowe i prowadzi catering. Czynny od pn. do czw. 
w godzinach 11 – 20, pt. – sob. 10 – 22, niedz. 10 – 17. 
Kontakt: 692 963 411.   fot. Natalia

Przy ul. Wschodniej 25/44 (wejście od al. Jana Pawła II) funkcjonuje „Lubońskie 
biuro pomocy prawnej” (przeniesione z ul. Wschodniej 21/63). Można tu uzy-
skać pomoc w sporządzaniu i analizie umów oraz informację dotyczącą: prawa 
pracy, obsługi przedsiębiorstw, spraw spadkowych, odszkodowań itd. Umówie-
nie wizyty – tel. 607 364 749. Więcej na  
www.prawnikpomocny.pl.   fot. Natalia

Przy ul.  Wschodniej 25/44 działa 
„Pracownia językowa” (przeniesiona 
z  ul.  Wschodniej  21/63) organizująca 
kursy językowe (angielski, rosyjski). Szcze-
góły pod numerem 661 623 431 oraz na  
www.annawoznicka.pl.   fot. Natalia

Przy ul. Niepodległości 12 (przy gabinecie stomatolo-
gicznym dr. P. Dudlika) otwarto gabinet kosmetyczny, 
który świadczy również usługi z  zakresu medycyny 
estetycznej (toksyna botulinowa, kwas hialuronowy). 
Jest czynny od pn. do sob. w godz. 10 – 22. Kontakt 
pod numerem 571 349 040.   fot. Natalia

Przy ul. Armii Poznań  93A mieści  się 
budynek biurowy, którego wykonawcą 
i inwestorem była firma Przybeccy sp. z o.o 
(szerzej na ten temat pisaliśmy w majowym 
numerze „WL” 2018, na str. 12). Działają 
tu firmy, które pomogą wybudować lub 
wyremontować dom, obiekt biurowo-
-magazynowy oraz przemysłowy (patrz: 
www.centrum–budownictwa–lubon.pl). 
W budynku mieści się pięć biur.
Parter zajmuje bezpośrednio firma 
„Przybeccy” (funkcjonowała wcześniej 
przy ul. Topolowej 8), specjalizująca się 
głównie w budowie domów jedno- i wie-
lorodzinnych oraz obiektów biurowo-
-magazynowych. Spółka posiada też 
większościowy pakiet udziałów w firmie 
„Przybeccy Nieruchomości” sp. z  o.o., 
która zajmuje  się budową i  sprzedażą 

domów. Buro „Przybeccy” jest czynne 
od pn. do pt. w  godz. 7  –  16 (tel. 
604 710 037).
Na pierwszym piętrze pomieszczenia 
wynajmuje firma „ATP Budownictwo” 
wykonująca elewacje, posadzki maszy-
nowe oraz prace w zakresie hydroizola-
cji, malowanie natryskowe oraz profe-
sjonalne wykańczanie wnętrz. Specjali-
zuje się w kompleksowym wykonawstwie 
systemów odwodnień liniowych prze-
znaczonych dla obiektów przemysło-
wych, infrastruktury miejskiej czy przy-
domowej (tel. 61 6 100 199).
Kolejne biuro należy do fir-
my „PanWygodny.pl” sp. 
z o.o. działającej od pn. do 
pt. w  godz. 8  –  16.30 
(tel. 503 503 852) oferującej 

Centrum Budownictwa

cd.  
obok
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klientom okna, drzwi taraso-
we, drzwi, bramy garażowe 
i  nowe na rynku systemy 
przeciwsłoneczne (pergole 
i markizy tarasowe).

Firma JUPP Jakub Urbaniak Pracownia 
Projektowa mieszcząca  się na drugim 
piętrze zajmuje się opracowaniem peł-
nobranżowych projektów budowlanych 
wraz z wizualizacjami. Oferuje projekty 
budynków energooszczędnych i  kom-
pleksową obsługę procesu inwestycyjne-
go, od pomysłu do uzyskania pozwolenia 
na budowę. Pełni również nadzór autor-
ski na budowie. Uzyskamy tu też poradę 
w zakresie możliwości realizacji zamie-
rzenia budowlanego. W  skład zespołu 
wchodzą m.in. architekci, konstruktorzy, 
projektanci instalacji, projektanci dróg, 
akustycy, rzeczoznawcy BHP i  PPOŻ. 
Biuro jest czynne od pn. do pt. w godz. 
8 – 16 (tel. 601 761 983).
Na tym samym piętrze działa firma 
TERM-OS ukierunkowana na wspiera-
nie klientów przy podejmowaniu decy-
zji dotyczących ogrzewania domów 
i ograniczenia wydatków na ten cel (ba-
dania termowizyjne budynków, audyty 
energetyczne) oraz na niwelowanie nie-

korzystnej jakości powietrza w domach 
(osuszanie oraz ozonowanie powietrza). 
W  ramach swoich usług TERM–OS 
ozonuje też pojazdy (więcej informacji 
pod nr 510 000 559 oraz na www.term–
os.pl). Biuro jest czynne od pn. do pt. 
w godz. 8 – 16.

Natalia

CO NOWEGO

Q
Centrum Budownictwa przy ul. Armii 
Poznań 93a   fot. Natalia

cd.  
ze str. 
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Przy ul. Żabikowskiej 44 otwarto 12 mar-
ca br. kawiarnię pod nazwą „Studio 44”, 
gdzie na klientów czekają pyszna kawa, 
szeroki wybór herbat smakowych, świe-
żo wyciskane soki oraz desery podane 
na eleganckich talerzach. Wszystkie cia-
sta pochodzą bezpośrednio z „Cukierni 
Pawlova”. Już wkrótce, bo w okresie let-
nim, przed kawiarnią powstanie ogródek, 
w  którym pojawią  się stoliki i  krzesła, 
a nad nimi zawisną żagle chroniące przed 
słońcem. Wiadomo również, że oferta 
punktu zostanie rozszerzona m.in. o wła-
snej twórczości lody. Lokal otwarto w tej 
lokalizacji, gdyż zdaniem jego właścicie-
la, brakowało tutaj miejsca o niespoty-
kanym klimacie, gdzie będzie można 
spotkać  się ze znajomymi i  spokojnie 

porozmawiać przy kawie i dobrym ciast-
ku. Nazwa kawiarni składa się z dwóch 
zagadkowych członów. Drugi z  nich, 
czyli liczba 44, wiąże się bezpośrednio 
z adresem kawiarni, natomiast pierwszy 
wynika z obserwacji. Mianowicie klien-
ci bardzo często fotografowali wyroby 
cukiernicze niczym swego rodzaju arcy-
dzieła i stąd nazwa „Studio” jako miejsca, 
gdzie wykonuje się zdjęcia. Na jednej ze 
ścian lokalu zamieszczono historię osią-
gnięć właściciela kawiarni Pawła Mie-
szały, w  postaci wycinków, artykułów 
publikowanych w rozmaitych gazetach 
na przełomie kilkunastu lat, opisujących 
cukiernicze zdolności twórcy lokalu. 
Autorami „ściany” są dwaj jego synowie 
– Adrian i  Aleksander, którzy znaleźli 

Studio 44

wszystkie te informacje w kopercie głę-
boko schowanej pośród innych rodzin-
nych pamiątek. Następnie wybrali naj-
ważniejsze z nich, przepisali teksty, ze-
skanowali zdjęcia, połączyli wszystko 
w jedną całość i przygotowali do druku 
w wielkoformatowej drukarni. Na ścianie 
znalazły  się więc artykuły dotyczące 
Mistrzostw Świata i  Polski, odbytych 
przez pana Pawła staży w  Niemczech 
i Francji. Nie byłoby to możliwe, zauwa-
ża właściciel Pawlovej, bez zaangażowa-
nia jego mamy Zofii, która przez te 
wszystkie lata skrupulatnie gromadziła 
najważniejsze informacje 
obrazujące karierę zawodo-
wą syna. To m.in. dzięki 
niej klienci kawiarni mogą 
dowiedzieć się dzisiaj cze-
goś więcej na temat jej wła-
ściciela. Opłacało się rów-
nież dla końcowego efektu 
przeprowadzić gruntowny 
remont pomieszczenia 
o wielkości ponad 100 m2, 
podczas którego wymienio-
no instalację elektryczną, 
założono nową wentylację, 
wylano podłogę, wyremon-
towano toaletę i  zaplecze, 
wymieniono drzwi i okna. 

Prace nad tym miejscem trwały ponad 
500 dni.
„Cukiernia Pawlova” oraz „Studio 44” to 
firma rodzinna, której właścicielem po-
zostaje Paweł Mieszała, jednak menage-
rem nowo powstałej kawiarni jest jego 
syn Adrian, a  zespół pracujących tu 
młodych, energicznych ludzi współtwo-
rzą w większości lubonianie. Kawiarnia 
czynna jest codziennie w  godzi-
nach  10  –  20 (w sprawie rezerwacji 
stolika trzeba dzwonić pod nu-
mer: 570 700 178).

Natalia

Q
 „Studio 44” przy ul.  Żabikowskiej 44 (sąsiedztwo Biblioteki Miejskiej)   fot. Natalia

Q
Wnętrze lokalu, w głębi „ściana” obrazująca karierę 
cukierniczą właściciela kawiarni   fot. Natalia
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8 kwietnia w  4. miejscach w  naszym 
mieście zamontowano stacje dla rowerów 
3G (3. generacji; w  Poznaniu od tego 
sezonu funkcjonują też jednoślady 4G). 
Rowery można wypożyczać i zwracać na 
stacjach zlokalizowanych: u  podnóża 
parku Papieskiego (od strony ronda 
Żabikowskiego), przed budynkiem ad-
ministracji Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Lubonianka”, przy dworcu kolejowym 
oraz przy rondzie w NCL (Jana Pawła II 
– Wschodnia).
Luboń otrzymał do dyspozycji 40 rowe-
rów. Na każdej stacji przewidziano miej-
sca dla 15.  pojazdów. Z  uwagi na ich 
relokację, w  jednej lokalizacji będzie 
przebywać przeciętnie 10 rowerów. Obok 
stojaków zamontowano terminale (z 
instrukcją obsługi w  języku polskim 
i angielskim), przy pomocy których moż-
na zrealizować usługę.
Uruchomieniem, utrzymaniem i  kon-
trolą systemu zajmuje się firma Nextbi-
ke Polska obsługująca systemy rowerów 
miejskich niemal w całym kraju.

Jak to działa?
By wypożyczyć rower, wystarczy mieć 
aktywne konto w systemie. Można wy-
korzystać już istniejące, np. z  systemu 
Poznańskiego Roweru Miejskiego, lub 

założyć nowe poprzez stronę interneto-
wą RowerLubon.pl, aplikację mobilną 
lub terminal stacji rowerowej. Należy 
również wpłacić co najmniej 20 zł opła-
ty inicjalnej.
Wypożyczenie jest łatwe. Na terminalu 
wystarczy wpisać numer telefonu i PIN 
do systemu, a także numer wypożycza-
nego roweru. Można będzie też skorzy-
stać z  aplikacji mobilnej, która dzięki 
skanowaniu kodu QR znacznie przyspie-
sza wypożyczenie. Potem należy wypiąć 
rower z zamka i udać się w drogę. Rower 
można zwrócić wpinając go na stacji 3G 
w Luboniu lub Poznaniu.
Pierwsze 20 minut każdego wypożycze-
nia jest bezpłatne (w Poznaniu średni 
czas korzystania z roweru to 18 min.). 
Za wypożyczenie nieprzekraczające go-
dziny zapłacimy 2 zł, a za drugą i każdą 
następną rozpoczętą godzinę po 4 zł.
Od września 2017  r. przy Centrum 
Handlowym Factory (ul. Dębiecka 1) 
funkcjonuje stacja PRM Factory Po-
znań. To jedna ze stacji poznańskiego 
systemu, które zostały uruchomione 
dzięki współpracy Nextbike Polska 
z partnerem komercyjnym. Najbliższe 
Luboniowi stacje PRM, w które może-
my wpiąć lub wypiąć rower, znajdu-
ją  się na Świerczewie (Leszczyńska-

Luboński Rower Miejski
Od 15 kwietnia Luboń jest pierwszą gminą w powiecie, która posiada 
system rowerów zsynchronizowany z Poznańskim Rowerem Miejskim 
(PRM). Oznacza to, że jednoślady wypożyczone w Poznaniu można 
zwracać na stacjach w Luboniu i odwrotnie

-Kocha, Buczka-Kołłątaja, Opol-
ska-Jesionowa), na osiedlu Dębi-
na i Górczynie.
Sezon Lubońskiego Roweru Miej-
skiego potrwa do końca listopada.

Konkrety i źródła
Jak się dowiedzieliśmy, Luboń pla-
nował uruchomienie roweru miej-
skiego od 2015 r. Pomysł pojawił się 
też wśród projektów Lubońskiego 
Budżetu Obywatelskiego (2017 r.). 
Realizacja jest efektem dofinanso-
wania, które miasto otrzymało 
w 2017 r. na projekt „Koncentracja 
transportu publicznego Miasta Lu-
boń wokół transportu szynowego 
w drodze budowy Zintegrowanego 
Węzła Przesiadkowego w Luboniu 
wraz z działaniami uzupełniający-
mi” (współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020). Z 13. 
otrzymanych milionów złotych 
zakupiono już 5 autobusów, a obec-
nie powstaje przedłużenie ul. 
Wschodniej do Okrzei (czytaj „WL” 
08-2017, str. 5). Z tych środków sfinan-
sowano 3 stacje rowerowe. Czwarta po-
wstała w ramach programu „Mobilność 
Miejska”, z którego Luboń zakupi kolej-
ne 4 autobusy. Finansowy udział Lubonia 
wynosi ok. 15%.
Uruchomienie systemu Lubońskiego 
Roweru Miejskiego i jego utrzymanie to 
koszt 539  970  zł (prowadzenie jednej 
stacji – 13 500 zł). Umowę z firmą „Ne-

xtbike” podpisano na jeden sezon. Zysk 
dla Lubonia to opłaty za korzystanie 
z rowerów wpinanych na jego terenie.
Kolejne stacje Lubońskiego Roweru 
Miejskiego mają powstać w Lasku i Ża-
bikowie.
W materiale wykorzystano informację 
Rzecznika Prasowego Nextbike Polska, 
Marka Pogorzelskiego.

Hanna Siatka

Q
Stacja rowerów miejskich przy alei Jana Paw-
ła II w okolicy ronda w NCL   fot. Piotr P. Rusz-
kowski
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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

(K
60

79
)

Prywatny żłobek „ Liliputki”

Oferujemy opiekę od pn. do pt. w godz. 6.30 - 17
Opłata najniższa w Luboniu z pełnym wyżywieniem – 700 zł.

Oferta specjalna - opieka weekendowa i całodobowa – 10 zł/godz.
Tel. 607 656 982, 61 8 993 140 

www.zlobek-liliputki.pl

Luboń, ul. Kasztelańska 5

Zapisy przyjmujemy przez cały rok

Pragniemy poinformować, że aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo naszych pociech, posiadamy monitoring

(Y
09

5)

Przy ul. Sobieskiego 55a (Centrum Han-
dlowe „Venus”), gdzie wcześniej mie-
ścił się „Freshmarket”, otwarto 10 marca 
„Żabkę Galaxy”. Dla wyjaśnienia, przy-
czyną zmiany nazwy jest zamiar ujed-
nolicenia marki, czyli zrezygnowania 
z hasła „Freshmarket” (w rzeczywistości 
ta sama firma). Wcześniej, przez okres 
4,5 roku, sklep prowadziła wraz z mężem 
Magdalena Andrzejak i choć logo sklepu 
zmieniło się, to właściciele pozostali ci 

sami. Nie zmieniła  się również liczba 
zatrudnionych. „Freshmarket” zamknię-
to 24  lutego br. Jak udało się nam do-
wiedzieć, przeprowadzono gruntowny 
remont pomieszczenia o  powierzchni 
blisko 250  m2, zmieniono kolorystykę 
wnętrza, wymieniono cały sprzęt i wy-
posażono sklep w nowy towar, co trwa-
ło 2 tygodnie. I chociaż zmniejszono salę 
sprzedaży, to lokal wygląda jakby był 
większy. W ofercie są artykuły spożyw-

cze, nabiał, pieczywo, 
owoce i warzywa. Zre-
zygnowano z  serów, 
wędlin i  mięsa na 
wagę, ale za to wpro-
wadzono produkty 
dietetyczne i  ekolo-
giczne. Na miejscu 
można zjeść dania 
gotowe na ciepło i nie 
tylko. Sklep jest czyn-
ny od pn. do niedz. 
w godz. 6 – 23 (w nie-
dziele niehandlowe 
11 – 19).

Natalia

Żabka w CH Venus

Q
Po „Freshmarkecie” – „Żabka”, ul. Sobieskiego   fot. Natalia

Q
Wnętrze lokalu wygląda teraz na bardziej przestronne   fot. Natalia

Modernizacji zostanie poddana nawierzchnia, będą wymienione bariery ochronne 
i całe oświetlenie oraz wybudowane nowe i rozbudowane istniejące ekrany aku-
styczne wzdłuż całej trasy. Jak informuje operator (Autostrada Wielkopolska), 
ekrany mają potroić swoją powierzchnię. Dodatkowo na 27-kilometrowym odcin-
ku pomiędzy Nagradowicami i Gołuskami powstanie 10 tablic zmiennej treści, na 
bieżąco informujących kierowców o sytuacji na drodze. Operator planuje zakończyć 
prace nawierzchniowe oraz wymianę barier i oświetlenia do końca 2019 r. Pozo-
stałe roboty zostaną ukończone w połowie 2020 r.
To pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, przy realizacji której prace są realizo-
wane na działającej autostradzie.

(Z)

Trzeci pas
18 marca ruszyła rozbudowa autostrady A2, która ma zyskać trzeci pas 
w obu kierunkach. Prace na 16-kilometrowym odcinku pomiędzy 
węzłami Poznań Zachód a Poznań Krzesiny można obserwować również 
w Luboniu

Q
Budowa 3. pasa na autostradzie – widok z dronu operującego na wysokości ko-
ścioła św. Barbary w kierunku wiaduktu ul. Kościuszki nad A2, z lewej – ul. Nie-
złomnych z muzeum. Na czas remontu ruch na autostradzie odbywa się jednym 
pasem (poboczem). Od wewnętrznej strony A2 trwa układanie asfaltowej na-
wierzchni dodatkowego pasa   fot. Rafał Wojtyniak
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Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 
SÓL W OKU

Odbieramy coraz więcej sygnałów na 
temat niebezpieczeństw, które wiążą się 
z rozpoczętą i niedokończoną budową 
6-kondygnacyjnego bloku przy ul. 
Wschodniej 19. Poznańska firma „NCS-
-Bud” rozpoczęła ją przed około 10. laty. 
W  międzyczasie roboty kilkakrotnie 
wstrzymywano i wznawiano (w połowie 
2017 r. znów zaniechano). Budowa sta-
nęła na etapie wykonania konstrukcji 
podziemnej hali garażowej i pierwszej 
kondygnacji nad gruntem. Niezabezpie-
czony obiekt niszczeje. Metalowe ele-
menty pokrywa rdza. Ogrodzenie placu 
budowy zostało w  kilku miejscach 
uszkodzone. W odkrytych pomieszcze-
niach podziemnej hali na głębokość 
1,5  m zalega woda, która już kwitnie. 
Betonowe kasetony o śliskich ścianach, 
z  których nie ma szans  się wydostać, 
stanowią zagrożenie dla ludzi i zwierząt.
Miejsce od lat stanowi obiekt żywego 
zainteresowania mieszkańców, nie tylko 
NCL.

(S)

Palący problem
Niedokończona inwestycja deweloperska w Nowym Centrum 
Lubonia generuje problemy

Q
Wystawione z zawiasów przęsło ogro-
dzenia zabezpieczającego plac budowy 
od strony ul. Wschodniej (naprzeciw 
poczty), pozwala na swobodne wejście   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Zniszczona siatka parkanowa niebezpiecznego placu budowy od strony budyn-
ków z adresem: Wschodnia 23a i Kochanowskiego   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Dzieci zaglądające na najniższy – zalany – poziom 
niedokończonego budynku i rzucające do środka 
kamieniami. Takie sytuacje pojawiają się wielo-
krotnie, mimo zwracania uwagi, że to nie plac 
zabaw, tylko budowa i że zachowanie dzieci jest 
niebezpieczne

O budowie przy ul. 
Wschodniej  19 czytaj 
też na str. 28

Pomiędzy budynkami 
mieszkalnymi przy ul. Ar-
mii Poznań – komunalnym 
z numerem 66 i należącym 
do Spółdzielni „Spójnia” 
domem nr 64 – znajduje się 
niezamieszkała, zaniedbana 
działka. W gąszczu zarośli 
i drzew leżą porzucone pla-
stiki, sprzęty, ogromne ilo-
ści butelek i  inne śmieci. 
Zdewastowany, obrośnięty 
pnączem płot pochyla  się 
w stronę chodnika. Nikt nie 
dba o porządek przed pose-
sją (pas drogi – ul. Armii 
Poznań, która leży w gestii 
województwa). Do niedaw-
na miejsce to było zakałą 

dla sąsiadów również z tego powodu, że, 
jak to określił jeden z  mieszkańców, 
pełniło funkcję „letniego baru”. Na 
opuszczoną działkę, nawet w niedzielne 
poranki, od strony budynku komunal-
nego wchodzili amatorzy trunków wy-
skokowych i biesiadowali nawet do nocy. 
W ub. roku miasto postawiło na granicy 

posesji betonowe ogrodzenie. Problem 
hałasu i nieproszonych gości rozwiązano. 
Od strony torów kolejowych opuszczo-
ną działkę zamyka bowiem postawiony 
niedawno ekran akustyczny, a od budyn-
ku „Spójni” – szczelne ogrodzenie. Ba-
łagan jednak pozostał.

(S)

Bez gospodarza?

Q
Zaśmiecona działka przy ul. Armii Poznań pomiędzy budynkami komunalnym 
i „Spójni”   fot. Hanna Siatka

Q
Zarośnięty fragment chodnika przed posesją, od lat 
nie sprzątany   fot. Hanna Siatka

Jak co roku wiosną, na skwerach 
i w kwietnikach sadzone są kwiaty, któ-
re mają upiększać Luboń. Lubonianie 
chwalą tę inicjatywę, która sprawia, że 
miejski teren jest bardziej przyjazny dla 
mieszkańców. Niestety, są tacy, którzy 
tego nie doceniają, a na dodatek psują. 
Amatorzy macoszek skradli ponad 50 sa-
dzonek tych kwiatów z kwietnika ryn-
nowego przy rondzie Żabikowskim, oraz 
trzykrotnie plastikowe kwietniki z tymi 
wiosennymi roślinami upiększające obe-
lisk z  tablicą poświęconą powstańcom 
wielkopolskim ze skweru przy Krzyżu 
Milenijnym. Pracownicy Kom-Lubu byli 
zmuszeni sadzić bratki w tych miejscach 
kilkakrotnie.
Sytuacja w obu lokalizacjach powtórzy-
ła się w nocy z niedzieli na poniedziałek, 
7 na 8 kwietnia.

PAW

Kradną bratki

Q
Z kwietnika rynnowego przy rondzie 
Żabikowskim przywłaszczono sobie 
dziesiątki posadzonych tam macoszek   
fot. Paweł Wolniewicz
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Bynajmniej nie tak, jak nakazywał 
poprzedni zapis oraz nowy, przyjęty 
14 marca. Otóż na I piętrze, oprócz 
bodaj jednego lokalu, znajdują  się 
raczej normalne mieszkania. Świad-
czą o  tym różnorodne f iranki 
w oknach, sprzęty na parapetach czy 
balkonach. Nic nie wskazuje na to, 
by były to np. lokale hotelowe, które 
można by podciągnąć pod usługi. 
Czy ktoś z Urzędu Miasta zaintere-
sował się, jaki podatek płacą ci, co 
tamte lokale zajmują? Czy zgodnie 
z nowym, przyjętym właśnie prawem, 
są to stawki dotyczące usług, czyli 

działalności gospodarczej, a  więc 
23,10 zł za każdy metr kwadratowy 
powierzchni + 0,91 zł od gruntu? Czy 
może dochody dla miasta z tej kon-

dygnacji są jak dla mieszkań, czyli 
32 razy mniejsze – jedynie 0,72  zł 
za m2 powierzchni + 0,41 zł od grun-
tu? Jeśli tak jest, to potrzebna będzie 
kolejna korekta zapisów prawa lokal-
nego dla bloku ul. Wschodnia 26.

Parkingi
Dla mieszkań i  usług na wskazanym 
terenie MWU, wg nowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, dopusz-
czono parkowanie na fragmencie al. 
Jana Pawła  II, oznaczono KDL (przy 
tym bloku) po obu stronach jezdni. 
Oby, odliczając mieszkańców przyle-
głych bloków, starczyło miejsc posto-
jowych chociażby dla personelu Po-
radni Pedagogiczno-Psychologicznej! 
A co z klientami PPP, gdzie są miejsca 
parkingowe na terenie posesji, do któ-
rej te lokale usługowe należą?

Cięcia
Czy takie uchwalanie planów dla po-
jedynczych budynków, zaledwie kilku 

działek, dobrze służy poprawnemu 
kształtowaniu przestrzeni miejskiej, 
czy jest raczej tworzeniem bałaganu 
przestrzenno-funkcjonalnego oparte-

go na załatwianiu incy-
dentalnych, partykular-
nych interesów, dogi-
naniem prawa do rze-
czywistości kształtowa-
nej przez właścicieli 
działek, lokali itp.?

Dlaczego uchwalając 
zmiany dla PPP (przy-
ziemia) nie zmieniono 
zgodnie z rzeczywisto-
ścią zapisów dla dru-
giej kondygnacji, gdzie 

zamiast usług już są mieszka-
nia? Czyżby kolejny bubel?

PPR

GORĄCE TEMATY

Podczas ostatniej sesji RML, 14 marca, 
podjęto uchwałę o przyjęciu miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Luboń Centrum” – etap 1. 
W rzeczywistości jest to zmiana ma-
lutkiego fragmentu obowiązującego od 
ostatniej zmiany mpzp „Luboń-Cen-
trum” w 2009 r.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy 
m.in., że Z  uwagi na ważny interes 
społeczny podjęto decyzję o etapowaniu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Luboń Centrum”… W 
innym miejscu uzasadnienia dowiadu-
jemy się: Plan obejmuje obszar położo-
ny w  granicach miasta o w  pełni wy-
kształconej strukturze funkcjonalno-
-przestrzennej, obejmujący ścisłe cen-
trum Lubonia, w  którym dominuje 
funkcja mieszkaniowa i  usługowa. 
Obszar objęty planem tworzy harmo-
nijną całość, uwzględnia w uporządko-
wanych relacjach wszelkie uwarunko-
wania i  wymagania: funkcjonalne, 
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 
kulturowe oraz kompozycyjno-estetycz-

ne. Realizacja planu umożliwi pełne 
wykorzystanie potencjału istniejącej na 
tym terenie zabudowy. Powyższe zmie-
rza zatem do efektywnego gospodaro-
wania przestrzenią oraz wykorzystania 
jej walorów ekonomicznych. Czyż nie 
urzeka ta urzędnicza „poezja”?

Co plan zmienia
Dotychczas w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego 
(mpzp) „Luboń-Centrum” był to ob-
szar o  symbolu MW/U  10, a  prawo 
lokalne mówiło jednoznacznie: na 
terenie MW/U  10 nakaz lokalizacji 

usług kultury w I i II kondygnacji na-
ziemnej. Teraz ten wydzielony dla 
jednego bloku obszar podlegający 
zmianie ma nomenklaturę MWU 
(mieszkalnictwo wysokie – usługi), 
a  zapis ograniczono do: Dla terenu 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MWU ustala się: lokalizację usług 
na I i II kondygnacji nadziemnej (par. 
4.1 pkt  2). Tak więc, usunięto dwa 
wyrazy „nakaz” oraz uszczegółowienie 
usług – „kultury”. Ten zabieg sank-
cjonuje to, co zorganizowało Starostwo 
Powiatowe na I kondygnacji – Porad-
nię Psychologiczno-Pedagogiczną 
(PPP)!

Czego nie załatwia
II kondygnacja, czyli piętro tego bu-
dynku, też jest już zagospodarowane. 

Metoda faktów dokonanych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna została przeniesiona ze Szkoły Podstawowej nr 2 do NCL – narożnik 
ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II. Pisaliśmy o tym w lutowym numerze „WL” na str. 12 „PPP przeniesiona” oraz na 
str. 15. „Nowe placówki publiczne a prawo lokalne”. W tym drugim artykule pozwoliłem sobie na sarkastyczną 
krytykę mówiącą o łamaniu prawa lokalnego. Dziś ciąg dalszy – o czyszczeniu dokumentacji, czyli 
dopasowywaniu prawa lokalnego do stworzonej, nowej rzeczywistości. Metodę taką nazywamy metodą faktów 
dokonanych

Q
 Mapka do mpzp – przyklepana pra-
wem lokalnym Poradnia Pedagogicz-
no-Psychologicznej w mpzp „Luboń-
-Centrum” – etap I zmiany

Q
Pierzeja narożnikowego bloku ul. Wschodniej 26. Oprócz przyziemia, wg mpzp, usługowa ma być także II kondygnacja, czyli 
1. piętro bloku. Wystrój okien oraz sprzęty na balkonach (oprócz jednego opisanego lokalu), świadczą, że są tu normalne 
mieszkania, nie usługi   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Jedyny na II kondygnacji, oznakowany lokal: 
Dieta, Terapia Manualna – Zdrowie i medycyna, 
o czym mówią banery na oknach i balkonie
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W ogródku przy ul. Sienkiewicza 3, bodaj czwarty sezon z kolei, szarogęsi się bóbr. 
Gospodarze posesji, którym czasami udaje się spotkać „gościa”, nazwali go swojsko 
Marianem. Nieruchomość leży bezpośrednio przy Żabince, tuż za podziemnym 
przepustem pod ulicą Kościuszki. Wysokie w tym miejscu brzegi nie są dla niego 
przeszkodą, tak jak nie stanowią zabezpieczenia podczas obfitych opadów, kiedy 
ciek przybiera i zalewa ogród (kilkakrotnie o tym informowaliśmy).
Z soboty 16 na niedzielę 17 marca niewdzięczny Marian dokonał zniszczeń na 
zadbanej posesji przy ul. Sienkiewicza 3. Ściął owocowy, stary krzew (5 grubszych 
odgałęzień i kilkanaście mniejszych), obgryzł pień ozdobnej wierzby i „skrócił” 
wszystkie jej witki oraz ogołocił konar małego iglaka. Dzień wcześniej był widzia-
ny przez gospodarzy w ogródku. Robił rekonesans?

(S)

Marian gryzie drzewka

Q
Odarty z kory pień ozdobnej wierzby, a pod nim odgryzione końce zwisających do 
ziemi wszystkich witek   fot. Hanna Siatka

W pierwszych dniach wiosny spaceru-
jąc nad Wartą można było spotkać 
lubonian, którzy korzystając z pomyśl-
nej aury całymi rodzinami podziwiali 
budzącą się do życia przyrodę. W do-

bie postępującej urbanizacji i wzrasta-
jącej liczby mieszkańców naszego mia-
sta, tereny nadwarciańskie stanowią 
jedną z  nielicznych oaz zieleni i  dzi-

kości przyrody. Znajdują tu swoje osto-
je m.in. ryby, ptactwo, bobry, małe 
płazy oraz wiele gatunków owadów. 
Jak dobrze, że są. Korzystajmy z tego. 
Zwłaszcza w obliczu budzącej się wio-

sną przyrody, nad rzeką można  się 
upajać malowniczymi widokami i uro-
kliwymi miejscami.

PAW

Wiosna nad Wartą

Q
Budząca się wiosną przyroda nad Wartą cieszy oko pięknymi widokami   
fot. Paweł Wolniewicz

W czwartek, 7  marca, we wczesnych 
godzinach rannych jadąca samochodem 
kobieta chciała zaparkować przed halą 
Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy ul. Kołłątaja. Na podstawie uzyska-
nych informacji, podczas manewru nie 
zachowała należytej ostrożności i  po 

staranowaniu ogrodzenia, wjechała 
w klinkierową ścianę owalu LOSiR. Mur 
został wepchnięty na głębokość kilku 
centymetrów, uszkodzono wiele cegieł. 
Naprawa będzie wymagała wymurowa-
nia od nowa kilku metrów kw. Jak nam 
też przekazano, szkodę zgłoszono ubez-

pieczycielowi. Po jego oględzi-
nach zostanie wyremontowana 

ściana. Płot na-
prawiono po 
około miesiącu.
Zdarzenie nie 
zostało zgłoszo-
ne ani odnoto-
wane na Policji 
oraz  St raży 
Miejskiej.

PAW

Zaparkowała na ścianie

Q
Zdjęcie wykonane 3 tygodnie później, podczas montażu nowego 
słupka ogrodzenia. W głębi – uszkodzony mur

Ściana owalnej części LOSiR-u uszkodzona 
przez samochód. Kierowca chciał „zaparkować” 
na ulicy (około 7 m od ściany), gdzie znajdu-
ją się miejsca postojowe. Jak dokonał manewru 
parkowania, że pokonał krawężnik chodnika, 
chodnik, staranował słupek oraz parkan ogro-
dzenia LOSiR-u, przejechał ok. 5 metrów i jesz-
cze uderzył w klinkierowy mur, powodując jego 
poważne uszkodzenie?

Q
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Zbrodnia miała miejsce rok temu, 27 
(28) stycznia 2018 r., w czynnym przez 
24h pawilonie z automatami do gry na 
ryneczku przy ul. Żabikowskiej (naprze-
ciw SP 2). 61-letni Zygmunt N. zginął 
od ciosów siekierą. 2 lutego 2018 r. za-
trzymano 22-letniego Nazariego H., 
którego oskarżono o zabójstwo, proku-
rator zastosował wobec niego areszt 
tymczasowy. Ukrainiec przyznał się do 

winy, ale nie potrafił wyjaśnić przyczyn 
swojego postępowania. Przed zabój-
stwem mężczyźni mieli pokłócić  się 
o  rower. Sprawcy groziło dożywocie, 
jednak sąd skazał go na 15 lat więzienia. 
Wyrok nie jest prawomocny.
O zbrodni pisaliśmy obszernie w „WL” 
02-2018 na str. 19.

(S)
(Źródło: epoznan.pl)

Wyrok za mord na ryneczku
27 marca br. w poznańskim sądzie zapadł wyrok w sprawie brutalnego 
morderstwa, do którego doszło w ub. roku Luboniu

W pierwszy dzień wiosny, w Centrum 
Ogrodniczym Agaty i Wiesława Strącz-
kowskich przy ul. Wojska Polskiego 
odbyły się „Rodzinne Warsztaty Ogrod-
nicze”. Event, w  którym uczestniczyli 
m.in. uczniowie lubońskich szkół, pro-
wadził znany i lubiany w świecie ogrod-
ników dziennikarz telewizyjny oraz 
autor wielu poradników – Witold Czuk-
sanow. Przybyłym w tym dniu udzielał 
fachowych rad, jak urządzać i uprawiać 
ogród, jak upiększać balkon. Mówił 
o walorach estetycznych i zdrowotnych: 
warzyw, kwiatów i ziół oraz o ich upra-
wowych wymaganiach. Obdarowując 
uczestników sadzonkami bratków in-
struował, jak je należy sadzić w donicz-
kach i doradzał, jak kolorystycznie do-
brać do nich osłonkę.

Korzenie rodzinnej firmy Centrum Ogrod-
nicze Strączkowscy sięgają 1922 r., kiedy 
to Wojciech Strączkowski wraz z  żoną 
Ludwiką kupili ziemię w Żabikowie i za-
jęli się uprawą kwiatów i warzyw dla po-
łożonego w sąsiedztwie Poznania. 66 lat 
później, w 1988 r., Wiesław – wnuk Woj-
ciecha – przejął gospodarstwo i stopniowo 
zaczął zmieniać profil upraw. Po 10. latach, 
już wspólnie z  żoną Agatą rozpoczęli 
sprzedaż ozdobnych roślin iglastych i li-
ściastych oraz kwiatów i  sadzonek. 
W 2000 r. wybudowali obecny sklep i po-
wstało systematycznie rozwijające się Cen-
trum Ogrodnicze. Od tego czasu cały 
wysiłek rodzinnej firmy skierowany jest 
na przedstawienie klientom szerokiego 
i atrakcyjnego asortymentu o jak najwyż-
szej jakości.  PAW

Warsztaty rodzinne z gwiazdą
Witold Czuksanow – osobowość telewizyjna – po raz drugi na evencie 
w Centrum Ogrodniczym Strączkowscy

Q
Podczas warsztatów Witold Czuksanow, mający świetny kontakt z dziećmi, dora-
dzał w jaki sposób sadzić kwiaty, do jakich doniczek, jakiego użyć podłoża i pamię-
tać o ich podlaniu   fot. Paweł Wolniewicz

W nocy z  14 na 15  grudnia ub. roku, 
w największym supermarkecie w naszym 
mieście – Intermarché – wybuchł pożar. 
W konsekwencji, z przyczyn techniczno-
-higienicznych, sklep przez trzy i  pół 
miesiąca był nieczynny.

Ponowne otwarcie za-
p l a n o w a n o  n a 
3 kwietnia o godz. 9. 
Ponieważ już przed 
godz.  8 przed wej-
ściem gromadzili  się 
pierwsi klienci, kie-
rownictwo sklepu po-
stanowiło je przyspie-
szyć. Zanim to nastą-
piło, wyremontowany 
i  zmodernizowany 
supermarket poświęcił 
proboszcz parafii św. 
Jana Bosko – ks. prał. 
Roman Kubicki. Kilka 
minut po godz. 8 kil-
kadziesiąt osób doko-
nywało już zakupy. 
O godz. 9.30 klientów 
było już kilkaset, par-
king pękał w szwach. 
Najwięcej kupujących 
gromadziło się trady-

cyjnie przy stoiskach z wędlinami, mię-
sem, rybami, serami i garmażerką. Wła-
śnie przy nich zamontowano automat 
do poboru numerków do obsługi przy 
ladzie. Po usłyszeniu swojego numeru 
w sklepowym radiowęźle i wyświetleniu 

go na monitorze, klienci podchodzili do 
wybranych stoisk, przy których za ladą 
czekali ekspedienci. To pionierskie 
przedsięwzięcie w Wielkopolsce.
(patrz również reklama na str. 6).

PAW

Intermarché – powrót

Q
Tradycyjnie największym powodzeniem cieszyły się stoiska z wędlinami i mięsi-
wem   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Przed otwarciem supermarket poświęcił ks. 
prał. Roman Kubicki   fot. zbiory Intermarché

Urządzenie do automatycznego wydawania 
numerków. Po wciśnięciu odpowiedniego 
guzika rezerwuje się miejsce w kolejce do 
danej lady. W oczekiwaniu na swoją kolej 
można dokonywać zakupów w części samo-
obsługowej   fot. Paweł Wolniewicz

Q
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Ostatnio w związku ze strajkiem nauczy-
cieli zrobiło  się bardzo głośno o  ich 
zarobkach. Wszyscy mówią, że dostają 
za mało pieniędzy za ich wysiłek, trud 
i poświęcenie. Przywileje: karta nauczy-
ciela, ponad 2,5 miesiąca urlopu rocznie, 
13. pensja itp., roczny, płatny urlop na 
poratowanie zdrowia, nie rekompensu-
ją poziomu wynagrodzenia. Oświatow-
ców nie satysfakcjonują też propozycje 
podwyżek składane przez obecny rząd, 
żądają jednorazowego podniesienia wy-
nagrodzenia o  1  000  zł, tj. o  tyle, ile 
wywalczyli sobie w ubiegłym roku po-
licjanci.

Nauczycielskie pensje
Dla orientacji, w tabeli poniżej podajemy 
wysokości minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego obowiązujących 
1 stycznia 2019 r.

Zapowiadane podwyżki w 2019 r. wy-
niosą od 121 zł do 166 zł, a wyliczone 
przez specjalistów na podstawie Karty 

Nauczyciela i ustawy budżetowej średnie 
wynagrodzenia nauczycieli w  2019  r. 
wynosi (kwoty brutto): dla stażysty – 
3 045,21 zł, nauczyciela kontraktowego 
– 3 380,19 zł, dla nauczyciela mianowa-
nego – 4 385,10 zł i dyplomowanego – 
5  603,19  zł. W  procesie mediacyjnym 
pomiędzy rządem a związkami zawodo-
wymi sytuacja jest dynamiczna i zmienia 
się. Niektórych propozycje satysfakcjo-
nują, większości jednak nie, co dopro-
wadziło do strajku nauczycieli od 8 
kwietnia na czas nieokreślony.
Tyle krajowych danych statystycznych, 
a jak jest w Luboniu?

Zarobki dyrektorów
Nie mamy jeszcze danych dotyczących 
naszego miasta. Jedyne jakie można 
z oficjalnych źródeł wyczytać, to zarob-
ki dyrektorów. W  kolejnej tabelce, na 
podstawie oświadczeń majątkowych 
składanych w Urzędzie Miasta (dostęp-
nych na bip.lubon) podajemy zarobki, 
jakie pobrali dyrektorzy lubońskich pla-

Zarobki w oświacie
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 1 
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem 
pedagogicznym 2 538 zł 2 611 zł 2 965 zł 3 483 zł

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania 
pedagogicznego
lub tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z 
przygotowaniem pedagogicznym

2 250 zł 2 289 zł 2 584 zł 3 033 zł

3
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez 
przygotowania pedagogicznego
lub inne wykształcenie

2 230 zł 2 250 zł 2 268 zł 2 651 zł

Poziom wykształcenia nauczyciela

Stopnie awansu zawodowego

Wysokość minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. (brutto)

średnio
miesięcznie

SP1 Anioła Grzegorz z zatrudnienia 86 753,00 zł 7 229 zł
SP2 Kałwińska Lidia z zatrudnienia 103 034,13 zł 8 586 zł
SP3 Leciej Grażyna z zatrudnienia 78 353,55 zł 6 529 zł
SP4 Antczak Agnieszka z zatrudnienia 80 758,38 zł 6 730 zł
SP5 Walczak Jolanta z zatrudnienia
G1 Plumińska-Mieloch Anita z zatrudnienia 90 838,87 zł 7 570 zł

z części
zatrudnienia 31 353,19 zł 2 613 zł

emerytura 49 634,15 zł 4 136 zł
Zygmanowska TeresaSP2

zarobki w 2017 r.Dyrektorzy 
lubońskich szkół

brak danych

Chcąc przybliżyć lubonianom sytu-
ację w oświacie lubońskiej, chcieliśmy 
zebrać więcej danych, by przekazać 
te informacje opinii publicznej oraz 
by dokonać kilku analiz pozwalają-
cych poznać rzeczywisty problem 
finansowy – przyczynę strajku w na-
szym mieście. Warto przypomnieć, 
że organem założycielskim szkół jest 
samorząd gminny, czyli władza Lu-
bonia. To on głównie decyduje, ile 
jest szkół, gdzie i jakich, on obsadza 
szefów oraz przyjmuje i  zatwierdza 
budżety poszczególnych placówek, 
przez to wpływa też na politykę ka-
drową, lokalową, inwestycyjną itd.
Wysłałem emailem i złożyłem w Urzę-
dzie Miasta stosowny wniosek o  udo-
stępnienie informacji publicznej. Powo-
łałem się na trzy podstawy prawne: 
QQ ustawę o dostępie do informacji pu-

blicznej z 6 września 2001 r., z później-

szymi zmianami (Dz. U. z 7.12.2015 r., 
poz. 2058), art. 2 ust. 1 oraz inne;
QQ ustawę o  zmianie niektórych ustaw 

w  celu zwiększenia udziału obywateli 
w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów pu-
blicznych z 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 130).
QQ i ustawę „Prawo Prasowe” z 26 stycznia 

1984 r. z późniejszymi zmianami.
Zwróciłem się z prośbą o udostępnie-
nie niektórych informacji dotyczących 
sfery oświatowej w Luboniu. W spra-
wach budżetowych poprosiłem o dane 
za miniony rok 2018 oraz planowanych 
na 2019 r.
W związku z  tym, że na większość 
pytań nie otrzymaliśmy potrzebnych 
informacji, by rzetelnie opisać sytuację 
w Luboniu, postanowiłem opublikować 
nasze pytania oraz odpowiedzi władzy 
wykonawczej – burmistrz Małgorzaty 

Dane o oświacie
Przed strajkiem – prawie 3 400 na rękę miesięcznie dla nauczyciela 
w Luboniu?

Machalskiej – oraz dokonać ograni-
czonej brakiem danych analizy.
Oto pytania „Wieści Lubońskich” oraz 
odpowiedzi pani Burmistrz:

„WL”: Jakie są wyniki referendów prze-
prowadzonych w lubońskich szkołach 
w związku z zapowiedzianym strajkiem 
nauczycieli. Proszę podać, jak brzmia-
ło pytanie referendalne oraz liczby 
głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymują-
cych  się od głosowania”, a  także nie-
biorących udziału w głosowaniu. Czy 
w głosowaniu uczestniczyli także dy-
rektorzy placówek?
odpowiedź MałgorzatyMachalskiej: Bur-
mistrz Miasta Luboń nie jest w posiada-
niu żądanych przez Pana danych, ponie-
waż nie był organizatorem referendum.

„WL”: Ilu nauczycieli jest zatrudnio-
nych w  poszczególnych placówkach? 
Proszę podać liczbę osób oraz etatów 
wg stopni zawodowych nauczycieli: 
stażystów, kontraktowych, mianowa-
nych, dyplomowanych.
M.M.: Dane dotyczące liczby etatów na-
uczycieli w  poszczególnych placówkach 
przedstawia tabela, dane – stan wg 

30.09.2018 r. (Dane 
te zostały wykorzy-
stane w tabeli w ko-
lumnach: 3, 11, 13, 
15, 17. W  podsu-
mowaniu Zespołu 
Szkół (ZS) zmniej-
szyliśmy łączną licz-
bę etatów o  0,2 – 
rzeczywisty wynik podsumowania prze-
słanych danych. Wszystkie dane z  UM 
znajdują się na szarych polach)

„WL”: Jakie są wysokości rocznych 
budżetów poszczególnych szkół oraz 
ile w tym stanowią pieniądze na wy-
nagrodzenia nauczycieli? Proszę wy-
szczególnić składowe wynagrodzeń 
pracowników dydaktycznych, podać 
ich łączne koszty w  poszczególnych 
placówkach.
M.M.: Wysokość rocznych planów finan-
sowych szkół z  wyodrębnieniem wyna-
grodzeń wg stanu na dzień 14.03.2019 r. 
– tabela. (Dane zostały wy-
korzystane w  tabeli w  ko-
lumnach: 5, 6). Brak infor-
macji pozwalających na 
wyodrębnienie wynagrodzeń 

cd.  
obok

cówek za 2017 r. (dane za rok miniony 
– 2018 – będą dostępne najwcześniej 
w maju). Średnie miesięczne wynagro-
dzenie brutto dyrekcji naszych placówek 
wynikające tylko z zatrudnienia w szko-
le wahało  się od ok. 6  500 (SP  3) do 
8 500 zł (SP 2) – wartości brutto. Dyrek-
tor SP 5 w swoim oświadczeniu mająt-
kowym zupełnie pominęła informacje 
o dochodach, jakie uzyskała w 2017 r., 
stąd adnotacja: „brak danych”. Tak na 
marginesie, dlaczego przyjęto taki do-
kument, bez tych podstawowych danych 
i kto za to odpowiada?

Oprócz dyrektorskich zamieściliśmy też 
dochody, jakie z  tytułu pracy w  SP  2 
otrzymuje była dyrektor tej placówki – 
patrz ostatni wiersz (szare tło). Oprócz 
miesięcznej emerytury powyżej 4 tys. zł, 
z  zatrudnienia na części etatu w  SP  2 
pobierała w 2017 r. średnio ok. 2 600 zł. 
Przypomnijmy też, że Teresa Zygma-
nowska jest, drugą już kadencję, Prze-
wodniczącą Rady Miasta Luboń. Za tę 
funkcję otrzymuje z  budżetu miasta 
dietę w wysokości ok. 1 800 zł na rękę. 
(Przewodnicząca Rady jest jedyną spo-
śród 21. radnych, w przypadku której na 
bip.lubon brakuje bieżącego oświadcze-
nia majątkowego składanego na począt-
ku każdej kadencji – do 21.12.2018 r.)

Bez rozmowy
Pod koniec marca prosiliśmy też Prze-
wodniczącą Rady Miasta Luboń, jako 
osobę bodaj najlepiej znającą oświatę 
w naszym mieście, o rozmowę dla „Wie-
ści Lubońskich” na temat obecnej sytu-
acji. Zasłaniając się brakiem czasu, od-
mówiła bezpośredniego kontaktu i roz-
mowy – wywiadu. Pod naciskiem zgo-
dziła się ostatecznie na udzielenie odpo-
wiedzi na pytania zadane w  mailu. 
Z ramienia redakcji temat prowadziła, 
znająca problem nauczycielka (spoza 
lubońskich placówek) – Beata Stemp-

czyńska, jednocześnie członek Zarządu 
wydawcy „Wieści” – Stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego „Forum Lu-
bońskiego” (czytaj str. 20).

Dane lokalne
W Urzędzie Miasta złożyłem też wniosek 
o udostępnienie informacji publicznej, 
prosząc w nim o możliwie szczegółowe 
dane, by na ich podstawie móc przekazać 
opinii społecznej rzetelne, porównywal-
ne informacje o  lubońskiej oświacie 
i  wywołać refleksję publiczną nad jej 
kondycją w kontekście organizowanych 
strajków, egzaminów uczniowskich itd. 
(więcej patrz: niżej – „Dane o oświacie”).

PPR
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nauczycieli oraz wyszczegól-
nienie części składowych wy-
nagrodzeń.

„WL”: Proszę podać wysoko-
ści subwencji oraz dotacji 

w budżecie miasta dla szkół w Luboniu.
M.M.: Wysokość subwencji ogólnej – stan 
na 14.03.2019 r. – 20 977 100 zł.

„WL”: Ilu uczniów jest w poszczegól-
nych placówkach szkolnych?
M.M.: Dane dotyczące liczby uczniów 
w poszczególnych placówkach przedsta-
wia tabela – stan wg 30.09.2018  r. 
(Dane wykorzystaliśmy w tabeli w ko-
lumnie 2.)

„WL” - Proszę podać liczbę pracowni-
ków pozadydaktycznych z wyszczegól-
nieniem stanowisk i etatów.
M.M.: Burmistrz Miasta Luboń nie jest 
w posiadaniu żądanych przez Pana da-
nych, pytanie należy kierować do dyrek-
torów poszczególnych szkół.

„WL”: Proszę podać, ilu nauczycieli na-
leży do poszczególnych związków zawo-
dowych oraz ilu jest niezrzeszonych?
M.M.: Burmistrz Miasta Luboń nie jest 
w posiadaniu żądanych przez Pana da-
nych, pytanie należy kierować do dyrek-
torów poszczególnych szkół.

„WL”: Czy dyrektorzy lubońskich szkół 
należą do związków zawodowych, jeśli 
tak, to do jakich?
M.M.: Żaden z  dyrektorów lubońskich 
szkół nie zgłosił Burmistrzowi Miasta 
Luboń przynależności do związku zawo-
dowego.

„WL”: Czy publiczne przedszkola lu-
bońskie także strajkują, jeśli tak, to 
które i w jakim zakresie?
M.M.: Burmistrz Miasta Luboń nie jest 
w  posiadaniu takich informacji, proszę 
zwrócić się o informację do związków za-
wodowych działających w przedszkolach.

„WL”: Czy w lubońskich szkołach od-
będą się bez zakłóceń egzaminy ósmo-
klasistów i gimnazjalne? Jak zabezpie-
czona jest ewentualna absencja nauczy-
cieli na tych egzaminach?

M.M.: Organ prowadzący poczyni wszel-
kie możliwe starania w celu umożliwienia 
dyrektorom szkół przeprowadzenia w spo-
sób niezakłócony egzaminów gimnazjal-
nych i ósmoklasisty.

„WL”: Proszę także o inne dane, któ-
re zdaniem Pani Burmistrz lub dy-
rektorów placówek, mogą być ważne 
w  kontekście zadanych wyżej pytań 
lub bieżącej sytuacji w  oświacie lu-
bońskiej.
M.M.: Brak jakiejkolwiek odpowiedzi.

Komentarz
Jeśli Pani Burmistrz nie zna odpowiedzi 
na zadane pytania, to wnioskuję, że nie 
ogarnia sytuacji w oświacie w ogóle, lub 
skoro zna odpowiedzi i  nie chce ich 
udostępnić prasie, to można zadać py-
tanie: dlaczego? Dlaczego mieszkańcy 
Lubonia, za pośrednictwem niezależnej 
prasy, nie mają posiadać pewnych infor-
macji?

Analiza
Z powodu braku potrzebnych informa-
cji możemy przedstawić jedynie kilka 
danych i wniosków lokalnych.
1. Najmniej w Luboniu jest nauczycieli 
stażystów, czyli tych najniżej zarabiają-
cych. To grupa zaledwie 4,17%, czyli ok. 
13,5 etatu. Tę statystykę bardzo podbija 
SP 5, która ma prawie połowę, bo aż 6 
takich etatów. Zapewne wynika to z re-
formy szkolnej i konieczności przyjęcia 
kadry dla nauczania początkowego dla 
klas 1-3. Przypomnijmy, wcześniej SP 5 
była Gimnazjum nr 2.

2. Najwięcej w Luboniu jest nauczycieli 
o najwyższym statusie awansu pedago-
gicznego, czyli najlepiej zarabiających. 
Średnia dla miasta to 44,3% (prawie 144 
etaty). Najwięcej, bo ponad połowę takiej 
kadry, ma SP 1 – 53,3%, najmniej SP 4 
– zaledwie 30,6%. Wniosek jeden – ofi-
cjalna podstawa ich zarobków to 3 483 zł 
(brutto), do tego dochodzą różne skład-
niki, których Burmistrz „nie zna?” w Lu-
boniu, takie, jak np.: wysługa lat, doda-
tek wychowawczy, nadgodziny, naucza-
nie indywidualne, zastępstwa itd. Wnio-
sek drugi – najwięcej jest nauczycieli 
o najwyższych kwalifikacjach, co powin-

no przekładać się na najwyższy poziom 
przekazywanej wiedzy i  kształtowania 
wychowania młodych obywateli. Czy tak 
jest rzeczywiście?

3. Koszty osobowe, czyli wynagrodzenia 
i składniki od nich naliczane w budże-
tach lubońskiej oświaty stanowią prawie 
82,5% środków finansowych placówek 
szkolnych, co stanowi kwotę prawie 
24  mln 778  tys.  zł (szczegóły – patrz 
tabela). Całkowita wysokość subwencji 
z  budżetu państwa wynosi niecałe 21 
mln zł, czyli wystarcza jedynie na 84,66% 
wynagrodzeń (69,83% wydatków wszyst-
kich). Resztę do pensji w  szkołach 
(3 mln. 800 tys. zł) i pochodnych oraz 
na całe utrzymanie placówek, remonty 
itd., dokładamy z budżetu gminy, czyli 
z naszych podatków. Dla szkół to kwota 
ponad 9  mln  zł. By uzmysłowić sobie 
skalę wydatków w budżecie, warto przy-
pomnieć, że dział 801 – „Oświata i wy-
chowanie” – stanowi w lubońskim bu-
dżecie największą jego część – 36,21%, 
tj. ok. 57 mln 400 tys., całego budżetu. 
Dla porównania, wszystkie wydatki ma-
jątkowe, czyli inwestycje przewidziane 
na 2019 rok, są ok. 20 milionów niższe 
(37,880 mln).

4. Nie wiem, czy na co dzień zastana-
wiamy się nad tym, ilu mamy uczniów 

w  lubońskich szkołach (3  352) i  ilu 
nauczycieli (etatów) – 324. Wynika 
z  tego, że statystycznie na jednego 
nauczyciela w Luboniu przypada 10,3 
ucznia. Nazwałem to roboczo wskaź-
nikiem opieki. Z danych otrzymanych 
z Urzędu wynika, że wskaźnik ten jest 
najmniejszy dla SP 1 (9,8), a najwyższy 
(11,1 ucznia na każdego belfra) w SP 5.

5. Burmistrz tego nie wie, bo nie 
podała, wiec założyłem średnio, że 
10% wynagrodzeń osobowych po-
chłaniają etaty niedydaktyczne (część 
dyrekcji, sekretarka, księgowa, woź-
ni, sprzątaczki itp.), standardowe 
koszty uzyskania przychodu, odli-
czając pochodne pensji płacone przez 
pracodawcę oraz wynikających z ob-
ciążeń pracownika (ZUS, składki 
zdrowotne itp.). Z  obliczeń wyszło, 
że nauczyciel w Luboniu otrzymuje 
dotychczas (przed strajkiem) średnio 
miesięcznie 3 390 zł na rękę.

Po brakujące dane, których w Urzędzie 
Miasta nie ma, za radą włodarza miasta 
zwrócę  się do dyrektorów szkół. Liczę 
więc na to, że inne ciekawe informacje 
o lubońskiej oświacie przekażemy opinii 
publicznej później. Zapraszamy też do 
polemik, refleksji itd.

PPR
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Apel dyrektor SP 5
Rozesłano do rodziców 4 kwietnia 2019 r., po południu

Szanowni Państwo,
jak zapewne wszyscy wiedzą, nadal nie 
ma porozumienia między stroną rzą-
dową a  związkami zawodowymi. 
W  związku z  tym bardzo poważnie 
rozważamy sytuację strajku nauczycie-
li w czasie egzaminów.
Trwa tworzenie nowych komisji egza-
minacyjnych. Zgodnie z Rozporządze-
niem MEN mogą w  nich pracować 
osoby posiadające kwalifikacje nauczy-
ciela (niekoniecznie pracujące w tym 
zawodzie), w komisjach również mogą 
być nauczyciele emeryci.

Stąd moje pytanie i prośba do Państwa 
– Rodziców o udział w pracy komisji. 
Proszę o PILNY kontakt osoby posia-
dające kwalifikacje nauczycielskie, 
które w dniach 10-12.04 (później 15-
17.04) mogą być członkami ZN w na-
szej szkole.
Przed egzaminem odbędzie się szko-
lenie z procedur OKE.
Wszystkie szczegółowe informacje 
przekażę w bezpośredniej rozmo-
wie.
Z poważaniem

Jolanta Walczak
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Luboń
razem 3 352 324,28 10,3 30 039 257 24 777 741 82,48% 10% 5 731 zł 3 391 zł 13,52 4,17% 80,01 24,67% 86,92 26,80% 143,83 44,35%

SP1 561 57,02 9,8 5 245 599 4 620 586 88,09% 10% 6 078 zł 3 596 zł 1,19 2,09% 14,00 24,55% 11,44 20,06% 30,39 53,30%
SP2 777 75,18 10,3 7 597 965 5 977 078 78,67% 10% 5 963 zł 3 528 zł 1,00 1,33% 14,55 19,35% 25,63 34,09% 34,00 45,22%
ZS 785 76,43 10,3 6 158 437 5 344 746 86,79% 10% 5 245 zł 3 103 zł 2,50 3,27% 20,06 26,25% 20,25 26,49% 33,62 43,99%

SP4 512 50,79 10,1 5 018 894 4 226 104 84,20% 10% 6 241 zł 3 692 zł 2,83 5,57% 15,73 30,97% 16,68 32,84% 15,55 30,62%
SP5 717 64,86 11,1 6 018 362 4 609 227 76,59% 10% 5 330 zł 3 153 zł 6,00 9,25% 15,67 24,16% 12,92 19,92% 30,27 46,67%

P1 125 12,10 10,3 0,00 0,00% 4,00 33,06% 3,52 29,09% 4,58 37,85%
P5 139 17,15 8,1 0,00 0,00% 3,60 20,99% 6,05 35,28% 7,50 43,73%
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Wskaźnik opieki Pieniądze na wynagrodzenia Stopnie awansu kadry pedagogicznej
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czych przygotowanych w  Domu Para-
fialnym przy ulicy Jagiełły 11 (przy ko-
ściele pw. św. Jana Bosko).

4. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr  4 
będą mogły skorzystać z zajęć opiekuń-
czych przygotowanych w Ośrodku Kul-
tury w Luboniu.

5. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 
będą mogły skorzystać z zajęć opie-
kuńczych przygotowanych w  hali 
sportowo-widowiskowej LOSiR (w 
przypadku przeprowadzania egzami-
nów w hali widowiskowo-sportowej 

zajęcia odbywać  się będą w  salach 
Szkoły Podstawowej nr 5).

W szkołach dostępne są druki wnio-
sków o  objęcie dziecka opieką 
w dniach, w których będzie odbywał się 
strajk. Wniosek należy wypełnić i do-
starczyć w  momencie powierzenia 
opieki nad dzieckiem, do instytucji, 
która dla danej szkoły została wyzna-
czona dla danej szkoły.

Komunikat dotyczący możliwości sko-
rzystania z obiadu został podany kilka 
dni przed strajkiem

Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury
Urzędu Miasta Luboń

GORĄCE TEMATY  

W marcu oczy wielu Po-
laków były skierowane na 
dyskusje prowadzone 
między nauczycielami 
a  rządem. Walka 
o wzrost wynagrodzenia 
nauczycieli była tematem 
numer jeden nie tylko dla samych zainte-
resowanych, lecz także w dużej mierze dla 
rodziców uczniów. Brak porozumienia 
obu stron spowodował chaos w szkołach, 
urzędach i domach. Pojawiło się mnóstwo 
pytań. Jak w takiej sytuacji zachowała się 
władza? Czy zatroszczyła  się o  bezpie-
czeństwo dzieci? Czy zadbała o zmini-
malizowanie negatywnych skutków?
Próbowaliśmy porozmawiać na ten temat 
z Przewodniczącą Rady Miasta Luboń, 
doświadczoną nauczycielką i wieloletnią 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 – Te-
resą Zygmanowską. Ostatecznie, pod 
naciskiem, odpowiedziała na pytania 
nurtujące mieszkańców, na piśmie.

„WL”: Jakie jest stanowisko władz mia-
sta w sprawie strajku w oświacie w Lu-
boniu?
Teresa Zygmanowska: Rada Miasta 
Luboń nie zajęła stanowiska w sprawie 
strajku w oświacie w Luboniu.

QQ Jakie są proponowane rozwiązania 
zaistniałego problemu?
Spór w oświacie jest sporem zbiorowym 
między związkami zawodowymi a rządem.

QQ Co miasto robi, by zapewnić opiekę 
dzieciom podczas strajku? (Czy obo-
wiązkiem rodziców jest dowieźć dziecko 
do instytucji zastępczej, typu biblio-
teka, ośrodek kultury itp. czy leży to 
w gestii szkoły? Co, jeśli w drodze do 
innego miejsca, niż szkoła, coś się dziec-
ku stanie? Czy ubezpieczenie szkolne 
uwzględni tę okoliczność? Kto będzie 
pełnił opiekę nad uczniami? Czy są to 
osoby wykwalifikowane?)
W kwestii organizacji pracy szkół Bur-
mistrz Miasta wydała oświadczenie do-
stępne na stronie www.lubon.pl. Otrzy-

małam informację, że szkoły nie zapew-
nią dowozu dziecka. Polisa ubezpiecze-
niowa działa przez cały rok i jest ważna 
zarówno na terenie kraju i jak poza jego 
granicami.

QQ Jak władza uchwałodawcza zajęła się 
tematem strajku? Czy wezwani byli np. 
na posiedzenie Komisji Sfery Społecznej 
dyrektorzy, by zdiagnozować sytuację 
i ustalić wspólną ścieżkę działania? Jeśli 
tak, to co ustalono?
Zadania wskazane w zadanym pytaniu nie 
należą do Rady Miasta. Otrzymałam in-
formację od Burmistrza, że w celu bieżącej 
analizy sytuacji i przygotowania ewentu-
alnych działań spotykał się systematycznie, 
kilkakrotnie z dyrektorami szkół.

QQ Statystycznie w Polsce do strajku przy-
stąpiło 80% szkół i przedszkoli, a w Lu-
boniu (proszę o podanie, ile procent 
szkół i ile procent przedszkoli)?
Otrzymałam informację, że udział 
w  strajku zadeklarowało 100% luboń-
skich szkół. Przedszkola nie złożyły de-
klaracji przystąpienia do strajku.

QQ Jak władza miasta ocenia nastroje 
mieszkańców, zwłaszcza rodziców, wo-
bec kryzysu w oświacie?
Nie prowadzono badań opinii publicznej.

QQ Co, jako przewodnicząca Rady Mia-
sta Luboń, były dyrektor jednej ze szkół 
podstawowych i nauczyciel, sądzi Pani 
o organizowanym właśnie strajku?
Przewodnicząca Rady Miasta jest wy-
łącznie organem reprezentującym Radę 
Miasta i nie zajmuje samodzielnego sta-
nowiska w poruszanej kwestii.

QQ Jak ocenia Pani sytuację materialną, 
czyli zarobki nauczycieli w Luboniu? 
Rzeczywiście była ona i jest aż tak zła?
Jako Przewodnicząca Rady Miasta i były 
nauczyciel powstrzymam się od odpo-
wiedzi.

korespondowała: Beata Stempczyńska

Miasto w obliczu strajku 
oświaty w Luboniu
Odpowiedzi Przewodniczącej Rady Miasta i pedagoga –  
Teresy Zygmanowskiej

Szanowni Rodzice,
w związku z  zapowiadanym strajkiem 
nauczycieli w szkołach, dla których or-
ganem prowadzącym jest miasto Luboń, 
Burmistrz Miasta postanowiła podjąć 
działania, które będą miały na celu zła-
godzenie skutków strajku dla dzieci i ro-
dziców.
W związku z powyższym, dajemy Państwu 
możliwość skorzystania z zajęć opiekuń-
czych dla dzieci, które w przypadku ogło-
szenia strajku, zostaną zorganizowane 
w godzinach od 7.30 do 15.30 na terenie 
Lubonia, począwszy od 8.04.2019  r. wg 
poniższego harmonogramu:

1. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 będą 
mogły skorzystać z  zajęć opiekuńczych 
przygotowanych w  hali widowiskowo-
-sportowej LOSiR (w przypadku przepro-
wadzania egzaminów w hali widowiskowo-
-sportowej zajęcia będą się odbywać w sa-
lach Szkoły Podstawowej nr 5).

2. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr  2 
będą mogły skorzystać z zajęć opiekuń-
czych przygotowanych w  Bibliotece 
Miejskiej.

3. Dzieci z  Zespołu Szkół w  Luboniu 
będą mogły skorzystać z zajęć opiekuń-

W marcu na cmentarzu komunalnym 
przy ul. Armii Poznań dziki urządziły 
sobie buchtowanie. Teren nekropolii jest 
ogrodzony siatką, wzdłuż której roz-
mieszczono preparaty zapachowe mają-
ce odstraszać niepożądane tu dzikie 
świnie. O zmroku, przez niedomkniętą 
furtkę głównego wejścia wataha dosta-
ła się jednak na miejsce wiecznego spo-
czynku nie tylko lubonian. W poszuki-
waniu pożywienia dziki ryły wokół 
cmentarnej kaplicy i wzdłuż opłotowa-
nia, zbliżając się coraz bardziej do gro-
bów. Na zrytych gwizdami i  szablami 
trawnikach można było dostrzec ślady 

ich rapet. Po wizycie na cmentarzu nie-
proszeni goście wycofali się do otuliny 
Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
gdzie zapewne mają ostoję i barłogi.
Zarządca cmentarza (Biuro Majątku 
Komunalnego) prosi odwiedzających 
groby, by po wyjściu pamiętać o zamy-
kaniu furtki, co uniemożliwi dzikom 
wchodzenie na teren nekropolii. Jedno-
cześnie rozważa możliwości zapobieże-
nia takim przypadkom w  przyszłości, 
m.in. przez zamontowanie przy furtce 
samozamykacza.

PAW

Buchtowanie na cmentarzu

Dziki zbuchtowały 
duży teren wokół 
cmentarnej kaplicy 
zbliżając się coraz 
bardziej do grobów. 
Obszar o podobnej 
powierzchni są w sta-
nie spenetrować 
zaledwie dwa dziki   
fot. Paweł Wolniewicz

Q

Organizacja zajęć w obliczu strajków



4/2019

21

SAMORZĄD 

Interpelacje po nowemu
Podczas marcowych obrad wyjaśniono 
m.in. nowe zasady składania interpelacji. 
Ustawodawca zdecydował, że prawo to 
przynależy radnym na piśmie. Przewod-
nicząca Rady niezwłocznie przekazuje 
interpelację burmistrzowi. Tekst jest 
publikowany na stronach BIP i  odpo-
wiedź powinna nastąpić w ciągu 14. dni, 
także pisemnie, opublikowana w  BIP. 
Pytania, czy jak kto woli „zapytania”, 
mogą być zadawane w punkcie „Wolne 
głosy i wnioski”.

Walczymy ze smogiem
Jeden z mieszkańców postulował stworze-
nie programu walki ze smogiem. Niestety, 
nie zapoznał się z istniejącym programem 
„Luboń Antysmog”. 25 marca ruszył ko-
lejny nabór chętnych do wymiany pieców 
węglowych na ekologiczne, z dopłatą ze 
środków miejskich w wysokości do 5 ty-
sięcy złotych (szerzej czytaj na str. 25).

Wezwanie do unieważnienia uchwał
Mieszkańcy Dorota i Włodzimierz Ko-
ściakowie wezwali do uchylenia uchwał 
z 2010 i 2017 roku dotyczących Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego (MPZP) „Lasek, rejon ulicy 
Wirowskiej”, bo ich zdaniem zostały 
podjęte niezgodnie z prawem. Stanowi-
sko Rady Miasta o  braku podstaw do 
uchylenia tych uchwał zostało podtrzy-
mane – 15 osób „za” i 4 wstrzymujące, 
2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu.

MPZP Luboń Centrum
Zgodnie z  decyzją Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu o lokalizacji w Luboniu 
Poradni Psychlogiczno-Pedagogicznej, 
władze podjęły decyzję o skorygowaniu 
istniejącego planu zagospodarowania, 
by taka funkcja usługowa była możliwa 
do zrealizowania. Radny Marek Samul-
czyk zwrócił uwagę, że poradnia już 
działa bez zmiany planu. Formalnie 
powinno być odwrotnie. Jego zdaniem 
proponowane poprawki mogą zmienić 
funkcję dwóch pięter budynku przezna-
czonych na działania kulturalne, na wła-
ściwie jakiekolwiek inne. Burmistrz 
stwierdziła, że nieotwarcie poradni przed 
uchwaleniem zmian w planie, spowodo-
wałoby przeniesienie jej do Kórnika, co 
dla mieszkańców Lubonia byłoby nie-
korzystne. Jeśli chodzi o piętro, to tam 
już są lokale wykorzystywane na inne 
cele, niż kulturalne, i uzyskały pozwole-
nie na budowę, mimo zapisów w planie, 
że miała to być przestrzeń kulturalna. Są 
tam także mieszkania. Radna Monika 
Nawrot stwierdziła, że zmieniając funk-
cję w planie, sankcjonujemy, jako miasto, 
samowolę budowlaną. Jej zdaniem nie 
powinno być zapisu o usługach ogólnych 
w  miejsce usług kulturalnych. Hubert 
Prałat, kierownik Wydziału Planowania, 
Rozwoju i Ochrony Środowiska, dopo-
wiedział, że usługą kulturalną, w ustawie, 
jest na przykład schronisko dla psów, 
a nie jest nią biblioteka, co wydaje  się 
niezgodne z powszechnym odczuciem 

Ach te plany!
7. Sesja Rady Miasta Luboń, 14.03.2019 r.

społecznym. Potwierdził, że główną prze-
słanką dokonywanych zmian w  planie 
było powstanie poradni. Radna M. Na-
wrot uparcie dowodziła, że zapisy po-
winny doprecyzowywać rodzaj usługi, 
na przykład mediotekę. Radny Piotr 
Izydorski ironizował, że trudno zapla-
nować muzeum w  pomieszczeniach 
o powierzchni 30 m2, czy też w każdym 
z tych niedużych pomieszczeń mediote-
kę. Zarzucił radnej Monice Nawrot, że 
jest w jej wypowiedzi sugestia o jakimś 
ukrytym interesie, wynikającym z ogól-
niejszego zapisu usług w  MPZP. Jeżeli 
nawet ktoś, kto kupił lokal w  tym bu-
dynku, zyska otwierając zakład kosme-
tyczny lub fryzjerski, to dlaczego mamy 
mu tego zakazać – dodał. Uchwałę pod-
jęto 13. głosami „za”, przy 6. wstrzymu-
jących się.

„Lasek Zachód” i „Żabikowo Zachód”
Zmiany w tych MPZP z lat 2001 i 2004 
wynikały z konieczności dostosowania 
ich do nowych regulacji i zmian, jakie 
nastąpiły w  kolejnych latach. Uchwały 
przyjęto jednogłośnie, 19. głosami „za”.

Sprawozdania służb mundurowych
Szczegółowe, bardzo obszerne roczne 
sprawozdania służb zaprezentowano 
komisjom Rady, są one dostępne na 
stronach BIP Urzędu Miasta, na sesji 
ograniczono się więc do pytań, które nie 
zostały zadane przez radnych w czasie 
komisyjnych obrad.
Radna Małgorzata Nyćkowiak zapytała, 
czy policjanci są szkoleni w udzielaniu 
pierwszej pomocy medycznej? Komen-
dant poinformował, że w Luboniu jest 
dwóch przeszkolonych policjantów, chęt-

nych jest więcej, ale ilość 
miejsc na takich kursach 
jest ograniczona.
Radna M.  Nawrot pytała 
Komendanta OSP o luboń-
skie hydranty. Jest ich 
w mieście 742, z czego 57 
niesprawnych.
Nie było żadnych pytań 
uzupełniających do spra-
wozdania Straży Miejskiej.

W przerwie obrad rozdano 
radnym egzemplarze świe-
żo wydanej monografii 
„Lubonianie w Powstaniu 
Wielkopolskim 1918-
1919”.

Alkohol w Luboniu
Sprawozdanie Gminnej Ko-
misji Rozwiazywania Pro-
blemów Alkoholowych za 
ubiegły rok zaprezentowano 
na posiedzeniu Komisji Sfe-
ry Społecznej. Radna Iwona 
Kaczmarek dopytywała 
podczas sesji o  szczegóły 
dotyczące płatnych patro-
li Straży Miejskiej i Policji. 
Marek Samulczyk zwrócił 
uwagę na niską frekwencję 
dzieci w zajęciach świetlic 
środowiskowych prowa-
dzonych przez GKRPA.

MOPS
M.  Samulczyk zapytał 
o szczegółowy przypadek 
jednego z podopiecznych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
oczekującego na miejsce w domu opieki. 
Nie jest znany jeszcze termin przyznania 
tego świadczenia, sprawa jest w  toku. 
Rozważano też możliwość obniżenia 
wkładu własnego rodzin w  opłaty za 
świadczone usługi opiekuńcze, którymi 
objęto 110 osób. Radny pytał też, czy 
podczas kontroli w domach spotkano się 
z faktami przemocy w rodzinie? W od-
powiedzi usłyszał, że te kontrole nie są 
przypadkowe i bezpodstawne. Rodziny 
są uprzedzane, że nastąpią, ale nie znają 
ich dokładnego terminu. Nie odkryto 
tak drastycznych zachowań, aby była 
konieczność odebrania dzieci, ale zapro-
ponowano niektórym rodzinom pomoc 
bardziej wyspecjalizowaną i dokładniej-
sze przyglądanie się ich sytuacji.

Opieka nad zwierzętami
Program został zgodnie z ustawą zaopi-
niowany pozytywnie. Ma on przede 
wszystkim zapobiegać bezdomności 
zwierząt. Luboń korzysta ze schroniska 
dla zwierząt, głównie psów, w Poznaniu. 
Jest też gospodarstwo rolne, które może 
zaopiekować się zwierzętami hodowla-
nymi i gabinet całodobowej opieki we-
terynaryjnej. Roczny koszt realizacji tej 
uchwały to 113 700 zł. Radna I. Kacz-
marek zwróciła uwagę na dużą odległość 
od Lubonia punktu pomocy weteryna-
ryjnej, który mieści się w Poznaniu na 
osiedlu Wichrowe Wzgórza. Wyjaśniono, 
że nie ma bliżej weterynarza zaintereso-
wanego takimi usługami, a obecny lekarz 
działa, w opinii miasta, bardzo sprawnie. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie, 19. gło-
sami „za”.

Imię dla SP 5
Społeczność szkoły przekształconej z Gim-
nazjum nr 2 zwróciła się z prośbą o nada-
nie jej, jako „spadkobierczyni” poprzed-
niczki, imienia św. Jana Pawła II. Uchwałę 
podjęto jednogłośnie, 19. radnych „za”.

Dla nauczycieli
Poprawiono uchwałę z 2012 roku o po-
mocy zdrowotnej w formie bezzwrotne-
go świadczenia pieniężnego dla nauczy-
cieli, którzy zachorują i udokumentują 
koszty poniesione na leczenie. Wnioski 
o  taką pomoc finansową obejmą teraz 
czas do 6. miesięcy i będzie możliwość 
składania ich dwa razy w roku. Świad-
czenie nie może przekraczać minimal-
nego wynagrodzenia. W zeszłym roku 
złożono 7 wniosków. Uchwałę podjęto 
jednogłośnie, 19 „za”.

Komisja zaopiniuje
Jednogłośnie zaakceptowano skład ko-
misji, która zaopiniuje kandydatów do 
Lubońskiej Rady Seniorów. Gremium 
liczy 9. Osób – członków Rady Miasta: 
Magdalena Woźniak, Paweł Wolniewicz, 
Teresa Zygmanowska, Michał Szwacki, 
Artur Wiśniewski, Marek Samulczyk, 
Iwona Kaczmarek, Bogdan Tarasiewicz 
i Paweł Krzyżostaniak.

Zmiany w budżecie
Wprowadzono autopoprawki w budżecie. 
Między innymi zwiększy-
ły  się dochody o  ponad 
2 mln złotych. O tyle samo 
wzrosną wydatki. Radna Mo-
nika Nawrot pytała, na jakie 
projekty drogowe zostanie 
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Bernaciak Anna FOL (1)-kF z z z z z z z z
Budzyński Łukasz FOL (2)-kF z z z z z z z z

Ekwińska Katarzyna FOL (3)-kF z z z z z z z z
Franek Dorota FOL (4)-kF n n n n n n n n
Izydorski Piotr FOL (3)-kF z z z z z z z z

Kaczmarek Iwona KML (3)-kM w w z z z w w p
Kleczewska Magdalena FOL (3)-kF z z z z z z z z

Krzyżostaniak Paweł FOL (1)-kF z z z z z z z z
Łakomy Beata KML (1)-kM z w z z z w w p
Nawrot Monika KML (4)-kM w w z z z w w p

Nyćkowiak Małgorzata KML (2)-kM z w z z z w w p
Okupniak Andrzej FOL (1)-kF z z z z z z z z
Samulczyk Marek KML (3)-kM w w z z z w w w

Szwacki Michał FOL (2)-kF z z z z z z z z
Tarasiewicz Bogdan KML (4)-kM w w z z z w p w

Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (4)-kF z z z z z z z z
Wiśniewski Artur KML (2)-kM z z z z z w w w

Wolniewicz Paweł FOL (3)-kF z z z z z z z z
Woźniak Magdalena FOL (4)-kF z z z z z z z z

Zapłata-Szwedziak Elżbieta KML (1)-kM n n n n n n n n
Zygmanowska Teresa FOL (2)-kF z z z z z z z z

15 13 19 19 19 12 12 12
0 0 0 0 0 0 1 4
4 6 0 0 0 7 6 3
19 19 19 19 19 19 19 19

Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny
Kluby radnych: kF- "Forum"; kM - Koalicja Mieszkańców Lubonia

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

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało

QQ Treść oficjalnego załącznika dotyczącego głosowania w sprawie wniosku państwa D.W. Ko-
ściaków, jest nielogiczna w odniesieniu do decyzji Rady Miasta.
QQ Ze wszystkich załączników (głosowania radnych) wynika, że radne Dorota Franek i Elżbieta 

Zapłata-Szwedziak były obecne na 7. sesji RML 14 marca br., ale nie brały udziału w głosowaniach.
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przeznaczone dodatkowe 100 
tysięcy złotych? Burmistrz 
Michał Popławski odpowie-
dział, że będą to ulice Parko-
wa, chodniki na Żabikowskiej, 
Kasztelańska i  Południowa. 

Padło też pytanie, komu miasto zleci te 
zadania? – Ogłoszono konkurs ofert na 
wykonanie tych prac.
Długo wyjaśniano nieporozumienia wo-
kół zapisów dotyczących środków na 
zadania Kom-Lubu. Miały one charakter 
formalny, umożliwiający faktyczne prze-
kazanie tej spółce miejskiej środków 
pokrywających wzrost obciążeń.

Radny M. Samulczyk pytał, dlaczego 
dopiero teraz zlecane będą projekty 
ulic, o których budowie decydowano 
w 2017 roku? Szczegóły zostaną przed-
stawione na posiedzeniu Komisji Ko-
munalnej.
Zmiany w budżecie przyjęto 12. głosa-
mi przy 7. wstrzymujących się. W ślad 
za zmianami w  budżecie uchwalono 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej – 12 „za”, 1 przeciw, 6 wstrzy-
mujących się.

Kredyt długoterminowy
Na pokrycie deficytu ponad 13,6 mln 
złotych, zaplanowanego w  budżecie, 
postanowiono zaciągnąć kredyt dłu-

Ach te plany!
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Miejska Młodzieżowa Komisja Wyborcza 
w składzie: Natalia Kaźmierczak (przewod-
nicząca), Bartosz Wilczek, Michał Szwac-
ki (rada miasta) i Oliwia Krüger, podjęła 
15 marca 2019 r. uchwałę w sprawie: po-
wołania radnych Młodzieżowej Rady Mia-
sta Luboń. W  młodzieżowym gremium 
może się znaleźć maksymalnie 15. Mło-
dych ludzi zameldowanych w  Luboniu. 
W przypadku zgłoszenia się większej licz-
by kandydatów, organizowane są wybory. 
Ponieważ 15 zgłoszonych osób spełniło 
wymogi formalne, określone w ordynacji 
wyborczej zawartej w Statucie Młodzieżo-
wej Rady Miasta, a  maksymalna liczba 
radnych nie została przekroczona, MMKW 
podjęła decyzję o  odwołaniu wyborów. 
Kandydaci, którzy złożyli wymagane do-
kumenty, stali się automatycznie członka-
mi V kadencji MRM.
Członkami Młodzieżowej Rady Miasta 
Luboń V kadencji zostali: Zuzanna Ma-
ria Bałażyk, Zofia Anna Biderman, To-
masz Jankowiak, Julia Anna Kalinowska, 
Wiktoria Klauze, Kinga Kobusińska, 
Kamil Jacek Malinowski, Kacper Prze-
mysław Matłoka, Julia Maria Miler, 
Oktawia Sałata, Błażej Jan Staśkiewicz, 
Klaudia Stefens, Jakub Nikodem Stel-
mach, Michał Strykowski i Marcin Alan 
Wieczorek (wytłuszczono nazwiska 
członków MRM IV  kadencji; sylwetki 
radnych V  kadencji przedstawiamy 
obok).

Opiekunami nowej Rady Młodzieżowej 
są Natalia Kaźmierczak i Bartosz Wilczek 
(oboje są obecnie pracownikami Urzędu 
Miasta), którzy wcześniej sami byli rad-
nymi MRM. Z  ramienia Rady Miasta 
opiekuna jeszcze nie wybrano, poprzed-
nio był nim Michał Szwacki. Kadencja 
MRM trwa 2 lata.

Pierwsza sesja
2 kwietnia 2019 r., Przewodniczący (Łu-
kasz kalinowski, który podczas kadencji 
zastąpił Oliwię Krüger), w  imieniu 
wszystkich młodzieżowych radych IV ka-
dencji oficjalnie podziękował Burmistrz 
Małgorzacie Machalskiej za wsparcie 
oraz pozytywne nastawienie do nowych 
wyzwań na rzecz młodzieży, a  także 
wszystkim, którzy włączyli się w pracę 
MRM. Następnie Burmistrz wręczyła 
nominacje radnym V kadencji i wybra-
no prezydium MRM. Przewodniczącym 
został Kacper Matłoka, wiceprzewodni-
czącymi Zuzanna Bałażyk i  Wiktoria 
Klauze, a sekretarzem Klaudia Stefens. 
Ponownie mamy więc połączenie do-
świadczenia z  poprzedniej kadencji 
i nową energię.
Na podstawie materiałów od opiekuna 
MRM, Natalii Kaźmierczak (młodszy 
referent ds. budżetu obywatelskiego i ko-
munikacji społecznej UML)

HS

Młodzieżowa Rada Miasta 
V kadencji

Q
Młodzieżowa Rada Miasta V kadencji pod przewodnictwem Kacpra Matłoki (siedzi 
w środku)

goterminowy. Będzie wypłacany zgod-
nie z życzeniem i potrzebami miasta. 
Radny M.  Samulczyk wyraził obawę 
o  możliwości sfinansowania z  tego 
kredytu wszystkich zaplanowanych 
zadań, przy zadłużeniu sięgającym 
42 mln złotych. Wraził opinię, że mia-
sto zbliża  się do ustawowej granicy 
zadłużenia. Burmistrzowie nie podzie-
lili tej opinii. Za głosowało 12. rad-
nych, 4. było przeciw, 3. wstrzymało 
się.

W sprawie pisma komisji sejmowej
Komisja Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
przysłała prośbę o  sformułowanie 
stanowiska w  sprawie projektów 

ustaw o  ochronie zwierząt i  innych 
dotyczących rolnictwa, a  także 
w  sprawie ubezpieczeń upraw oraz 
projektu powrotu do powszechnych, 
obowiązkowych ubezpieczeń rolni-
czych i konfliktu między rolnikami 
a  pszczelarzami. Projekty złożyły 
oddzielnie Klub Poselski PiS oraz 
Kluby Poselskie PO i Nowoczesnej. 
Projekty stanowiska Rady Miasta 
Luboń napisała przewodnicząca 
Komisji  Organizacyjno-Prawnej, 
Magdalena Woźniak. Komisje je 
zaakceptowały. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie, 19 za.

Obserwator Luboński
Jerzy Nowacki

Zuzanna Bałażyk
Gimnazjum nr  1 
w  Zespole Szkół 
w Luboniu; lat 14
Trenowałam taniec 
i gimnastykę przez 6 
lat. Dołączyłam do 
Młodzieżowej Rady 
Miasta, ponieważ 
interesuję się polity-
ką i zależy mi na roz-
woju mojego Miasta.

Zofia Biderman
Zespół Szkół w Lu-
boniu, klasa 7., dwu-
języczna; lat 13
Uczę się w. Od uro-
dzenia mieszkam 
w  Luboniu i  czu-
ję  się z nim bardzo 
związana. Bardzo się 
cieszę, gdy widzę jak 
miasto  się zmienia. 

Jestem osobą otwartą i pogodną, zawsze 
umiem znaleźć dobrą stronę sytuacji. 
Lubię wchodzić w  nowe środowiska. 
Należę do Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży i jest to dla mnie budujące, 
gdy mogę poznać tylu ludzi. Interesują 
mnie konie, lubię czytać książki oraz 
wykonywać prace manualne. Chciała-
bym, aby Luboń stawał się jeszcze pięk-
niejszy.

Tomasz Jankowiak
II  Liceum Ogólno-
kształcące w Pozna-
niu; lat 16
W 2018 r. uzyskałem 
tytuł laureata kon-
kursu wiedzy obywa-
telskiej i ekonomicz-
nej, zdobywając naj-
w y ż s z y  w y n i k 
z wszystkich uczest-
ników. Jestem także 

zaangażowany w liczne akcje społeczne, 
takie jak Łańcuch Światła. Jestem także 
autorem licznych wniosków o udostęp-
nienie informacji publicznej, a  także 
petycji do Senatu RP (sygn. P9-79/18). 
Do moich najważniejszych postulatów 

zaliczają się takie pozycje jak: nawiąza-
nie współpracy z Sejmem Dzieci i Mło-
dzieży oraz upublicznianie nagrań i ste-
nogramów z obrad Młodzieżowej Rady.

Kacper Matłoka
Szkoła Podstawowa 
nr 5; lat 15
Interesuję  się infor-
matyką, grafiką kom-
puterową, polityką, 
a  także sportem. 
Moją przyszłość wią-
żę z  działem IT 
(technika informa-
tyczna). Jest to już 

moja 2. kadencja, dlatego chęci do dzia-
łania są podwójne. Lubię działać dla 
miasta w  różnych inicjatywach. Mam 
nadzieję, że w tej kadencji pokażemy się 
jeszcze bardziej i będziemy sprawiać, że 
Miasto Luboń będzie jeszcze piękniejsze.

Julia Kalinowska
3. klasa gimnazjum 
w Szkole Podstawo-
wej nr 5; lat 15
Od 11 lat trenuję ta-
niec w  formacji 
w Ośrodku Kultury 
w  Luboniu, który 
jest moją największa 
pasją. Przede wszyst-
kim interesuję  się 

sportem i staram się prowadzić aktywny 
tryb życia. Zgłosiłam się do MRM, po-
nieważ sądzę, że jestem osobą kontak-
tową i  pomysłową, więc mogłoby to 
pomoc w realizacji różnych projektów.

Kinga Kobusińska
Szkoła Podstawo-
wa 1; lat 14
Dzięki zaufaniu osób 
z  mojej szkoły, już 
drugi rok jestem 
przewodniczącą sa-
morządu. Uwielbiam 
spędzać czas ze zwie-
rzętami. 
Jestem ak-
tywna fi-

zycznie, jeżdżę konno oraz 
pływam. Mam głowę pełną 

Sylwetki kandydatów  
V kadencji MRM

cd.  
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pomysłów i lubię stawiać czoła nowym 
wyzwaniom. Chciałabym, aby młodzi 
ludzie również mieli wpływ na to, co się 
dzieję w naszym Mieście.

Wiktoria Klauze
Uniwersytet Ekono-
miczny w Poznaniu; 
lat 20
Mieszkam w Nowym 
Centrum Lubonia. 
Jestem studentką po-
lityki społecznej. 
W  ramach swojej 
działalności w Mło-

dzieżowej Radzie Miasta chciałabym 
przyczynić  się do zwiększenia oferty 
spędzania wolnego czasu dla młodzieży 
naszego Miasta.

Kamil Malinowski
Szkoła Podstawowa 
nr 5; lat 16
Mam szeroki hory-
zont zainteresowań. 
Fascynuje mnie hi-
storia z  naciskiem 
na starożytną Grecję 
oraz 20-lecie mię-
dzywojenne. Bardzo 
bliska jest mi astro-

nomia, zwłaszcza obserwacje nieba, 
głównie planet. W wolnym czasie bardzo 
lubię grać w szachy oraz oglądać filmy, 
słuchać muzyki i czytać książki. Intere-
suję się również psychologią oraz eko-
nomią, oczywiście również polityką. 
Uważam, że polityka to nauka mówiąca 
o  tym, jak pomagać ludziom i  tym jej 
aspektem chcę się zajmować. Uważam, 
że wspólnie możemy wiele zdziałać i tak 
rozwiniemy Luboń, że to Poznań bę-
dzie się chciał do nas przyłączyć!

Julia Miler
Szkoła Podstawowa 
nr 1, klasa 8.; lat 14
Interesuję  się spor-
tem i  śpiewem. Do 
Młodzieżowej Rady 
Miasta zgłosiłam się, 
ponieważ lubię po-
magać oraz próbo-
wać nowych do-
swiadczeń.

Oktawia Sałata
Szkoła Podstawowa 
nr 1; lat 14
Moje hobby to 
oczywiście śpiew, 
ale też sport oraz 
taniec. Do Młodzie-
żowej Rady zgłosi-
łam  się dlatego, że 
chciałabym pomóc 
w  organizacji róż-
nego rodzaju im-

prez i innych wydarzeń w Naszym Mie-
ście.

Błażej Staśkiewicz
Zespół Szkół w Lu-
boniu; lat 16
Moim zainteresowa-
niem jest gra na gi-
tarze. Dołączyłem 
do Młodzieżowej 
Rady Miasta, ponie-
waż lubię udzie-
lać się społecznie.

Klaudia Stefens
3. klasa gimnazjum 
w Szkole Podstawo-
wej nr 5; lat 15
B a r d z o  l u b i ę 
uczyć  się języków 
obcych. Moją pasją 
jest taniec. W  wol-
nym czasie czytam 
książki i  oglądam 

filmy. Na mojej twarzy bardzo często 
można zobaczyć uśmiech, zawsze sta-
ram  się myśleć pozytywnie. Bardzo 
lubię poznawać nowe osoby i  podej-
mować nowe wyzwania. Będę stara-
ła się aktywnie działać w Młodzieżowej 
Radzie Miasta.

Jakub Stelmach
II  Liceum Ogólno-
kształcące w Pozna-
niu (1. klasa); lat 17
Interesuję  się poli-
tyką, prawem, a tak-
że sportem, szcze-
gólnie piłką nożną. 
Chętnie biorę udział 
w akcjach wolonta-
riatu, uwielbiam 

pracę z ludźmi. W 2018 r. uzyskałem 
tytuł laureata ponadwojewódzkiego 
konkursu przedmiotowego pod nazwą 
Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Eko-
nomicznej. W tym samym roku otrzy-
małem tytuł Gimnazjalisty Roku, co 
było dla mnie bardzo miłym zaskocze-
niem, a  także zwieńczeniem mojej 
pracy i  osiągnięć naukowych oraz 
sportowych w SP 3 w Luboniu. W trak-
cje mojej kadencji będę starać się, by 
każdy lubonianin miał wpływ na roz-
wój Miasta oraz zadbam o integrację 
mieszkańców wszystkich grup wieko-
wych.

 Michał Strykowski
Szkoła Podstawowa 
nr 4; lat 13
Moje główne zain-
teresowania to in-
formatyka i  goto-
wanie. Lubię rów-
nież mieć wpływ na 
to, co mnie otacza 
i  pomagać innym, 
m.in. dlatego je-

stem członkiem Samorządu Uczniow-
skiego w swojej szkole oraz kwestowa-
łem na rzecz Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Na co dzień jestem 
wolontariuszem w mojej szkole i po-
magam zarówno opiekunom świetlicy 
szkolnej, jak i dzieciom, które w niej 
przebywają.

Marcin Wieczorek
Zespół Szkół nr  4 
w Poznaniu; lat 17
Interesuję się histo-
rią oraz działam 
w  grupie rekon-
strukcyjnej „Teatr’a 
Impro Drama Sem-
per Fidelis”. Dołą-
czyłem do Młodzie-
żowej Rady Miasta 

po raz drugi, ponieważ chcę działać dla 
Lubonia, jak w poprzedniej kadencji.

QQ Jakie przepisy lokalne (jaka uchwała Rady Miasta) regulują 
zasady przyznawania nazw ulicom wewnętrznym, niepublicznym 
(jak określa je miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), 
położonym na terenach prywatnych, zamkniętych, np. na osiedlach 
deweloperskich? Widziałem ich w Luboniu kilka, a sprowokowa-
ła mnie do zadania tego pytania pokazana w ubiegłym miesiącu w „Wieściach 
Lubońskich” zamknięta, prywatna ul. Wąska w Lasku.

Odp.: Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady 
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic, zarówno będących 
drogami publicznymi, jak i nazw dla dróg wewnętrznych. W związku z powyższym, 
również dla wspomnianej w pytaniu drogi wewnętrznej, dnia 31 lipca 2008 roku, 
Uchwałą nr XXII/127/2008, Rada Miasta Luboń nadała nazwę Wąska w Luboniu.

oprac. Michał Prażyński
Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Nazwy dla dróg prywatnych

QQ W ubiegłym roku kilkakrotnie rów-
nano naszą ulicę. Minął kwartał nowego 
roku, a takiej akcji dotąd tu nie było. 
Zawieszenia naszych samochodów le-
dwo zipią, tymczasem dziury (niemal 
jedna przy drugiej) są coraz głębsze. 
Sytuację pogarsza trwająca tu budowa 
kolejnych segmentów bloków dewelo-
perskich. Kiedy zobaczymy na ul. Mi-
zerki równiarkę?
Trzy dni po wysłaniu pytania do Urzędu 
Miasta, w czwartek 28 marca, równiarka 
pojawiła się na ul. Mizerki.

QQ Kiedy zostanie wyrównany i utwar-
dzony parking na ul. Mizerki, który 
leży w  pasie drogi? Kiedy znikną na 
nim głębokie kałuże, których obecność 
powoduje, że nie można w tych miej-
scach stawiać samochodów, a stanowisk 
postojowych tutaj jak na lekarstwo?

QQ Kto i kiedy wyruduje drzewo dziko 
rosnące w pasie drogowym na ul. Mizerki 
(naprzeciw serwisu AGD), które niszczy 
chodnik i uniemożliwia parkowanie?

(Mieszkańcy)

Odp.: W odpowiedzi na 
pytania w kwestii ul. An-
drzeja Mizerki informuję, 
że spółka komunalna 
„Kom-Lub” w  miarę 
sprzyjających warunków atmosferycz-
nych wyrównuje ulice na terenie Miasta. 
Dostęp do ulicy Mizerki jest utrudniony 
ze względu na prowadzone prace bu-
dowlane oraz zaparkowane pojazdy 
w pasie drogowym. Miasto Luboń zle-
ciło spółce „Kom-Lub” równanie wyżej 
wymienionej ulicy. Miasto nie przewi-
duje w najbliższych latach prac budow-
lanych na ulicy Mizerki, jednak wniosek 
o  utwardzenie miejsc parkingowych 
zostanie skierowany w  IV  kwartale 
2019  r. do Komisji Komunalnej, która 
podejmie decyzje o  planie inwestycyj-
nym na kolejne lata. Wniosek dotyczący 
drzewa rosnącego w  pasie drogowym 
został przekazany do Wydziału Plano-
wania Rozwoju i Ochrony Środowiska. 
Po dokonaniu oględzin, zostaną podję-
te odpowiednie działania.

oprac. Bartosz Wilczek
Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

W kwestii ul. Andrzeja Mizerki

Serdecznie zapraszamy 4 i 5 maja na IX Forteczny Weekend organizowany 
po raz kolejny przez Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia w ramach 
akcji „Poznań za pół Ceny”.
Tematem wiodącym będą wydarzenia z przeszłości naszego miasta. W so-
botę planujemy spotkanie poświęcone zabójstwu księdza Stanisława Streicha 
w 1938 r. w kościele św. Jana Bosko. Było to jedno z najsłynniejszych mor-
derstw w  międzywojniu. Z  kolei w  niedzielę powędrujemy śladami walk 
o Festung Posen w 1945 r. w Lasku i Łęczycy. Zbliża się bowiem 74. rocznica 
zakończenia drugiej wojny światowej.
Impreza odbywa się przy wsparciu Miasta Luboń. Wstęp jest bezpłatny.
Szczegóły wydarzeń podamy w najbliższym czasie na stronach internetowych, 
m.in. „Wieści Lubońskich”.
Serdecznie zapraszamy!

Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

Zaproszenie!
Weekendowo z historią Lubonia
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Na wniosek mieszkańców, na odcinku 
ul. Lipowej, od Szkolnej do Poniatow-
skiego (Żabikowo), posadowiono 6 pro-
gów zwalniających (ogólny koszt – 
18  000  zł). Zostały wykonane z  kostki 
brukowej, po wcześniejszym zdarciu 
położonego w  ubiegłym roku asfaltu. 
Jeśli przyjąć, że wymiary spowalniacza 
na tej drodze wynoszą około 2 x 3,5 m 
(ok. 7 m2), to łączną powierzchnię znisz-
czonej warstwy bitumicznej można okre-
ślić na poziomie ok. 40 m2. Po dodaniu 
kosztów pracy i sprzętu, nakład pienię-
dzy publicznych niemały. Z punktu wi-
dzenia obywatela to niegospodarność.
Dlaczego montażu muld nie zsynchro-
nizowano z inwestycją Aquanetu, który 
po ślimaczącej się budowie nowego wo-
dociągu w ul. Lipowej pokrył drogę as-
faltem, albo też nie zamontowano goto-
wych muld ze sztucznego tworzywa?
Jak dowiedzieliśmy się w Wydziale Spraw 
Komunalnych Urzędu Miasta, skoordy-
nowanie inwestycji miejskiej i aquane-
towskiej nie było możliwe z  uwagi na 

2-letnie opóźnienie ze strony poznańskiej 
spółki. Kiedy miasto chciało budować 
progi, Aquanet dopinał dopiero budowę 
wodociągu (terminu odtwarzania na-
wierzchni nie określając) i nie wyrażał 
zgody na lubońskie przedsięwzięcie. 
Z  drugiej strony, jak nam wyjaśniono, 
obecnie technika montażu muld polega 
na tym, że wylewa się asfaltem całą jezd-
nię, a potem wycina fragmenty pod pro-
gi. Z zainstalowania muld prefabryko-
wanych odstąpiono z uwagi na to, że te 
gotowe, plastikowe elementy pod wpły-
wem słońca rozgrzewają się mocno i pod 
wpływem nacisku pojazdów wnikają 
w  nawierzchnię, niszcząc ją, o  czym 
przekonano się np. w przypadku ul. Ko-
narzewskiego. Miasto nie stosuje już 
gumowych progów w Luboniu.

(HS)

Nowe po nowym
Zamontowano muldy, niszcząc świeży asfalt

Q
Montując muldy na ul. Lipowej, zniszczono kilkadziesiąt metrów kwadratowych 
nowego asfaltu (leży na stercie obok). Gdyby został sfrezowany, można by taki 
surowiec wykorzystać do zasypywania dziur na ulicach gruntowych    
fot. Hanna Siatka

U zbiegu ulic Przy 
Autostradzie i Gra-
nicznej, na tyłach 
Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek 
Maryi, powstaje 
myjnia samochodo-
wa. Narożnikowy 
fragment należące-
go wcześniej do 
Zgromadzenia nie-
użytku położonego 
pomiędzy gruntem 
autostradowym i ul. 
Graniczną, został 
wyniesiony i utwar-
dzony. Postawiono 
zamknięty obiekt 

pozbawiony otworów okiennych, do-
prowadzono media, powstają stanowiska 
dla aut wraz z  kanałami do odbioru 
zużytych cieczy. Na płycie zgromadzono 
metalowe konstrukcje do budowy wiat.
Choć realizacja obiektu trwa już od 
dawna, teren powstającej inwesty-
cji nie został dotąd ogrodzony. Nie 

ma tu żadnej, wymaganej prawem 
tablicy informacyjnej. Choć to od-
ludny teren, niezabezpieczone ele-
menty konstrukcji i materiały bu-
dowlane, kanały ściekowe, studnie 
i doprowadzenia mediów stwarzają 
zagrożenie.

(SR)

Niezabezpieczona inwestycja

Q
Nieogrodzony teren budowy myjni samochodowej przy ul. Granicznej i Przy Auto-
stradzie   fot. Hanna Siatka

Q
Niezabezpieczone kanały ściekowe przyszłej myjni    
fot. Hanna Siatka

Równocześnie, tą samą techniką, mon-
towane są obecnie progi zwalniające na 
ul. Platanowej.  

Miasto nie wybuduje ronda na skrzyżo-
waniu ulic 11 Listopada, Traugutta i Rej-
tana. By nie doprowadzić do kosztownej 
rozbiórki domów i  wykupu gruntów, 
wnioskowało do starostwa powiatowego 
o zgodę na rondo szpilkowe, jednak jej 
nie uzyskano. Jak dowiedzieliśmy się od 

zastępcy burmistrza, Michała Popław-
skiego, starostwo dopuściłoby budowę 
ronda takiego, jakie znajduje  się na 
skrzyżowaniu ul. Wschodniej i al. Jana 
Pawła II, które, zdaniem urzędnika, jest 
jednak zbyt duże na warunki krzyżów-
ki w Żabikowie i skutkowałoby rozbiór-
ką przynajmniej jednego budynku. Mia-
sto poprosiło więc powiat o wskazanie 
rozwiązania, które poprawiłoby bezpie-
czeństwo na 5-ramiennej krzyżówce.

Traugutta wyłączona
W konsekwencji, w  wyniku planowa-
nych zmian w  organizacji ruchu, po-
wstanie 4-ramienne skrzyżowanie i za-
bezpieczenie bezkolizyjnego zjazdu z ul. 
11  Listopada dla autobusu, tak by ten 
nie blokował krzyżówki. Na wysokości 

sklepu „Społem” zostanie wybudowana 
w tym celu zatoka autobusowa.
Poprzez wprowadzenie „powierzchni 
wyłączonej z  ruchu” na narożniku ul. 
11  Listopada i  jednokierunkowej ul. 
Traugutta, odnoga w kierunku cmenta-
rza nie będzie już dochodzić do skrzy-
żowania, a wjazd w nią bę-
dzie się odbywał z ul. Rejta-
na. Drogą główną pozosta-
nie ciąg ulic: 11 Listopada-

Zmiany w ruchu zamiast ronda
Bardzo ruchliwe i niebezpieczne, 5-ramienne skrzyżowanie w Żabikowie, 
gdzie miało powstać rondo, otrzyma nową organizację ruchu. Powstanie 
też zatoka autobusowa, która ułatwi przejazd zbyt wąską tu ulicą 
11 Listopada

Q
Przygotowując zmiany na skrzyżowaniu w Żabikowie, przesunięto ogrodzenie 
posesji, które wcześniej stało przy drodze, na terenie miejskim   fot. Hanna Siatka

cd.  
obok
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Pierwsi zdecydowani na złożenie wnio-
sków o  dofinansowanie, tak jak w  ub. 
roku, pojawili się przed Urzędem Miasta 
już w godzinach wieczornych, w niedzie-
lę poprzedzającą wyznaczony termin: 25 
marca. Z  uwagi na nocny chłód, hol 
magistratu udostępniono czekającym już 
o godz. 2. Zadbano o miejsca siedzące 
oraz ciepłe napoje dla nich. Porządku 
ponownie pilnowała Straż Miejska. Tym 
razem przygotowane przez urzędników 
numerki dla oczekujących, okazały  się 
niepotrzebne. Chętni zorganizowali ko-
mitet kolejkowy, który rankiem 25 mar-
ca przekazał pracownikom Wydziału 
Ochrony Środowiska listę 64. osób. 
W oparciu o doświadczenie z ub. roku, 
zarządzeniem Burmistrz z 29 stycznia, 
sztywno określono tryb przyjmowania 
zgłoszeń – jedna osoba mogła złożyć 
tylko jeden wniosek.
25 marca przyjęto w  sumie 71 podań. 
Pięćdziesięciu lubonian ubiega się o do-
finansowanie kupna pieców gazowych, 
siedemnastu chce zainstalować z pomo-
cą finansową miasta urządzenia na eko-
groszek, dwóch zamierza używać pieców 
na pelet, a pozostałych dwóch nie zde-
cydowało jeszcze o typie nowego źródła 
ciepła. Teoretycznie wnioski o dofinan-
sowanie, podobnie jak przed rokiem, 
można składać do końca maja, już dziś 
wiadomo jednak, że chętnych jest więcej, 
niż tych, którym miasto może pomóc. 
W  budżecie Lubonia przewidziano na 
ten cel tę samą co wcześniej kwotę 
200 000 zł. Nie zmieniła się też wysokość 
dofinansowania. Można uzyskać 70% 
kosztu zakupu nowego pieca, nie więcej 
jednak niż 5 000 zł. W ub. roku, po wy-
gospodarowaniu dodatkowych 70 000 zł 
pomoc otrzymały 54 osoby.
Nie uległ zmianie również tryb realizacji 
wniosku o dofinansowanie. Po weryfikacji 
kompletności podań urzędnicy dokonają 
oględzin dotychczasowych urządzeń i spi-
szą protokół. Do dnia kontroli, starych 

pieców nie można demontować. Wnio-
skodawcy, którym zostanie przyznana 
dotacja, będą powiadomieni o  terminie 
i miejscu podpisania umowy. Po zamon-
towaniu przez uprawnionego fachowca 
nowego urządzenia (zostały szczegółowo 
określone w  Uchwale RML) i  złożeniu 
wniosku o rozliczenie dotacji, odbędą się 
kontrole powykonawcze. Wypłata nastąpi 
dopiero po likwidacji starego pieca oraz 
prawidłowym udokumentowaniu prac 
i  kosztów nowego. Niezakwalifikowane 
wnioski nie przechodzą na rok następny.
Zgodnie z uchwałą antysmogową Mar-
szałka Województwa z 2018 r., do końca 
2023 r. wszystkie bezklasowe urządzenia 
grzewcze będą musiały zostać zastąpio-
ne przez nowocześniejsze. W przypadku 
kotłów spełniających wymagania dla 
klasy 3. lub 4. według normy PN-EN 
303-5:2012, obowiązuje termin wymia-
ny do 1 stycznia 2028  r. Kotły tzw. 5. 
klasy, zainstalowane przed wejściem 
w życie uchwały, będą mogły być użyt-
kowane dożywotnio. Wszystkie nowe 
urządzenia zainstalowane po 1 maja 
2018 r. muszą zapewnić możliwość wy-
łącznie automatycznego podawania pa-
liwa, wysoką efektywność energetyczną 
oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie 
będą mogły również posiadać rusztu 
awaryjnego oraz możliwości jego zamon-
towania.
Nasze miasto nie posiada rozeznania co 
do potrzeb w tym zakresie. Jak się dowie-
dzieliśmy, inwentaryzacja systemów ogrze-
wania na skalę gminy jest kosztowna i nie 
ma na nią środków. Być może zainicjowa-
na już wnioskami zmiana prawa o ochro-
nie środowiska zmieni coś w tym temacie. 
Urzędnicy liczą, że nałożenie na gminy 
obowiązku wykonania inwentaryzacji źró-
deł ciepła na ich terenach, będzie skutko-
wać przekazaniem środków na te zadania, 
np. w ramach Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska.

HS

Piec klasy 5. kupię
Po raz drugi miasto dofinansuje wymianę źródeł ciepła na 
proekologiczne urządzenia grzewcze. Podobnie jak przed rokiem, akcja 
wywołała duże zainteresowanie mieszkańców. Na dotację może liczyć 
około 50. wnioskodawców

Ulica Nad Żabinką jest wydzielonym przez 
Urząd Miasta terenem zielonym, bardzo 
często odwiedzanym przez spacerujących 
ze zwierzętami, osoby starsze i dzieci. Wła-
dze miasta starają się dbać o tę przestrzeń, 
raz na jakiś czas kosząc trawę oraz podci-
nając drzewa, ostatnio postawiono dwie 
ławki dla przechodniów.
Wszystko z pozoru wygląda w porządku, 
ale niestety tak nie jest. Urzędnicy nie 
zadbali należycie o  bezpieczeństwo 
mieszkańców korzystających z ulicy, po-
nieważ po zmroku robi  się tu bardzo 
nieprzyjemnie i niebezpiecznie.
Ulica jest oświetlona tylko w  połowie, 
od ulicy Szkolnej, a pozostała część stra-
szy ciemnością. To zmora mieszkańców, 
spacerowiczów i dzieci, które pokonują 
tędy trasę do szkoły, szczególnie w okre-

sie jesienno-zimowym, gdy zmrok zapa-
da bardzo szybko.
Dla mieszkańców problemem są również 
przyjeżdżające pojazdy, które w ciemno-
ściach parkują, a kierowcy przesiadują 
w kabinach przy głośnej muzyce (czytaj 
też na str. 26).
Krótka ul. Nad Żabinką niegdyś była mało 
zamieszkałą, obecnie powstają tu nowe 
domy i miło by było, gdyby mieszkańcy 
oraz przechodnie, a w szczególności dzie-
ci, czuli  się tu bezpiecznie. W  zamyśle 
władz miasta teren ten miał służyć ludziom 
jako miejsce rekreacyjne, przyjazne i bez-
pieczne, miejmy więc nadzieję, że władze 
zadbają o to należycie, a mieszkańcy będą 
mogli bez obawy pokonywać teren również 
po zmroku.

Nazwisko znane redakcji

List do redakcji

Ciemno nad Żabinką

-Traugutta (odcinek od ul. 
Wojska Polskiego). Ze wzglę-
du na duży ruch w tym rejo-
nie, modernizacja zostanie 
przeprowadzona latem (li-
piec-sierpień). Przetarg ogło-

szono w połowie kwietnia.
Realizacja zadania: „Przebudowa ul. 
11 Listopada w zakresie budowy zato-
ki autobusowej oraz zmiana stałej or-
ganizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: 
11 Listopada, Traugutta i Rejtana” bę-
dz ie  kosz tować  or ient ac y jn ie 
247  338  zł. Roboty będą wymagały 
ciągłego kierowania ruchem pojazdów.

Porządkowanie terenu
Przy okazji przygotowań do zmiany 
organizacji ruchu na skrzyżowaniu 

i budowy zatoki autobusowej przy ul. 
11 Listopada, miasto poprosiło wła-
ścicieli narożnej posesji położonej 
naprzeciw znanej piekarni rodziny 
Górniaczyków, o regulację granic. Ci 
cofnęli ogrodzenie, które dotąd stało 
przy chodniku na miejskim terenie. 
By złagodzić łuk przy wyjeździe 
z  przyszłej zatoki również przewi-
dziano regulację płotu. Wycięto drze-
wa rosnące na miejskim gruncie – 
przy skrzyżowaniu oraz na potrzeby 
zatoki autobusowej.  

HS

Na okładce – proponowane rozwiązanie 
organizacji ruchu na skrzyżowaniu: 11 
Listopada-Traugutta-Rejtana

Q
Na pierwszym planie przygotowania do modernizacji widocznego w głębi, 5-ra-
miennego skrzyżowania ulic: 11 Listopada, Taugutta i Rejtana – porządkowanie 
miejskiego terenu „odzyskanego” po przesunięciu ogrodzenia prywatnej posesji   
fot. Hanna Siatka

Jednostronny chodnik na ul. Rejtana 
(odnoga 5-ramiennego skrzyżowania 
w  Żabikowie) jest udręka dla miesz-
kańców. By zapewnić dopływ wody do 
korzeni dostojnych, starych drzew, 
niektórych odcinków nie utwardzono, 
ale pokryto wykonanymi z tworzywa 
kratownicami. Korzenie wypiętrzyły się 
w  tych miejscach tak bardzo, że na-
wierzchnia „chodnika” od dawna sta-
nowi zagrożenie dla przechodniów. 
O odstające, ostre krawędzie kratownic 
można  się zahaczyć, a  zimą pokryta 

lodem, śliska siatka jest nie do poko-
nania, nie tylko przez osoby starsze 
czy niedołężne (problem przedstawia-
liśmy już w „WL”).
Sytuacja jest patowa. Ścięcie wystają-
cych korzeni spowoduje, że drzewa 
uschną. Z drugiej strony, bezpieczeń-
stwo przechodniów wymaga zaradze-
nia sytuacji, czego od lat mieszkańcy 
nie mogą  się doczekać. Urzędnicy 
rozpatrują między innymi podwyższe-
nie poziomu chodnika.

(S)

Trudny wybór…

Q
Niektóre odcinki chodnika na ul. Rejtana są nie do pokonania o każdej porze roku   
fot. Hanna Siatka

cd.  
ze str. 
24
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zgłaszają uwagi odnośnie parkujących 
aut, które, powiedzmy szczerze, psu-
ją architekturę zieleni.  Również 
mieszkańcy ul. Sienkiewicza, spędza-
jąc wolne chwile w swoich ogrodach, 
nie cieszą już oczu otaczającą ich 
zielenią, bo widok zasłaniają naczepy. 
Jak wiadomo, w niedalekiej odległo-
ści, w  sąsiedz-
t w i e  H o t e l u 
„ Max” na ul . 
Kościuszki, 
znajduje się par-
king dla tego 
typu pojazdów, 
a l e  k i e row c y 
umywają ręce 
od opłaty par-
kingowej,  po-
rzucając swoje 
tiry nad Żabin-
ką, sami nato-
miast przesiada-
ją się do podjeż-
dżając ych  p o 
nich aut osobo-

wych i odjeżdżają. Mieszkańcy zgła-
szają problem strażnikom miejskim 
i  policji, ale problem powraca Nad 
Żabinkę jak bumerang. Może władze 
miasta uporają  się z  nim, na co 
mieszkańcy liczą.

Nazwisko znane redakcji

O innym problemie mieszkańców ul. Nad 
Żabinką czytaj na str. 25.

LUDZKIE SPRAWY

Mieszkańcy ulicy Nad Żabinką bo-
rykają się od dłuższego czasu z pro-
blemem tirów parkujących tam na 
terenie zielonym. Jest to zjawisko 

bardzo częste i przybierające na sile 
w weekend (29 marca br. postój zro-
biło sobie tam aż pięć pojazdów). 
Odpalane późnym wieczorem auta 

potrafią chodzić 
z  włączonymi sil-
nikami aż się roz-
grzeją. Często wy-
ruszają wczesnymi 
porankami,  bu-
dząc mieszkańców 
hałasującymi na-
czepami. Rozjeż-
dżają ulicę, która 
niestety nie jest 
utwardzona, ro-
biąc jeszcze więk-
sze dziury i  kole-
iny, niszczą pobo-
cza zielone i posa-
dzone tam drzewa, 
które w  zamyśle 
Ur z ę du  Mi a s t a 
m i a ł y  s ł u ż y ć 
mieszkańcom. 
Spacerujący ulicą 

List do redakcji

Zamiast oazy zieleni – parking dla tirów

Q
Podobna sytuacja od strony ul. Szkolnej

Q
Zastawiona po obu stronach drogi ul. Nad Żabinką przy 
wlocie w ul. Przejazd

QQ W Spółdzielni Mieszkaniowej przy 
ul. Żabikowskiej rozpoczęto sezon re-
montów. Pogoda pozwala na naprawę 
kolejnych balkonów. W związku z kumu-
lacją środków na docieplenia budynków, 
nie remontuje się, jak wcześniej, całych 
pionów, a jedynie pojedyncze balkony, 
co do których przyjęto zgłoszenia, że 
przeciekają.
QQ W tym roku będą docieplane kolejne 

dwa bloki – przy ul. Sikorskiego 19 i 11 
(w ub. roku zabezpieczono termicznie 
budynki przy ul. Sikorskiego  15 i  17). 
Podobnie jak w przypadku poprzednich, 
o wyborze zadecydowały stan techniczny 
i wiek budynków. Na przełomie kwietnia 
i maja ruszy docieplanie bloku przy ul. 
Sikorskiego 19, a w czerwcu, lipcu ter-
momodernizacja obejmie budynek 11. 

Inwestycja nie będzie tym razem finan-
sowana z kredytu i premii termomoder-
nizacyjnej, ale z nagromadzonych na ten 
cel środków własnych spółdzielni. Koszt 
termomodernizacji obu bloków to ok. 
1 500 000 zł.
QQ Zakończone już roboty przy wjeździe 

do spółdzielni od ul. Osiedlowej polega-
ły na doprowadzeniu kanalizacji sani-
tarnej do pawilonów handlowych przy 
ul. Żabikowskiej, której dotąd nie było. 
To inwestycja zrealizowana na wniosek 
właścicieli (najemców) sklepików, przez 
WUPRINŻ (Wielkopolskie Przedsiębior-
stwo Robót Inżynieryjnych) na zlecenie 
Aquanetu, która pozwoli na rozwiązanie 
uciążliwego braku toalet w sklepikach. 
Spółdzielnia wyraziła zgodę na te pra-
ce. Szkoda jednak, że poznańska spółka 

Inwestycje w Luboniance

nie zgrała ich z ubiegło-
rocznymi robotami na 
ul. Osiedlowej (nowa 
kanalizacja sanitarna 
i odtwarzanie nawierzch-
ni drogi), i teraz cięto 
nowy asfalt.
QQ 8 i 9 kwietnia miały 

miejsce spotkania in-
formacyjne z  miesz-
kańcami przed walnym 
zgromadzeniem, które 
odbędzie się w Luboniu 
27 maja o godz. 17.30 
w holu SP 5. Spółdziel-
nia Mieszkaniowa w Lu-
boniu organizuje je dla 
mieszkańców nierucho-
mości we wszystkich 
gminach, w których posiada członków 
– Czempiniu, Gorzycach, Jasieniu, Mo-
sinie, Piechaninie, Stęszewie i Tarnowie 
Podgórnym. Podczas spotkań w Luboniu 
poruszano m.in. temat garaży osiedlowych, 

dalszej likwidacji gazowych podgrzewaczy 
wody oraz nowego dzielnicowego, który 
urzęduje w lokalu wynajmowanym przez 
Policję i Straż Miejską przy ul. Sikorskie-
go 7.            HS

Q
Remonty balkonów w Luboniance, na zdjęciu blok przy ul. Sikorskiego 9 (w ubiegłym 
roku ze wzgl. na stan balkonów przerwano remont elewacji)    fot. Hanna Siatka

Q
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla pawilonów handlowych przy ul. Żabi-
kowskiej-Osiedlowej   fot. Hanna Siatka

Q
Nowy chodnik przy placu zabaw pomiędzy blokami z ad-
resem: Sikorskiego 9 i 11   fot. Hanna Siatka
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Organizatorem plebiscytów „Orły” jest 
przedsiębiorstwo Beautiful Company Sp. 
z o.o. Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu. To 
ranking najlepiej ocenianych przez klien-
tów firm, inicjowany cyklicznie, w edy-
cjach rocznych, z uwzględnieniem po-
działu na branże. Celem jest dotarcie do 
jak najszerszego grona przedsiębiorców, 
by wyłonić tych, którzy spełniają naj-
wyższe standardy w  danej dziedzinie 
gospodarczej. Udział w plebiscycie jest 
bezpłatny. Najpierw organizator tworzy 
listę przedsiębiorstw prowadzących dzia-
łalność gospodarczą w danej branży, na 
danym terenie. Następnie zbiera oceny 
z  portali społecznościowych i  branżo-
wych oraz wylicza średnią ważoną. Mak-
symalna ocena końcowa wynosi 10 pkt. 
Aby dołączyć do programu, nota danej 
firmy musi wynosić co najmniej 8 pkt. 
Uzyskanie wyróżnienia jest możliwe po 
otrzymaniu oceny końcowej większej lub 
równej 8/10 punktów. W każdym mieście 
i powiecie dodatkowo przyznawane są 
miejsca 1-3. Na pierwszym pozycji znaj-
duje  się przedsiębiorstwo z  najwyższą 
oceną końcową (w zaokrągleniu do jed-
nego miejsca po przecinku).

Zwycięskie firmy w Luboniu:
 1.  House Pizza Luboń – zebrano 817 

opinii, przyznano 9,8 pkt
 2.  Wschodnia Sushi – 389 opinii, 

9,6 pkt
 3.  Marino Pizzeria – 103 opinii, 9,3 pkt

Na liście laureatów znalazły się następu-
jące lokale (podano w kolejności loso-

wej): „Roti”, Restauracja „Verona”, „Do-
ner. Kebab i pizza”, Pizzeria „La Scarpa”, 
„City Pizza”, Restauracja „Pesto”, Pizzeria 
„Toscana”, „Adidas Outlet”, „HasztagDo-
bre”, „Zielona Krowa”, Restauracja i Bi-
stro, „Szybka Pizza”, „Kociołek”, „Hells 
Kitchen Pizza”, „Pizza & Pasta Mezzani”.

Zwycięska „House Pizza” znalazła się na 
podium po raz kolejny. Wcześniej zdo-
była drugie miejsce na najlepszą pizzę 
w Wielkopolsce, w plebiscycie „Mistrzo-
wie Smaku”.  (S)

Orzeł Gastronomii 2019
Firma „House Pizza” z ul. Poniatowskiego 68 (pętla autobusowa 
w Żabikowie) zdobyła pierwsze miejsce w plebiscycie klientów

Q
Restauracja „House Pizza” na pętli autobusowej – „Orzeł Gastronomii 2019”   
fot. Hanna Siatka

Q
Tabliczka informująca o laureacie kon-
kursu „Orzeł Gastronomii” (wybór klien-
tów)

Można palić!
Przypominamy, że zgodnie z „Regula-
minem utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie miasta Luboń”, aż do 30 
kwietnia można jeszcze spalać susz 
ogrodowy (w sposób nieuciążliwy dla 
sąsiadów).     (S)

Nowy wicewojewoda
26 marca na stanowisko wicewoje-
wody wielkopolskiego została powo-
łana przez Premiera Mateusza Mo-
rawieckiego, Aneta Niestrawska. 
Będzie odpowiadać m.in. za politykę 
społeczną, oświatę oraz skarb pań-
stwa. Zastąpiła na tym stanowisku 
Marlenę Maląg. Nowa wicewojewoda 
jest absolwentką Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, kierunek: Administracja 
Publiczna. Jej dotychczasowa ka-
r iera  zawo dowa by ła  związana 
z  samorządem. Od ponad 20. lat 
pracowała w administracji samo-

r z ą d o w e j  w   g m i n i e  K ł o d a w a 
i   Grzegorzew.  Rozpoczynała od 
funkcji referenta, następnie pod-
inspektora i inspektora. W 2007 r. 
objęła funkcję Sekretarza Gminy 
Kłodawa. W ostatnich latach była 
Sekretarzem Gminy Grzegorzew. 
Specjalizuje się w tematach zwią-
zanych z księgowością budżetową, 
ochroną danych osobowych i po-
datkami lokalnymi.    (Tomasz Stube)

JP2 – pamięć
2 kwietnia minęła 14. rocznica śmierci 
św. Jana Pawła II. W Watykanie uczczo-
no ją publikacją adhortacji „Christus 
vivit” („Chrystus żyje”), a w stolicy kra-
ju ojczystego Papieża Polaka – czuwa-
niem na placu Piłsudskiego od godz. 
21.15. Tegorocznym obchodom towa-
rzyszyło hasło: „Odnów oblicze!”. W Lu-
boniu, na wzgórze przy ulicach Unijnej 
i Żabikowskiej, w parku na cześć Jana 
Pawła II nazwanym Papieskim, gdzie po 
jego śmierci zgromadziły się tłumy lu-
bonian i przez kolejnych kilka lat orga-
nizowano obchody wydarzenia z 2 kwiet-
nia 2005 r., od kilku lat przychodzi je-
dynie garstka wiernych. O godz. 21.37 
(godzina zgonu Papieża) słychać było 
bicie dzwonów kościoła św. Barbary.   (Z)

Uwaga, bezdomny!
14 kwietnia był Dniem Ludzi Bezdomnych, 
który jako nieformalne święto obchodzimy 
w Polsce od 1996 r. Zainicjował je twórca 

stowarzyszenia 
„Monar” i  Ru-
chu Wychodze-
nia z  Bezdom-
ności „Markot” 
– Marek Kotań-
ski, a pomysło-
dawcą ustano-
wienia  był 
Krzysztof Cy-
bruch, niefor-
malny rzecznik 
prasowy Marka 
Kotańskiego, 
kanclerz kapitu-
ły honorowego 
tytułu „Przyja-
ciel Ludzi Bez-
domnych”. 
Mamy w  tym 
Dniu szansę 
przez moment 
pochylić  się 

nad problemem najbardziej wyizolowanej 
i  zmarginalizowanej grupy społecznej. 
Problem bezdomności i  zagrożenia nią 
dotyczy osób które z różnych, także nie-
zależnych od siebie przyczyn, znalazły się 
w sytuacji, której własnym staraniem nie 
są w stanie zmienić. Jako osoby charakte-
ryzujące się licznymi dysfunkcjami pro-
wadzącymi do upośledzenia społecznego, 
wymagają wsparcia – głównie władz lo-
kalnych odpowiedzialnych za wszystkich 
mieszkańców, niezależnie od ich zamoż-
ności i statusu społecznego.    (Z)

Krótko

Q
Aneta Niestrawska po nominacji, w rozmowie z dziennikarzami   
fot. WUW

QQ W odpowiedzi na pytanie doty-
czące pojemników na odzież używa-
ną w Luboniu, Kierownik Wydziału 
Spraw Komunalnych napisał w „Wie-
ściach” w  marcu, że te kontenery, 
które, jak przeczytałem, są ustawia-
ne bez zgody władz miasta, służby 
miejskie sukcesywnie usuwają i po-
rządkują. Mieszkam na ul. Kocha-
nowskiego, gdzie taki pojemnik stoi 

na terenie miejskim od lat. Widok 
jest czasami skandaliczny. Mam py-
tanie – kiedy miasto ostatnio inter-
weniowało w przypadku tego miejsca 
i dlaczego nie usunęło rzeczonego 
pojemnika, skoro deklaruje, że tak 
postępuje?   (F.P.)

Odp.: Dziękujemy za wskazanie lo-
kalizacji pojemnika na odzież przy 

Mieszkańcy pytają

Będą usuwać kontenery na odzież
ul. Kochanowskiego. Uprzejmie in-
formuję, iż w kwietniu zajmiemy się 
tą sprawą. Jak już  pisaliśmy po-
przednio, niestety pojemniki są usta-
wiane bez naszej wiedzy i zgody, nie 
dysponujemy żadnym wykazem ich 
lokalizacji. Dlatego też ustalenie 
położenia wszystkich pojemników 
i sprawdzenie, czy znajdują się one 
na gruntach miejskich, czy prywat-

nych, będzie wymagało czasu. Bę-
dziemy wdzięczni wszystkim miesz-
kańcom za wskazywanie lokalizacji 
pojemników, to nam ułatwi zadanie. 
Wszystkie pojemniki, których poło-
żenie uda nam  się ustalić, zostaną 
usunięte z gruntów miejskich.

oprac. Michał Rusin
Z-ca Kierownika  

Wydziały Spraw Komunalnych

Restauracja „House Pizza” dziękuje 
wszystkim klientom, a także całej za-
łodze, szczególnie kucharzom – Prze-
mysławowi Ratajczakowi i Damianowi 
Szłapce.



4/2019

28

LUDZKIE SPRAWY

W czwartek, 28 marca, sa-
mochód osobowy uderzył 
w wiatę przystanku autobu-
sowego (linie: 690, 602, 
651) za biurowcem Luveny 
SA. Konstrukcja wiaty 
przechyliła się, uderzenie 
spowodowało zniszczenie 
ławki.

(Z)

Wycofywał?

Wyrwana z podłoża i uszko-
dzona wiata przystankowa za 
biurowcem Luveny

Q

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

Redakcja

Mieszkańcy pytają
Apel

QQ Czy nie czas, by deweloper prowadzą-
cy „wieczną budowę” przy ul. Wschod-
niej 19 odgrodził swój teren i odblo-
kował teren miejski leżący w pasie ul. 
Kochanowskiego? Obecnie ta niekoń-
cząca się inwestycja blokuje możliwość 
przedłużenia ul. Kochanowskiego do ul. 
Wschodniej. Ta przewidziana w planie 
droga, po odblokowaniu, stanowiłaby 
skrót np. na pocztę przy ul. Wschod-
niej. Teraz, chcąc się tam dostać, piesi 
(z zakupami, niesprawni, starzy) muszą 
nadkładać długie odcinki drogi. Kiedy 
ulica zostanie w całości udostępniona? 
Czy deweloper, który od kilku lat zajmuje 
miejski grunt (może nawet już kilku-
nastu?), płaci miastu należne środki? 
Ile ta opłata wynosi?   (pieszy)

Odp.: Urząd Miasta Luboń informuje, 
że NCS-Bud Spółka z o.o. będąca inwe-
storem budowy budynku mieszkalnego 
przy ul. Wschodniej  19 ogłosiła upa-

dłość, a  masą upadłościową zarządza 
obecnie syndyk. Grunt miejski zajęty 
przez ww. spółkę nie został wydany po 
zakończonej umowie. Miasto Luboń 
podejmuje stosowne kroki prawne w celu 
odzyskania należności oraz wydania 
zajmowanego terenu. Z uwagi na skom-
plikowaną sytuację prawną, nie ma moż-
liwości na obecnym etapie określić do-
kładnej daty udostępnienia przedmio-
towego gruntu dla mieszkańców. Mie-
sięczne wynagrodzenie z  tytułu bezu-
mownego korzystania z przedmiotowe-
go gruntu miejskiego wyliczone na 
podstawie Zarządzenia nr 86/2016 
Burmistrza Miasta Luboń z 12 stycznia 
2017 r. wynosi średnio 6 347,78 zł.

oprac. Michał Rusin
Z-ca Kierownika  

Wydziału Spraw Komunalnych

Czytaj też na str. 14 „Palący problem”.

Mieszkańcy pytają

Skrót Kochanowskiego  
– Wschodnia

QQ W imieniu mieszkańców Lubonia 
proszę o zadanie pytania Radzie Miasta 
w Luboniu, czy przewiduje jakąkolwiek 
bonifikatę w przypadku przekształcenia 
użytkowania wieczystego gruntu we wła-
sność dla mieszkańców Lubonia? Inne 
rady miast już takie uchwały podjęły, 
oczywiście z korzyścią dla mieszkań-
ców, u  nas nic. Proszę tę odpowiedź 
opublikować na łamach „Wieści Lu-
bońskich”. Z góry dziękuję w imieniu 
swoim i wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców Lubonia.   (@)

Odp.: Analiza skutków finansowych dla 
budżetu Miasta, w sytuacji ewentualne-
go udzielenia bonifikat od opłat jedno-
razowych z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego gruntów sta-
nowiących własność Miasta Luboń 
w prawo własności tych gruntów, będzie 
jednym z  przedmiotów obrad Komisji 
Budżetowej RML w  dniu 10 kwietnia 
2019 r. oraz VIII sesji Rady Miasta, 11 
kwietnia 2019 r.

Teresa Zygmanowska
Przewodnicząca Rady Miasta Luboń,

Mieszkańcy pytają

Użytkowanie wieczyste

Potrzebna interwencja prasowa?
Dzwoń 609 616 290 lub 609 616 277

95. akcja poboru krwi zorganizowana 
przez Klub HDK PCK „Lubonianka” 
w niedzielę, 7 kwietnia w pomieszcze-
niach SP 1, miała udany przebieg. Tym 
cennym lekiem, pobieranym przez pra-
cowników Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Po-
znaniu, po badaniach i weryfikacji, po-
dzieliło się 84. krwiodawców, w tym 23 
kobiety. Akcja przyniosła 37,8 l krwi.
Przybyła Wielkopolska Telewizja Ka-
blowa. Podczas akcji gościł także czło-
nek Zarządu Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi PCK przy Wielkopolskim 

Oddziale Okręgowym 
PCK – Jerzy Panowicz. 
Nie zabrakło osób, któ-
re po raz pierwszy od-
dawały krew, jak Mate-
usz Haładuda z Pozna-
nia, który chce konty-
nuować pomaganie 
potrzebującym. Pani 
Jagoda z Poznania, ma-
jąca za sobą kilkukrot-
ny udział w podobnych 
akcjach, dotarła na lu-
bońską akcją, bo akurat 
przebywała u kuzynki.
W przygotowanie pobo-
ru byli zaangażowani: 

Piotr Nowak, jego syn Marcin, Zbyszko 
Wojciechowski, Roman Estkowski, Han-
na Pawlicka i  Tadeusz Nawrot. Dla 
krwiodawców był tradycyjnie upomin-
ki przekazane przez sponsorów, któ-
rymi byli: „Ziołolek” Sp. z o.o., „ASO 
Diesel” z Poznania, Kompania Piwo-
warska SA, „Strauss Coffee” Swadzim, 
„Dramers” SA.
Zarząd Klubu „Lubonianka” składa po-
dziękowania Dyrektorowi SP 1 za udo-
stępnienie szkolnych pomieszczeń.

Robert Wrzesiński

Lubońska krew

Q
W oczekiwaniu na badania   fot. Robert Wrzesiński

Q
Mateusz Haładuda przed oddaniem krwi   fot. Robert 
Wrzesiński
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Rodzinna firma fryzjerska przy ul. Si-
korskiego, mieszcząca  się w  pawilonie 
nr  1 (od ul. Kościuszki), świętowała 
13 marca br. 40. rocznicę istnienia. Jej 
właścicielką jest Barbara Krystek.

Poznali się na kursie
Nie byłoby salonu fryzjerskiego, gdyby 
nie miłość, która połączyła Państwa 
Krystek. Pan Henryk (ur. 28 lipca 1952 r., 
zm. 5 sierpnia 2006 r.) mieszkał w po-
bliskiej Łęczycy. Pani Barbara 
(ur. 12 października 1948 r.) pochodzi 
z  okolic Czarnkowa, z  miejscowości 
Młynkowo. Poznali się na kursie fryzjer-
skim organizowanym w  Poznaniu. Po 
uzyskaniu tytułów czeladniczych oboje 
zatrudnili się jako fryzjerzy w zakładzie 
Jana Nowackiego na ul. Dworcowej 
w Luboniu. Przez cały ten czas młodzi 
marzyli o założeniu własnej firmy. Ma-
rzenie to ziściło  się 13 marca 1979  r., 
kiedy otrzymali pozwolenie na prowa-
dzenie własnej działalności. Wynajęli 
lokal przy ul. Kościuszki 18, gdzie otwo-
rzyli własny zakład, który funkcjonował 
w tym miejscu przez 5 lat. Od momen-
tu powstania przynależał do Cechu Rze-
miosł Różnych w  Poznaniu. W  tym 
okresie w Luboniu działało blisko 5 firm 
fryzjerskich.
Choć początki nie były łatwe, to salon 
bardzo szybko zaczął przynosić docho-
dy. Dział damski i męski funkcjonowały 
równocześnie, a  małżeństwo podzieli-
ło  się obowiązkami. Pani Barbara do-
kształcała się w zawodzie, aż do 3 grud-
nia 1979 r., kiedy uzyskała tytuł mistrza 
oraz uprawnienia pedagogiczne, by móc 
szkolić uczniów. Od 1979 r. udało jej się 
wyuczyć blisko 30 osób, wśród których 
byli także lubonianie. Przez wiele lat była 
również członkiem trzyosobowej komi-
sji egzaminacyjnej. Wielu fryzjerów 
znalazło też zatrudnienie w jej zakładzie. 
Jednym z nich jest pani Luiza Stacho-
wiak, która z wielkim zaangażowaniem 
pracuje tu od 20. lat.
Chęć rozwoju firmy popchnęła małżon-
ków do podjęcia decyzji o wybudowaniu 
własnego lokalu. Gdy tylko udało  się 
znaleźć odpowiednią lokalizację, pań-

stwo Krystek kupili działkę przy ul. Si-
korskiego i wybudowali na niej pawilon, 
gdzie salon działa do dziś.
W międzyczasie małżonkowie docho-
wali się dwójki dzieci – córki Anety (po 
mężu Gierka) oraz syna Ariela. Mała 
Anetka już jako kilkulatka często towa-
rzyszyła rodzicom podczas ich pracy 
w  salonie. Konsekwencją tych fryzjer-
skich zabaw było ukończenie zawodowej 
szkoły oraz technikum fryzjerskiego 
i uzyskanie tytułu mistrza w zawodzie. 
Również syn Ariel związał swoją przy-
szłość zawodową z fryzjerstwem.

Miejsce pracy
Zakład oferuje swoim klientom szeroki 
zakres usług zarówno fryzjerskich, jak 
i z zakresu kosmetyki dłoni. W salonie 
są dwa działy: damski (3 stanowiska) 

i męski (2). Liczba stanowisk nie zmie-
niła się od lat. W dziale męskim, oprócz 
tradycyjnego cięcia włosów, można sko-
rzystać także z usług barberskich (strzy-
żenie i  kosmetyka brody). Natomiast 
dział damski wykonuje szereg usług 

Fryzjerstwo rodzinne
Jubileusz salonu przy ul. Sikorskiego

Q
Salon fryzjerski przy ul. Sikorskiego, widok od strony parkingu   fot. Natalia

w zakresie modnego strzyżenia, kolory-
zacji czy upięć. Pracownicy, chcąc utrzy-
mać dobry poziom i  jakość świadczo-
nych usług, na bieżąco uczestniczą 
w szkoleniach, pokazach i targach fry-
zjerskich.

Pawilon o powierzchni ok. 50 m2 usytu-
owany na działce o wielkości ok. 250 m2 
był już kilkakrotnie odświeżany. Wkrót-
ce ma się odbyć generalny remont wnę-
trza z wymianą sprzętu, m.in. foteli. – 
Trudno jest jednak tak po prostu zamknąć 
salon na około dwa tygodnie, gdy klientów 
nie brakuje – zauważa jego właścicielka. 
– Najstarsi z nich liczą sobie blisko 90 lat.
Pani Barbara posiada dziś już ponad 
45-letnie doświadczenie w  zawodzie. 
Kocha to, co robi. Mimo swojego wieku, 
często spędza w  salonie do 8. godzin 
dziennie. Zakład działa od poniedziałku 
do piątku w godz. 9 – 19 (latem do 17), 
w  sob.  8  –  14. Nie zawsze jednak tak 
było. Na początku był czynny od 8 do 
18. Ówczesne przepisy regulowały nie 
tylko czas pracy, ale też ilość środków, 
jakie zużywało się przy stylizacji fryzur. 
Przez tak długi okres funkcjonowania 
firmy zmieniły  się również stosowane 
produkty fryzjerskie. – Ich jakość sta-
nowczo wzrosła. Nie zmieniło się chyba 
tylko jedno – klienci, którzy w dalszym 
ciągu są niekiedy bardzo wymagający – 
mówi właścicielka.

Natalia, A.G.

Q
Od lewej – syn właścicielki zakładu, Ariel Krystek, Barbara Krystek i jej córka Aneta   
fot. Natalia

W piątek, 22 marca po południu, po zakoń-
czonych zajęciach komputerowych jeden 
z  uczniów kl. I  Szkoły Podstawowej nr  4 
schował  się za stolikiem z  komputerem 
i  niezauważony przez wychowawcę został 
zamknięty w sali lekcyjnej. Gdy stwierdził, 
że drzwi są zamknięte, próbował wydo-
stać  się przez okno i  niechcący wypadł 
z  pomieszczenia na I  piętrze. Na miejscu 
zdarzenia, wezwane służby medyczne, po 
wstępnych oględzinach, udzieliły chłopcu 
stosownej pomocy. Wraz z towarzyszącą mu 
matką został następnie odwieziony do szpi-
tala dziecięcego przy ul. Krysiewicza w Po-
znaniu. Okazało się, że w wyniku upadku 
doznał stłuczenia mięśni pośladkowych, na 
szczęście poważniejszych urazów nie stwier-
dzono. Chłopca pozostawiono jednak na 
szpitalnej obserwacji.

PAW

Wypadł z okna
QQ W miniony weekend (30-31.03 – przyp. 

red.) odprowadzałem znajomych z za-
granicy na dworzec kolejowy w Luboniu. 
Chcieli skorzystać z WC. Było zamknięte. 
Dlaczego w dni pracujące ubikacja jest 
czynna, a w soboty i niedziele nie? Kie-
dy pada i na dworze jest zimno, trzeba 
czekać na spóźniony pociąg pod gołym 
niebem, bo poczekalnia jest zamknięta. 
To skandal, by budynek odremontowa-
ny niedawno za ponad milion złotych 
tak funkcjonował! Kto za to odpowiada 
i czy miasto Luboń nie ma wpływu na tę 
kompromitującą sytuację?   (lubonianin)

Odp.: Zarówno teren wokół dworca ko-
lejowego, jak i sam budynek poczekalni, 
pomimo iż umiejscowiony jest na terenie 

miasta Luboń, jest własno-
ścią spółki Polskie Koleje 
Państwowe. W  związku 
z tym Miasto nie ma wpły-
wu na decyzje podejmowane 
przez spółkę. W roku 2017 Miasto Lu-
boń prowadziło rozmowy ze spółką 
PKP w  sprawie ustalenia współpracy 
w  zakresie otwierania i  zamykania 
dworca kolejowego w Luboniu, nieste-
ty, warunki, na których miałaby ta 
współpraca się opierać, były nie do za-
akceptowania przez Miasto. Kwestie te 
będą ponownie przedmiotem rozmów 
Miasta z PKP, gdyż liczymy na zmianę 
stanowiska spółki.

oprac. Monika Pigłowska 
Z-ca Kierownika Wydziału Organizacyjnego

Mieszkańcy pytają

Dworzec – kompromitacja

Czytaj, 
pisz,

 ogłaszaj 
się!
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15 kwietnia br. niedawno powstały 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
-Wychowawczy „Emedea” przy ul. 
Sobieskiego  97a zorganizował Dni 
Otwarte dla rodziców dzieci z niepeł-
nosprawnościami. To okazja do spa-
ceru po ośrodku, spotkania z terapeu-
tami, poznania metod stosowanych 
do pracy z dziećmi z dysfunkcjami.

Zaproszono rodziców dzieci z charak-
terystycznymi dla nich, indywidualny-
mi potrzebami edukacyjnymi do:
QQ odwiedzenia placówki przeznaczonej 

dla dzieci z niepełnosprawnościami wy-

magającymi specjalnej organizacji nauki, 
rehabilitacji i opieki w ramach nieod-
płatnych zajęć,
QQ zapoznania się z metodami pra-

cy i stosowanymi terapiami, m.in.: 
fizjoterapią, terapią behawioralną, 
logopedią, terapią w ortezie dyna-
micznej Dunag02, NDT-Bobath, 
metodą PECS, Integracją Senso-
ryczną (SI);
QQ kontaktu ze specjalistami „Emedea” 

i poznania metod diagnostycznych.
Karolina Busz

Emedea

Poznaj ośrodek dla dzieci 
niepełnosprawnych

Pomimo różnych kolei losu, ich miłość 
trwa już ponad pół wieku. Łączy ich 

silne uczucie, zainteresowania, wzajemna 
akceptacja i nieustanna chęć kroczenia 
razem przez życie.
Poznali  się zupełnie przypadkowo na 
dancingu w restauracji „Piast” w Legni-
cy. Od tego czasu na następne zabawy 
i potańcówki chodzili już razem. – Po-
łączyła nas wspólna pasja i  zaiskrzyło 
między nami od razu. Zapatrywanie na 
życie, chęć przebywania razem i wzajem-
ne zrozumienie sprawiły, że spotykali-
śmy się coraz częściej. – wspominają. Ich 
uczucie dojrzewało i po roku narzeczeń-
stwa, w sobotę, 14 kwietnia 1968 r., sta-

nęli przed ołtarzem kościoła pw. św. 
Jacka w Legnicy (ślub cywilny odbył się 
tego samego dnia w legnickim Urzędzie 
Stanu Cywilnego). Od tego czasu wspól-
nie dzielą radości i troski.

Stanisław Michułka
Przyszedł na świat 5  listopada 1945  r. 
w  Chłopach pod Komarnem, w  woje-
wództwie lwowskim (ojciec Józef, matka 
Stanisława z  d.  Pilichiewicz). Państwo 
Michułkowie mieli jeszcze dwoje dzieci: 

Janinę (1947) i  Antoniego (1950). 
Wspólnie z dziadkami Elżbietą i Józefem 
Pilichiewiczami prowadzili gospodarstwo 
rolne i  małą przetwórnię mleczarską. 
Wiosną 1946 r. Sowieci wysiedlili rodzi-
nę Michułków z ich gospodarstwa. Przy-
jechali więc do Polski. Tu osiedlili  się 
w Wierzbowej, gmina Gromadka, pod 
Bolesławcem. Zamieszkali w poniemiec-
kim, 10-hektarowym gospodarstwie 
z  zabudowaniami. Początkowo zajmo-
wali się wyłącznie prowadzeniem gospo-
darstwa. Tu przyszło na świat rodzeństwo 
Stasia – Janina i Antoni. W 1952 r. Sta-
nisław zaczął uczęszczać do Szkoły Pod-
stawowej w Wierzbowej, a po jej ukoń-

Nie było cichych dni
Złoci jubilaci Elżbieta i Stanisław Michułkowie

czeniu w  1959  r. kontynuował naukę 
w trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawo-
dowej w Legnicy, gdzie zdobył fach ślu-
sarza maszynowego. W  1962  r. podjął 
pracę w  wyuczonym zawodzie w  PKP 

w Legnicy. Przepracował tam pół 
roku, po czym ochotniczo zgło-
sił się do Wojskowej Podoficer-
skiej Szkoły Zawodowej w Za-
mościu. Ukończył ją w stopniu 
st. szeregowego i został przydzie-
lony do służby na lotnisku woj-
skowym w  Powidzu, gdzie 
w  Dziale Obsługi Samolotów, 
jako mechanik, zajmował  się 
serwisowaniem stacjonujących 
tam bombowców IŁ-28. Za-
mieszkał wtedy w  pobliskim 
Witkowie. W tym czasie ukoń-
czył w trybie wieczorowym Li-
c e u m  O gól nok s z t a ł c ą c e 
w Gnieźnie, gdzie zdał maturę. 
Został zawodowym żołnierzem 
i awansował do stopnia kaprala. 
Kilka miesięcy po ślubie za-
mieszkali z  żoną w wynajętym 

w  Witkowie mieszkaniu. Tu urodziło 
im się dwoje dzieci. Po 10. la-
tach, w 1978 r. pan Stanisław 
został przeniesiony do Do-
wództwa Wojsk Lotniczych 
przy ul. Kościuszki w Pozna-
niu, gdzie pracował w Zespo-
le Informatyki Wojsk Lotni-
czych. Zamieszkał wtedy 
z rodziną przy ul. Nowowiej-
skiego. Po 15.  latach pracy 
w Dowództwie przeszedł na 
wojskową emeryturę w stop-
niu st. chorążego. W  tym 
samym roku (1993) podjął 
pracę w  poznańskiej Straży 

Miejskiej jako 
st. inspektor. 
Zawsze były 
mu bliskie 
problemy społeczne. Był 
jednym z  założycieli, 
później radnym Rady 
Osiedla Śródmieście 
w  Poznaniu. W  latach 
1998 i 2002 kandydował 
do Rady Miasta Pozna-
nia. Zasłynął jako dzia-
łacz na rzecz ochrony 
środowiska i  zapalony 
działkowiec. Upiększał 
otoczenie kamienicy, 

w której mieszkał. We wrześniu 2003 r. 
zamieszkał z  żoną w  Luboniu przy ul. 
Sikorskiego. Trzynaście lat później za-
kończył pracę w  Straży Miejskiej. Od 
tego czasu wiedzie życie emeryta i ma 
więcej czasu dla rodziny oraz na reali-

zowanie życiowych pasji, do których 
należy uprawianie ogródka działkowego 
przy ul. Świerczewskiej oraz dbałość 
o zieleń wokół bloku, w którym mieszka. 
Warto wspomnieć, że pan Stanisław jest 
zaangażowany w działalność PCK i od 
1964 r. przez 46 lat oddawał honorowo 
krew. W sumie oddał 55 litrów. Do dziś 
jest członkiem HDK PCK „Lubonianka”. 
Za pracę społeczną wyróżniono go m.in.: 
Złotym Krzyżem Zasługi, tytułem ho-
norowym „Zasłużony dla Zdrowia Na-
rodu”, odznakami I, II i III stopnia „Za-
służony Dawca Krwi” oraz Odznaką 
Honorową Miasta Poznania.

Elżbieta Kazimiera Michułka
Urodziła się 3 listopada 1948 r. w Legni-
cy (ojciec Kazimierz Kaus, matka Hele-
na z  d. Osmólska). Pani Elżbieta ma 
młodszą siostrę – Mirosławę po mężu 
Sanocką (ur. 1954 r.). Do Szkoły Podsta-
wowej uczęszczała w  Legnicy, a  po jej 
ukończeniu kontynuowała naukę w miej-
scowej Zasadniczej Szkole Zawodowej, 
gdzie po dwóch latach zdobyła zawód 
fryzjera. Pierwszą pracę podjęła w salo-

nie należącym do Wielobranżowej Spół-
dzielni Fryzjerskiej w  Legnicy, gdzie 
czesała i  strzygła wyłącznie panie. Po 
ślubie, w 1968 r., zamieszkali z mężem 
w Witkowie i tam przez dziesięć następ-
nych lat pracowała w salonie fryzjerskim 
przy klubie i  kasynie wojskowym, do 
momentu przeprowadzenia się z rodzi-
ną do Poznania. W stolicy Wielkopolski 
najpierw przez dwa lata była zatrudnio-
na w prywatnym zakładzie fryzjerskim, 
a od roku 1980 przez 10 następnych lat 

prowadziła swój salon 
w hotelu „Ikar”, a po jego 
zamknięciu, przez 3  lata 
pracowała jako pracownik 
administracyjny w firmie 
Polskie Książki Telefonicz-
ne w Poznaniu. W 1993 r. 
pojawiła  się możliwość 
wcześniejszego przejścia 
na emeryturę i z tego sko-
rzystała. Od tego czasu 
pani Elżbieta poświęca 
swój czas wyłącznie rodzi-
nie. Nadal realizuje życio-
wą pasję, jaką jest dla niej 

fryzjerstwo. Obecnie czesze 
swoje przyjaciółki i znajome, 

dla przyjemności, jak mówi, żeby nie 
wyjść z wprawy.

Recepta na miłość
Państwo Michułkowie zawsze 
uważali, że najlepszą receptą 

Q
Elżbieta i Stanisław Michułkowie z medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie podczas uroczy-
stości zorganizowanej przez Urząd Miasta 14 
lutego br.   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Ślubne zdjęcie Elżbiety i Stanisława 
Michułków

Q
Ta sama para kilkadziesiąt lat wcześniej

Q
Plutonowy Stanisław Michułka z modelem samolotu

Q
Elżbieta Michułka podczas pracy w zakładzie fryzjer-
skim

cd.  
ze str. 
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Kwiecień to czas, w którym wspomina-
my mord dokonany w  1940  r. przez 
Związek Radziecki na polskich jeńcach 
wojennych. Przypomnijmy, we wrześniu 
1939 roku zaatakowano nasz kraj. Z za-
chodu dokonali  tego Niemcy 
(1.09.1939  r.) i  ze wschodu Związek 
Radziecki (17.09.1939 r.) Rozkazem naj-
wyższych władz państwowych nasz 
wschodni sąsiad systemowo likwidował 
polskie elity. Podobnych czystek doko-
nywał nie tylko w obozach koncentra-
cyjnych nasz zachodni sąsiad. O „Gol-
gocie Wschodu” przez wiele powojen-
nych dziesięcioleci nie wolno było mó-
wić prawdy. Nasze pokolenie musi to 
nadrobić! „Wieści Lubońskie” wraz ze 
Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświato-
wym „Forum Lubońskie” zbierają infor-
macje o  tamtych ofiarach związanych 
z  Luboniem. Na naszych łamach oraz 
w  „Roczniku Historycznym Lubonia” 
(tom  1) przedstawiliśmy życiorysy już 
kilku: Antoniego Marcinkowskiego, 
Edmunda Moenke i Romana Rymszę. 
W 2016 roku odkryliśmy jeszcze Adama 
Sieberta („WL” 04-2016, str. 31), a rok 
później, w  kwietniu 2017  r. („WL” 
str. 36), przedstawiliśmy Adama Mali-
nowskiego. Dziś kolejny biogram, szó-
stego mężczyzny – jeńca zamordowane-
go na wschodzie, związanego z naszym 
miastem.

Wincenty Pujanek urodził się 12 stycznia 
1907 r. w Jarocinie jako drugie z ośmior-
ga dzieci Stanisława Pujanka (mistrza 
kowalsko-ślusarskiego) i Jadwigi z domu 
Scheller. W maju 1928 r. ukończył ma-

turą Państwowe Gimnazjum Klasyczne 
w Jarocinie. Następnie rodzina Pujanków 
przeprowadziła się do Leszna. Tu 1 paź-
dziernika 1929  r. Wincenty rozpoczął 
naukę w aptece „Pod Orłem” Bolesława 
Skrzypczaka. 29 września 1931  r. zdał 
egzamin na pomocnika aptekarskiego, 
po czym pracował w aptekach: w Ponie-
cu („Pod Koroną” K.  Sikorskiego 
1.10.1931-1.06.1932 r.); Lesznie (apteka 
Kasy Chorych 5.02.1932-31.12.1933  r. 
i „Pod Orłem” 1.01.1934-20.08.1938 r.) 
na końcu w Żabikowie.

Studia
Późno, bo od października 1938 r., ma-
jąc już ukończone 30 lat życia rozpoczął 
studia farmaceutyczne na Wydziale Ma-

Wincenty Pujanek
(1907-1940)
Żabikowski aptekarz, lekkoatleta, medalista mistrzostw Polski 
w sprincie, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, zamordowany przez 
NKWD w Charkowie

tematyczno-Przyrodniczym Uniwersy-
tetu Poznańskiego. To wtedy najpraw-
dopodobniej zarabiał na życie, pracując 
w żabikowskiej aptece przy rynku, dzi-
siejszym placu Edmunda Bojanowskie-
go. Niestety nie wiemy, czy również tutaj 
mieszkał? Zaledwie zdołał ukończyć 
pierwszy rok nauki i w związku ze zbli-
żającą  się wojną został zmobilizowany 
do 56. Pułku Piechoty Wielkopolskiej. 
Z wojny nigdy nie powrócił, nauki nie 
ukończył.

Sport
W biogramie należy także wspomnieć, 
że Wincenty Pujanek był utalentowanym 
lekkoatletą specjalizującym się w biegach 
sprinterskich (w tym sztafetowych, 
w których przeważnie biegał na pierw-
szej zmianie). Reprezentował drużynę 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
Leszno, także na Wszechsokolich Zlo-
tach w kraju i zagranicą (Praga, Belgrad, 
Berlin). Jego rekordy życiowe to: 23,2 s 
na 200 metrów i 52,1 s na 400 metrów. 
W lipcu 1934 r. na Mistrzostwach Polski 
rozegranych na poznańskim Stadionie 
Miejskim zdobył srebrny medal w biegu 
sztafetowym 4 x 400 m z cza-
sem 3:33,0 min. Ponadto 
4. miejsce w sztafecie 4 x 100 m 
i  5.  miejsce (rekord życiowy) 
w  biegu indywidualnym na 
400  m. W  biogramie sporzą-
dzonym przez Radę Ochrony 
Pamięci Walk i  Męczeństwa 
podano Wincentego Pujanka 
jako członka składu polskiej 
ekipy narodowej na Letnie 
Igrzyska Olimpijskie 1936  r. 
w Berlinie. Informacja ta jed-
nak nie ma potwierdzenia 
w  dostępnych źródłach staty-
stycznych z zawodów lekkoatle-
tycznych na tych igrzyskach. 
Wincenty Pujanek był też od 
1935 r. sędzią okręgowym lek-
koatletyki zatwierdzonym 
wśród 12 innych osób przez Poznański 
Okręgowy Związek Lekkoatletyczny.

Wojsko
Mając 21 lat został powołany do wojska. 
1 sierpnia 1928  r. trafił do Batalionu 
Podchorążych Rezerwy Piechoty nr  7 
w  Śremie. Po 11,5 miesiącach nauki, 
w  czerwcu 1929  r. został plutonowym 
podchorążym. Później jako dowódca 
plutonu odbywał tu kilkukrotnie ćwi-
czenia rezerwy m.in. w  latach: 1931, 
1932. Awans na podporucznika rezerwy 
otrzymał 1 stycznia 1933 r. i został przy-
dzielony do 56. Pułku Piechoty Wielko-
polskiej w Krotoszynie, gdzie jako do-
wódca plutonu strzeleckiego też odbywał 
ćwiczenia.

Wojna
W sierpniu 1939 r. został zmobilizowa-
ny do swojego, 56. pułku i odesłany do 
ośrodka zapasowego 25. Dywizji Piecho-
ty w Kielcach. Transport około 1,5 ty-
siąca żołnierzy tylko częściowo umun-
durowanych i  uzbrojonych przybył na 
miejsce 3 września. Utworzono z nich 
jeden batalion bojowy, zaś pozostałych 
ewakuowano nazajutrz – 4 września – do 
Sandomierza i dalej do Jarosławia, gdzie 
mieli zostać dozbrojeni. Jednostki zosta-
ły rozbite 10 września w Leżajsku przez 
nacierające siły niemieckie. Część żoł-

nierzy, wycofując się, dotarła do Żółkwi 
i tutaj dostała się do niewoli sowieckiej, 
inna część dotarła do Tarnopola, jeszcze 
inna, zdążająca w kierunku Czortkowa 
i  granicy rumuńskiej, dostała  się 18 
września do niewoli w okolicy miejsco-
wości Podhajce (dziś Ukraina, obwód 
tarnopolski). Wspomniany batalion bo-
jowy (3. batalion 154.  pułku piechoty 
(zmobilizowany w garnizonie kieleckim 
z nadwyżek 4., 56., i 60. pułków piecho-
ty), walczył pod Radomiem. Stopniowo 
wycofywał  się w  kierunku środkowej 
Wisły, celem opanowania mostów. Został 
jednak rozbity 9 września pod Iłżą, żoł-
nierze i oficerowie, którzy zdołali prze-
dostać  się na Lubelszczyznę, zostali 
włączeni do oddziałów Armii „Lublin”, 
a  po jej kapitulacji pod Tomaszowem 
i Cześnikami, wycofywali się w kierun-
ku Lwowa i dostali się do niewoli sowiec-
kiej. Wśród nich był ppor. Wincenty 
Pujanek.

Sowiecki jeniec
Pierwotnie był przetrzymywany w obo-
zie w  Starobielsku. Stąd do rodziców 
mieszkających w Lesznie dotarły 2 kart-

ki pocztowe datowane w lutym i marcu 
1940 r. 24 kwietnia 1940 r. wraz z inny-
mi jeńcami Wincenty Pujanek został 
przewieziony do Charkowa i  dwa dni 
później, 26 kwietnia, zastrzelony w piw-
nicy więzienia wewnętrznego zarządu 
obwodowego NKWD. Ciało wrzucono 
do zbiorowego dołu w  podmiejskim 
lesie. Przypomnijmy, zbrodni na polskich 
jeńcach wojennych dokonali funkcjona-
riusze NKWD na mocy decyzji Biura 
Politycznego KC z 5 marca 1940 r. Na-
zwisko Wincentego Pujanka znalazło się 
na liście NKWD pod numerem 2566. Po 
ekshumacjach, zamordowani jeńcy zo-
stali pochowani na Cmentarzu Ofiar 
Totalitaryzmu w Charkowie w Piatichat-
kach.

Pracownik apteki w Żabikowie i student 
farmacji – Wincenty Pujanek –miał 
w chwili śmierci zaledwie 33 lata i wy-
dawać by się mogło – życie przed sobą. 
Wysportowany młodzieniec, zapowia-
dał  się też na dobrego farmaceutę, 
o czym mówiły opinie na świadectwach 
pracy z  miejsc, w  których pracował: 
Bardzo sumienny, pilny, odpowiedzialny, 
fachowy godny zaufania pracownik. Nie 
założył rodziny. W  2007  r. został po-
śmiertnie awansowany do stopnia po-
rucznika.

zebrał PPR

Q
Wincenty Pujanek zamordowany 
w Charkowie w 1940 roku.    
fot. www. muzeum.gostyn.pl

Q
Pocztówka przedstawiająca aptekę w Żabikowie (kolonii) przy dzisiejszym 
pl. E. Bojanowskiego. Została wybudowana ok. 1908 r. W niej tuż przed II wojną 
światową pracował Wincenty Pujanek. Była czynna nieprzerwanie do końca 2015 r. 
Pierwszym aptekarzem był Wiktor Blümel, jego grób jest jedną z najstarszych 
istniejących mogił na cmentarzu żabikowskim, pozostałością cmentarza ewange-
lickiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. pracowali tutaj m.in. 
pomocnik aptekarski i student farmacji Wincenty Pujanek i aptekarz Broecker 
z Poznania (II wojna światowa). Miał tu swoje dyżury również dr Czesław Waczyń-
ski. Była miejscem spotkań lubońskich lekarzy. Po wojnie budynek należał do 
Sikorskich, a od 1947 r. jest własnością rodziny Pajkertów. W warunkach poprzed-
niego ustroju apteka funkcjonowała jako placówka CEFARM-u. Kiedy w 1959 r. 
przejmował ją Zenon Grześkowiak (późniejszy wieloletni kierownik), prowadził ją 
Szymonowicz. Z. Grześkowiak wspólnie z Barbarą Wojdyło kierowali apteką przez 
30 lat (do lat 90. była jedyną w Luboniu). W 2008 r. rozwiązali spółkę. Pomieszcze-
nia wynajęła sieć „Arnika”, która zamknęła placówkę z końcem 2015 r.   ze zbiorów 
Romualda Komischke

Q
Pusty budynek po historycznej aptece w Żabiko-
wie, nieczynnej od 2016 roku, w której przed 
wojną pracował Wincenty Pujanek   fot. Hanna 
Siatka
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na udane poży-
cie małżeńskie 
są: wzajemne 
tolerancja i zro-
zumienie oraz 
wsparcie w trud-
nych chwilach. 
Przyznali, że 
przez ponad 
50  lat trwania 
ich związku nie 
było cichych dni. 
– Żonę należy 
chwalić jeszcze 
przed zachodem 
słońca – powie-
dział pan Stani-
sław, który czę-
sto, bez okazji 
obdarowuje mał-
żonkę bukietem 
róż. Wychowali 
dwoje dzieci i mają troje wnucząt. 
Córka Beata (po mężu Marszał, 
matka Michała i Marty, o której 
piszemy na str.  4) przyszła na 
świat w 1971 r. Trzy lata później 

Q
Państwo Michułkowie z córką i synem

cd.  
ze str. 
30

Nie było cichych dni

urodził się syn Grzegorz (ojciec Dawida). 
Państwo Michułkowie po ponad 50. la-
tach wspólnego życia z nostalgią wspo-
minają dobre i gorsze chwile, których na 
szczęście było mniej. Zawsze żyli godnie, 

a dopomogła im w tym najbliższa rodzi-
na i przyjaciele, na których mogą zawsze 
liczyć.

PAW

Q
Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Wierzbowej, Staś Michułka uczeń I kl. w I rzędzie, 4. 
od prawej

Ignacy Cybulski to kolejna postać, o któ-
rej udziale w I wojnie światowej i przy-
należności do Błękitnej Armii generała 
Józefa Hallera dowiadujemy się nie z do-
kumentów, lecz wyłącznie ze wspo-
mnień, w tym przypadku syna – Cze-
sława Cybulskiego. Pan Czesław (dłu-
goletni sekretarz Koła Związku Komba-
tantów w Żabikowie i chorąży sztanda-
ru) zdążył podzielić  się nimi kilka 
miesięcy przed swoją śmiercią...

Dzieciństwo
Ignacy Cybulski urodził się 28 maja 1889 
roku. Nie znał swojego ojca, gdyż ten 
zginął na wojnie, prawdopodobnie po-
chodził z  Poznania (Dębca). Miał ro-
dzeństwo. Najstarszy brat Franciszek 
mieszkał przy ul. Powstańców Wlkp. (ur. 
1873 r., był powstańcem wielkopolskim), 
Maksymilian przy ul. Wojska Polskiego, 
Józef na Górnym Śląsku, siostra – Ju-
lianna Dydymska – była gosposią u księ-
dza w Środzie Wlkp.
Uczęszczał do pruskiej szkoły.

Wojna
Podczas I wojny światowej, służąc w Ar-
mii Pruskiej, został skierowany na Front 
Zachodni do Francji – walczył m.in. 
pod Verdun. Dostał  się do niewoli 
francuskiej. Tam wstąpił do formują-
cej  się Błękitnej Armii, którą od paź-
dziernika 1918 roku dowodził gen. por. 
Józef Haller.
Czesław Cybulski wspominał, że ojciec 
walczył przeciwko Niemcom. Zatem 
należy się domyślać, że służył w 1. Dy-

wizji Strzel-
ców Polskich 
(DSP), bo tyl-
ko ona zdąży-
ła uczestni-
czyć w działa-
niach I wojny.
Być  m oż e 
Ignacy Cybul-
ski trafił do 
powstałego 
w  styczniu 
1918 roku 
1 .   P u ł k u 
Strzelców Pol-
skich. Jego 

formowanie 
przebiegło sto-
sunkowo szybko. 
D l a t e g o  j u ż 
w   c z e r w c u 
1918  r.  pułk 
uczestniczył 
w   b o j a c h 
w Szampanii pod 
Reims oraz Saint 
Hilaire. W  trak-
cie tych walk pol-
scy żołnierze 
wykazali  się od-
wagą. 1.  Pułk 
Strzelców Polskich wziął też udział 
w drugiej bitwie nad Marną, która trwa-
ła od 15 lipca do 5 sierpnia 1918 roku. 
Warto dodać, że żołnierze 1 PSP podczas 
tych walk zetknęli  się z  użytym przez 
Niemców gazem bojowym – iperytem.

Ignacy Cybulski 
(1889-1965)
Żołnierz Błękitnej Armii Józefa Hallera, pracownik Cegielni Parowej 
Fechnera

W Polsce
Przed 100. laty, 14 kwietnia 1919 roku, 
1 Dywizja Strzelców Polskich przybyła 
z Francji do Polski. Została przemiano-
wana na 1. Dywizję Strzelców Pieszych. 
Jej żołnierze aktywnie uczestniczyli 
w walkach o granice państwa polskiego. 
W maju dywizja brała udział w ofensy-
wie majowej na Wołyniu oraz Małopol-
sce Wschodniej. Ponadto osłaniała pol-
skie pogranicze w rejonie Częstochowy 
przed groźbą wojny, która mogłaby 
wybuchnąć z Niemcami w przededniu 
zawarcia Traktatu Wersalskiego. Wspól-
nie z  innymi polskimi oddziałami 
w sierpniu i wrześniu 1919 roku zajęła 
Wołyń. We wrześniu 1919 r. w ramach 
zjednoczenia z  Wojskiem Polskim 
1. DSP przemianowano na 13. Dywizję 
Piechoty, która wzięła udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Prawdopodobnie 
Ignacy Cybulski był też uczestnikiem tej 
wojny.

Praca i rodzina
Po zakończeniu służby wojskowej pan 
Ignacy dwa lata przepracował w Zakła-
dach Cegielskiego jako palacz w kotłow-
ni. Później zatrudnił się w Cegielni Pa-
rowej Fechnera na stanowisku furmana. 
Ówczesny majster nazywał się Szczepan 
Szuman. Ignacy Cybulski ożenił się, 
prawdopodobnie po powrocie z wojska, 
z Jadwigą z domu Jankowiak, pochodzą-
cą z  Żabikowa, urodzoną 11 sierpnia 
1894 r., zm. 2 listopada 1975 r. Jej mamą, 
czyli babcią Czesława i zarazem teściową 
Ignacego, była Julianna Jankowiak 
z domu Puchan (ur. ok. 1870 r.) – po-
chodziła z  kieleckiego. Ślub Ignacego 
i Jadwigi odbył się najprawdopodobniej 
w kościele w Wirach. Ich dziećmi byli: 
Czesław (ur. 23.03 1921  r., zm. 
26.10.2012 r.), Julianna (20.06 1923 r.), 
Marian (ur. 01.1925 r., żył 52 lata), Hen-
ryk (ur. 10.1926 r. – żył 52 lata), Lucjan 
(ur. 1928 r., pochowany w Puszczyko-

wie), Zdzisław (ur. 1930 r.), Arkadiusz 
(ur. 1933 r., pochowany w Wirach). Cze-
sław, choć najstarszy z rodzeństwa, żył 
najdłużej – 91 lat. Ignacy i Jadwiga Cy-
bulscy oraz czterech ich synów z żonami 
spoczywają na cmentarzu w Żabikowie.

Mieszkanie
W nieistniejących już dziś domach z ad-
resem: ul. Kościuszki: 39, 41, 43, miesz-
kali pracownicy cegielni. W pierwszym 
domu pod nr 43 (później 45), na piętrze 
zamieszkiwali państwo Cybulscy. Znaj-
dował się naprzeciw piekarni Butki przy 
strumieniu Żabinka. Pan Czesław wspo-
minał, że córka właściciela cegielni – 
Fechnera – też była urodzona w 1925 r., 
jak jego brat Marian. Czasem przycho-
dziła do państwa Cybulskich na obiad. 
Kiedy nadarzyła się okazja i zwolniło się 
mieszkanie po Kubiakach w  budynku 
przy cegielni, Cybulscy się tam przepro-
wadzili.

Spotkanie z gen. Hallerem
Czesław Cybulski wspominał, że ojciec 
był w  „Halerczykach”, czyli należał do 
Stowarzyszenia Weteranów byłej Armii 
Polskiej we Francji. Ignacy Cybulski nie 
miał czasu, by udzielać się, chodzić na 
zebrania i działać jak inni w tej organi-
zacji. 7-letni Czesław wspominał jak 
prowadzony przez mamę za rękę poje-
chał autobusem do Poznania na Gwiazd-
kę. Spotykali  się wtedy żołnierze byłej 
Armii Polskiej we Francji. Zapamiętał 
ich siwe, błękitne płaszcze. Tam też zo-
baczył osławionego legendarnego gene-
rała Józefa Hallera.
Ojciec prawie co wieczór wspominał 
z Wawrzynem Kubiakiem (prezesem i wi-
ceprezesem koła halerczyków w Żabiko-
wie) mieszkającym nieopodal 
przy ul. Kościuszki 58, jak to 
było na froncie, a  Czesław 
przysłuchiwał się tym rozmo-
wom. Kiedy miał już 15 lat, 

cd.  
obok

Q
Ignacy Cybulski – żoł-
nierz Błękitnej Armii 
generała Józefa Hallera

Q
Żona Ignacego 
Cybulskiego – Ja-
dwiga z domu Jan-
kowiak
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pomagał wieczorami ojcu przy 
załadunku cegieł na wóz. Przez 
25 minut ładował 1 000 cegieł. 
Wspomina też zdarzenie, jak 
w 1939 roku pan Michał Im-
biorowicz przejął od Ignacego 

Cybulskiego parę koni na podwody (do 
dyspozycji organu administracji państwo-
wej lub wojska). Kiedy Niemcy napadli na 
Polskę we wrześniu 1939 roku, w trakcie 
bombardowania Lubonia, kolega haller-
czyk, Wawrzyn Kubiak – palacz w Cegiel-
ni Fechnera – ratował się ucieczką, żeby 
nie zginąć.
Podczas okupacji Ignacego odwiedził 
brat Józef ze Śląska. Przy dzieciach roz-
mawiali ze sobą po niemiecku. Józef 
twierdził że Hitler wygra wojnę, Ignacy 
był zupełnie przeciwnego zdania!

Ciężka praca
Pan Ignacy, według wspomnień syna, 
pracował w cegielni Richarda Fechnera 
jako furman często od godziny 5. rano 
do 7. wieczorem. W cegielni zatrudnie-
nie znalazło też czterech synów Ignace-
go. Natomiast najmłodszy – Arkadiusz 
– u Cegielskiego uczył się na stolarza.
Czesław pracował najpierw jako pomoc-
nik, później przy prasie. Zadaniem po-
mocnika było, kiedy przychodziła mokra 
glina (błoto), nagarniać ją pod mieszadło. 
Był też młynek, który mielił wypalone, 
lecz potłuczone cegły nie nadające się do 
użytku. Do tego młynka kobieta wrzu-
cała tzw. surówkę. Na dole znajdował się 

zbiornik. Czesław dowoził surowiec tacz-
ką. Jeden starszy pracownik podrzucał 
go szypą do mieszadła, żeby wyrównać 
konsystencję masy, z której formowano 
cegły. Pan Czesław podkreślał, że wyko-
nujące tę pracę miały co robić. Wtedy 
cegła miała wymiary 27  x  13  x  6  cm, 
a  teraz jest lżejsza, bo mniejsza i  ma 
25 x 12 x 5 cm. Co miesiąc wytwarzano 
pół miliona cegieł. Zimą pracowało 70. 
ludzi, a wiosną zatrudnienie wzrastało 
o 50. pracowników.
Zadaniem Lucjana (Lucka) – drugiego 
syna Ignacego – było transportowanie 
wypalonych cegieł, po 12 sztuk na wóz-
ku, do suszarni znajdującej się nad pie-
cem. Do obowiązków kolejnego syna – 
Henryka – był zaś przewóz cegieł z firmy 
na budowy. Przed wojną dysponowano 
dwoma samochodami marki Hanomag 
z  przyczepami, które obsługiwali też 
kierowcy Gierdal i Zieliński.

Dobry człowiek
Rodzina Cybulskich dobrze wspomina 
właściciela Ryszarda Fechnera, który dbał 
o  pracowników. Założył np. stołówkę, 
furmanom na zimę kupił kurtki. Podczas 
wojny, co miesiąc, sprzedawał każdemu 
pracownikowi przydział węgla (po cent-
narze – 50 kg), a młodym chłopakom po 
pół centnara. Zatem żona i matka Jadwi-
ga prowadząca dom, miała węgla pod 
dostatkiem – odstępowała go więc też 
innym. Za pieniądze uzyskane ze sprze-
daży można było kupić np. buty. Pod 
koniec wojny syn Fechnera – zabrał ojca 
do Lipska, jednak po jakimś czasie Ri-
chard Fechner powrócił do Żabikowa. 
Wyniósł się z rodziną na stałe do Nie-
miec dopiero po wojnie.

W 1941 roku pobudowano na terenie 
cegielni nową willę Fechnera, w której 
zamieszkał też majster Malinowski. Dziś 

siedzibę ma tam Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej (MOPS) przy ulicy 
Źródlanej. Czesław Cybulski wspominał, 
że pracował przy jej wznoszeniu w cha-
rakterze pomocnika murarza.
W cegielni cały czas chodziły piece do 
wypalania cegieł z  szamotu. Na etacie 
zatrudniano dwóch murarzy z Kotowa, 
którzy na bieżąco je naprawiali. Jeden 
z  murarzy, nazwiska pan Czesław nie 
pamiętał, pojechał naprawiać komin do 

Lipska. Spadł z niego i zabił się. Cegiel-
niany komin miał wysokość 12 metrów. 
Z  nim powiązany był skomplikowany 
system kanałów połączonych z piecami 
do wypalania surowca. Z  ciekawostek 
żabikowskiej cegielni pan Czesław zapa-
miętał, że nad starym budynkiem miesz-
kalnym Fechnerów znajdowała się drew-
niana wieża z zegarem. Miała wysokości 
3-4 metra z  ostro zakończoną kopułą. 
Powyżej dachu domu był też gołębnik 
z półkami, na których siedziało ok. 200 
gołębi. Od czasu do czasu kucharki bra-
ły młode na rosół. W cegielni były też 
m.in.: drewnik, magazyn, stajnia, świ-
niarnia, kurnik, obora, wozownia na 
dwie powózki (bryczki) i garaż dla fiata 
należącego do Fechnera.
Ignacy był furmanem, czyli zajmował się 
transportem konnym. W cegielni Fech-
nera były 22 konie. 6 par zaprzęgano do 
wozów transportowych, inne do bryczki, 
pod wierzch lub na podmiany. Pracowa-
ło 8. furmanów. Trzy pary koni woziły 
węgiel z rampy w Luboniu do firmy.
Pan Czesław przywołał też traumatyczne 
zdarzenie z 1945 roku. W stolarni pra-
cował starszy pan Paciorkowski, którego 
pewnego dnia Niemcy wzięli do stajni. 
Tam przez cały dzień go „przesłuchiwa-
li”, po czym rozstrzelali.

Teren cegielni
Przed wjazdem do cegielni była brama. 
Wiodła do niej droga. Cegielnia nie była 

opłotowana. Obok niej ciągnęły się pola 
należące do Fechnera – aż do Mańczaka, 
gdzie kończą  się bloki. Następnie były 
pola Kindlera (właściciela innej cegielni), 
które dzierżawił Guderian. To Niemiec 
sprowadzony na majątek Michalskich 
– gospodarzy z Lubonia, których wyrzu-
cono z ojcowizny.
Obszar, gdzie obecnie znajduje się Pajo 
Centrum, też należał do Fechnerów, tam 
był m.in. piękny ogród. Sąsiadami Fech-

nera byli też Anioła, później 
Chmielewski, Bartkowiak (po 
lewej stronie od Bartkowiaka 
był krzyż). Granicę stanowiła 
dzisiejsza ulica Osiedlowa.

Ignacy Cybulski zmarł 14 lip-
ca 1965 roku, został pochowa-
ny wraz z żoną na cmentarzu 
żabikowskim.

Robert Wrzesiński i PPR

Q
Ślub pierworodnego syna Ignacego – Czesława z Jadwigą z domu Śron (1926-1992). Obok pana młodego jego rodzice, Jadwi-
ga i Ignacy Cybulscy

Q
Przedwojenna pieczątka Cegielni Paro-
wej Richarda Fechnera w Żabikowie

Q
Grób rodziny Cybulskich na cmentarzu w Żabiko-
wie, w którym spoczywają m.in. hallerczyk Ignacy 
i jego żona Jadwiga   
fot. www.lubon.pro-gis.pl

cd.  
ze str. 
32

Q
Cegielnia parowa Richarda Fechnera, widok z ul. Kościuszki (1949 r.). Dziś w tym 
miejscu znajdują się bloki Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonianka”

O Błękitnej Armii i  haller-
czykach z  Lubonia czytaj 
na str. 37.
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o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) zo-
stał Józef Kubiak.   (16, s. 173)

50 lat temu
QQ 14 kwietnia 1969 r. Franciszek Jurga 

podpisał z proboszczem wirowskim, ks. 
Janem Ksyckim, umowę, na mocy której 
przekazał czasowo swój barak parafii na 
nauczanie religii dla dzieci mieszkających 
na terenie Lasku.   (3, s. 209)
QQ 30 kwietnia 1969 r. władze komuni-

styczne, decyzją Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej, wydały nakaz natych-
miastowej rozbiórki baraku Franciszka 
Jurgi, podając w uzasadnieniu dwa powody: 
zbyt wysoki standard wykończenia i to, 
że drewniany barak stanowi zagrożenie 
pożarowe.   (3, s. 209)

45 lat temu
QQ 4 kwietnia 1974 r. zakończono pierwszy 

etap budowy stadionu przy ul. Rzecznej 
wykonany w czynie społecznym w miejscu 
dzikiego wysypiska śmieci. Koszt I etapu 
budowy stadionu wyniósł 7 200 000 zł. 
(wszystkie prace ręczne, wycenione na 
3 100 000 mln zł, wykonali społecznie 
mieszkańcy Lubonia, w tym udział Klubu 
Sportowego – 360 000 zł).   (5, s. 54-55)
QQ 30 kwietnia 1974 r. nowy stadion spor-

towy przy ul. Rzecznej, z trybunami na 
11 tys. osób, oddano do użytku. Kom-
pleks sportowo-rekreacyjny powstawał 
dwa lata.   („WL” 05-1993, s. 7; „WL” 05-
2004, s. 22-23)

40 lat temu
QQ 1 kwietnia 1979 r. decyzją Naczelni-

ka Miasta, powołano Luboński Ośrodek 
Kultury przy ul. Dzierżyńskiego (potem 
ul. Armii Poznań 51 A) przekształcony 
z domu kultury Zakładów Ziemniacza-
nych i  kina (obecna siedziba Ośrodka 
Kultury mieści się w byłym Domu Rol-
nika przy ul. Sobieskiego 97). W 2002 r., 
z uwagi na katastrofalny stan, budynek 
zamknięto i sprzedano. Dzisiaj po części 
rozebrany.   (8; „WL”)

25 lat temu
QQ 1 kwietnia 1994 r. przedsiębiorstwo 

państwowe, Poznańskie Zakłady Chemicz-
ne im. dr. Romana Maya, przekształcono 
w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, 
która przyjęła nazwę: Zakłady Chemiczne 
„Luboń” SA (od 1 lipca 2008 r. Luvena 

SA.). Prezesem Zarządu spółki został 
Kazimierz Zagozda, członkami – Józef 
Kończal i Jerzy Dzidowski, a Marek Fran-
kowski – sekretarzem Rady Nadzorczej.   
(6, s. 72; 6, s. 129, 130, 133, 138)
QQ W kwietniu 1994 r., na łamach „Wie-

ści Lubońskich” ukazał  się „Apel” do 
mieszkańców Lubonia z prośbą o udo-
stępnienie posiadanych materiałów do-
tyczących historii Zakładów Ziemniacza-
nych (wówczas Wielkopolskie Przedsię-
biorstwo Przemysłu Ziemniaczanego).  
Wojewódzki Konserwator Zabytków, 
WPPZ oraz redakcja „WL” wystosowa-
ła go w  związku z  90. rocznicą budo-
wy Zakładów i opracowywaniem przez 
naukowców z Politechniki Poznańskiej 
kompleksowej dokumentacji.   (1, s. 7; 
„WL” 04-1994, s. 12)
QQ 15 kwietnia 1994 r. zespół Stelli (jed-

nocześnie reprezentant województwa 
poznańskiego) został Mistrzem Polski 
w  drużynowych Mistrzostwach Polski 
Weteranów w tenisie stołowym w kate-
gorii wiekowej 40-49 lat (Perter Martens, 
Jerzy Kiedrowicz, Henryk Piechnik).   
(„WL” 05-1994, s. 11)
QQ od 23 do 25 kwietnia 1994 r. w War-

szawie trwały Pierwsze Międzynarodowe 
Targi Specjalistyczne dla Piekarstwa, Cu-
kiernictwa i Wędliniarstwa. Lubonianin 
Stanisław Butka, szef firmy „Anika”, zajął 
1. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Piekarzy.   („WL” 07-08-1994, s. 2)

20 lat temu
QQ 2 kwietnia 1999 r. zmarł długoletni 

kierownik szkoły w Lasku (1945-1963) 
i jej organizator po II wojnie światowej – 
Mieczysław Śliwiński (ur. 1916).   („WL” 
05-1999, s. 14)
QQ 24 kwietnia 1999 r., z okazji 10. rocz-

nicy działalności Towarzystwa Miłośni-
ków Miasta Lubonia wręczono nagro-
dy w plebiscycie „Osobowość 10-lecia”. 
Otrzymali je: Elżbieta Stefaniak (kultura), 
Zofia Skok-Łukomska (praca społeczna), 
Ryszard Olszewski (polityka), Piotr Ole-
wiński (przedsiębiorczość), Julian Ko-
walkiewicz („Człowiek, którego cenię”).   
(„WL” 04-1999, s. 5)
QQ W połowie kwietnia 1999 r., na pod-

stawie upoważnienia Rady Miasta Lu-
boń, zostali powołani do organizowania 
gimnazjów w Luboniu późniejsi dyrek-
torzy tych placówek – Maria Nowak 

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

Kalendarium lubońskie
kwiecień – okrągłe rocznice

160 lat temu
QQ 27 kwietnia 1859 r. ostateczne pod-

pisano w Poznaniu umowę dotyczącą 
uwłaszczenia chłopów żabikowskich.   
(11, s. 52)

145 lat temu
QQ 1 kwietnia 1874 r. hr. August Ciesz-

kowski kupił na wystawie w Wiedniu 
dwa domy „żelazne” (metalowa kon-
strukcja, podwójne ściany z wojłokiem 
w środku) i sprowadził je jako dar na 
teren Wyższej Szkoły Rolniczej im. 
Haliny w Żabikowie (jeden z przezna-
czeniem na restaurację, drugi na biuro 
dla dwóch nauczycieli, bibliotekę i czy-
telnię).   (11, s. 156)

135 lat temu
QQ W kwietniu 1884 r. odbył się ogło-

szony w trzech gazetach poznańskich 
przetarg na budowę nowej szkoły ewan-
gelickiej w  Lasku (budynek przy ul. 
Krętej).   (13, s. 78)

115 lat temu
Wiosną 1904 r. ruszyły prace przy bu-
dowie szkoły dla wsi Luboń (zabytkowy 
budynek SP 3 przy ul. Armii Poznań, 
dziś Szkoła Podstawowa im. św. Filipa 
Neri).   (13, s. 213)

100 lat temu
QQ W kwietniu 1919 r., po I wojnie świa-

towej, uruchomiono Lubońską Fabrykę 
Drożdży (wcześniej G. Sinner, Towa-
rzystwo Akcyjne).   (1, s. 59)

85 lat temu
QQ Do 1 kwietnia 1934 r. funkcję rządcy 

folwarku żabikowskiego pełnił Michał 
Majewski (od 1 października 1930 r.).   
(11, s. 186)
QQ 6 kwietnia 1934 r. Komitet Budowy 

kościoła św. Jana Bosko w  Luboniu 
wybrał w wyniku głosowania, projekt 

świątyni przygotowany przez architek-
ta Stefana Sawickiego (rozpatrywano 
koncepcje trzech budowniczych: Szul-
ca, Reszelskiego i Sawickiego). Projekt 
zatwierdziła w listopadzie 1934 r. Kuria 
Arcybiskupia w Poznaniu.   (3, s.103)
QQ W kwietniu 1934 r. rozpoczęła  się 

sprzedaż działek wydzielonych w pro-
jekcie II parcelacji folwarku żabikow-
skiego prof. Tadeusza Wielgosza, przy 
utworzonych ul. Konopnickiej, Jagiełły 
i Kościelnej (9,21 ha, 63 działki).   (11, 
s. 187)
QQ 9 kwietnia 1934 r. pierwszą działkę 

z II parcelacji folwarku żabikowskiego 
przy ul. Jagiełły kupił Halbsgutt.   (11, 
s. 187)

80 lat temu
QQ Wiosną 1939 r. rozpoczęły się ni-

gdy nieukończone przygotowania do 
uruchomienia produkcji pierścieni 
tłokowych w  fabryce produkcji la-
kierów, pokostów i kalafonii Donata 
i Millera ulokowanej w części zabu-
dowań zamkniętej w 1920 r. Cegiel-
ni Królewskiej (teren dzisiejszej fir-
my „Pol-Agri” przy ul. Powstańców 
Wlkp.).   (11, s. 70)
QQ Do 30 kwietnia 1939 r. (powołanie 

do wojska) obowiązki kierownika szkoły 
w Żabikowie (dziś SP 2) pełnił Antoni 
Formanowski. Kierował placówką od 
1934 r.   (13, s. 170)

75 lat temu
QQ 10 kwietnia 1944  r. zmarł Marcin 

Rożek (ur. 1923  r.) – twórca jednego 
z  symboli miasta – pomnika Siewcy. 
Był wybitnym rzeźbiarzem okresu mię-
dzywojennego. Zginął w hitlerowskim 
obozie zagłady.   (8; „WL” 04-1994, s. 10)

55 lat temu
QQ 11 kwietnia 1964  r. skarbnikiem 

Koła Żabikowo Związku Bojowników 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w  Rodzinie „Niebieska 
Linia” Instytutu Psychologii Zdro-
wia Polskiego Towarzystwa Psycho-
logicznego ogłosiło 12. edycję kon-
kursu pn. „Policjant, który mi po-
mógł”. Istotą konkursu jest wyróż-
nienie tych funkcjonariuszy, którzy 
charakteryzują  się wyjątkowym 
profesjonalizmem, empatyczną po-
stawą i umiejętnościami w zakresie 
indywidualnej pomocy osobom 
dotkniętym przemocą w rodzinie.
Zgłaszanie policjantów do obecnej 
edycji konkursu trwa do 31 maja 
2019  r. Zgodnie z  regulaminem, 

może tego dokonać osoba indywi-
dualna, instytucja lub organizacja. 
Typowanie kandydatów odbywa się 
na podstawie szczegółowej analizy 
uzasadnień zawartych w  formula-
rzach zgłoszeniowych.
Formularze zgłoszeniowe można 
nadsyłać na adres: pogotowie@nie-
bieskalinia.pl lub pocztą na adres: 
„Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa, 
ul. Korotyńskiego 13. Można je po-
brać na stronie: www.policjant.nie-
bieska.linia.pl, gdzie również wid-
nieje regulamin konkursu.
12. edycja konkursu jest objęta ho-
norowym patronatem Komendanta 

Głównego Policji, a  uroczystość 
wręczenia wyróżnień zostanie wpi-
sana w Centralne Obchody Święta 
Policji.
Zapraszamy do zgłaszania kandy-
datów.

st. sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Profilaktyki Społecznej i Wy-

kroczeń
Komisariatu Policji w Luboniu

Policjant, który mi pomógł
Konkurs

Masz stare zdjęcia, dokumenty, przedmioty, 
którymi chciałbyś się podzielić z innymi po-
przez publikację lub których chciałbyś  się 
pozbyć, nie wyrzucaj! Mogą mieć wartość hi-
storyczną związaną z Luboniem. Przynieś do 
siedziby Stowarzyszenia Kulturalno-Oświato-
wego „Forum Lubońskie”, ul. Wschodnia 
23A/62 (redakcja „Wieści Lubońskich”) lub 
zadzwoń (609  616  277, 609  616  290, 
61 810 43 35), odbierzemy sami! Niezależnie 
od stanu zniszczenia, przyjmiemy, zdigitalizu-
jemy, wykorzystamy w opracowaniach.

red

Z historią  
– do nas!
Apel



4/2019

35

HISTORIA

(Gimnazjum nr 1) i Irena Fojt (Gimna-
zjum nr 2).   (13, s. 310)

15 lat temu
QQ 10 kwietnia 2004  r. w  TVP  1 wy-

emitowano film Andrzeja Maleszki pt. 
„Drewniany pies” z lubonianinem Wojt-
kiem Molskim w roli głównej.   („WL” 
04-2004, s. 25)
QQ 16 kwietnia 2004 r. przy ul. Żabikow-

skiej (okolice ronda) ruszyła budowa 
dyskontu „Plus” (dziś w tym miejscu jest 
sklep „Biedronka”).   („WL” 05-2004, s. 3)
QQ W kwietniu 2004 r. zakończono mo-

dernizację odcinka ul. Niepodległości 
(od ul. Przemysłowej do ul. Dębieckiej), 
która otrzymała nawierzchnię asfaltową.   
(„WL” 05-2004, s. 11)
QQ W kwietniu 2004 r. rozpoczęło się za-

siedlanie drugiego w Nowym Centrum 
Lubonia bloku przy ul. Wschodniej 24 
(narożnikowy przy ul. Wschodniej i al. 
Jana Pawła II).   („WL” 12-2004, s. 17)
QQ W kwietniu 2004 r. prezesem zespo-

łu „Ton” został Ryszard Talaga.   („WL” 
11-2004 – „Wademekum lubońskie”, 
cz. 9, s. 33)
QQ 30 kwietnia 2004  r., w  przeddzień 

przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, 
w  Szkole Podstawowej nr  1 otwarto 
Klub Europejski „Euro-Pyra”.   („WL” 
05-2004, s. 29)

QQ Wiosną 2004 r. na terenie byłego fol-
warku w  Świerczewie znaleziono dwa 
ostrza szpad z XVIII w. – broni konfe-
deratów barskich, którzy podczas walk 
o Poznań i okolice w latach 1770-1771 
stacjonowali we wsiach Luboń, Kotowo 
i Świerczewo..   („WL” 08-2004, s. 21)

10 lat temu
QQ 16 kwietnia 2009 r. oficjalne otwarto 

halę widowiskowo-sportową przy ul. 
Kołłątaja  2 (dziś LOSiR).   („WL” 05-
2009, s. 4)

5 lat temu
QQ 3 kwietnia 2014 r. zarząd Klubu Spor-

towego „Fogo Luboń” (LKS) podjął hi-
storyczną decyzję o wycofaniu zespołu 
seniorów z rozgrywek III ligi (powody: 
zapowiedź wstrzymania finansowania 
klubu przez głównego sponsora – firmę 
„Fogo” Tomasza Błaszaka z uwagi na złe 
wyniki zespołu oraz brak dotacji z Urzędu 
Miasta).   („WL” 04-2014, s. 13)
QQ Lubonianka Laura Stieler została zwy-

ciężczynią XV  Ogólnopolskiego Kon-
kursu Dyrygentów Chóralnych, który 
odbywał się w dniach 3-5 kwietnia 2014 r. 
w auli Akademii Muzycznej w Poznaniu.   
(„WL” 04-2014, s.4
QQ Od kwietnia 2014 r. na trasę autobu-

su 603 wprowadzono dwa 15-metrowe, 

używane many zakupione przez miasto 
na początku 2014 r.   („WL” 03-2014, s. 9)
QQ Na początku kwietnia 2014 r. policja 

zidentyfikowała plantację marihuany 
w budynku przy ul. Cmentarnej, nale-
żącym do lubońskiego przedsiębiorcy 
budowlanego.   („WL” 04-2014, s. 14)
QQ Aktem notarialnym 3 kwietnia 2014 r. 

burmistrz Dariusz Szmyt powołał miejską 
spółkę z o.o. Luboński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji (LOSiR), przekształcając ist-
niejący od 5. lat zakład budżetowy LOSiR.   
(„WL” 04-2014, s. 58)
QQ 6 kwietnia 2014  r. pijany kierowca 

z Lubonia potrącił śmiertelnie 26-latka 
pod Nowym Tomyślem.   („WL” 04-
2014, s. 28)
QQ 8 kwietnia 2014  r. lubońska firma 

pogrzebowa „Memento Mori” uzyskała 
kolejny Certyfikat „Wielkopolska Jakość”.   
(„WL” 05-2014, s. 6)
QQ 8 kwietnia 2014 r. Rada Miasta Poznań 

podjęła uchwałę w sprawie bonifikaty dla 
Lubonia w wysokości 95% przy sprzedaży 
stadionu na ul. Rzecznej (obiekt należał 
do Poznania).   („WL” 06-2014, s. 25)
QQ W związku z  Mistrzostwami Euro-

py Drużyn Młodzieżowych w  Rugby, 
w Luboniu przebywały i trenowały (na 
boisku przy ul. Szkolnej) reprezentacje 
Rosji, Portugalii i  Włoch.   („WL” 05-
2014, s. 58)

QQ 9 kwietnia 2014 r. zakończono budowę 
oświetlenia na ul. Rumiankowej, Oliwko-
wej i Bluszczowej.   („WL” 08-2015, s. 26)
QQ 11 kwietnia 2014 r. rozwiązano Sto-

warzyszenie Obywatelskie „Wspólnota 
Lubońska” powstałe w 1998 r. podczas 
wyborów samorządowych do Rady Mia-
sta, do 2006 r., pod rządami burmistrza 
Włodzimierza Kaczmarka, sprawujące 
władzę.   („WL” 05-2014, s. 18)
QQ 13 kwietnia 2014 r. zakończono bu-

dowę chodnika w ul. Przejazd.   („WL” 
08-2015, s. 26)
QQ 24 kwietnia 2014 r. Rada Miasta przy-

znała Medal „Zasłużony dla Miasta Luboń” 
Irenie Skrzypczak.   („WL” 05-2014, s. 18)
QQ 24 kwietnia 2014 r. zmieniono zapisy 

Statutu Miasta w kwestii wystarczającej 
liczby radnych potrzebnej do utworze-
nia klubu (z 5 na 3) oraz dodano punkt 
obrad na początku sesji: „wysłuchanie 
publiczne”.   („WL” 05-2014, s. 16)
QQ 25 kwietnia 2014 r. lubonianka Kinga 

Chylińska przeszła do finału konkursu 
Miss Wielkopolski zorganizowanego w ra-
mach Miss Polski.   („WL” 05-2014, s. 3)
QQ 25 kwietnia 2014 r. Starostwo Powia-

towe wydało zgodę na rozbudowę Szko-
ły Podstawowej nr 1.   („WL” 
05-2014, s. 21)
QQ 26 kwietnia 2014 r. sym-

bole Światowych Dni Mło-
dzieży (krzyż i  ikona Matki 

We wtorek, 2 kwietnia, obchodziliśmy ko-
lejną rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. 14 
lat temu o godz. 21.37 arcybiskup Leonardo 
Sandri oznajmił: Nasz Ojciec Święty powrócił 
do Domu Ojca. Pogrzeb Karola Wojtyły, 
który został wybrany papieżem 16 paździer-
nika 1978  r. i  był pierwszym od ponad 
450. lat biskupem Rzymu nie pochodzącym 
z  Włoch, odbył  się po sześciu dniach, 
8  kwietnia w  Watykanie. W  ceremonii 
uczestniczyły miliony ludzi z całego świata. 
Byli wśród nich również lubonianie – Ma-
riusz Marszał i jego syn – Michał.

Musimy tam być
Po ogłoszeniu terminu pogrzebu Jana 
Pawła II, natychmiast w głowie Mariusza 

Marszała pojawiła się myśl: Nie ważne 
w jaki sposób, ale musimy tam być. Pod-
czas narady rodzinnej z żoną Beatą za-
stanawialiśmy się, co można zrobić, żeby 
jak najlepiej oddać hołd największemu 
z największych Polaków – wspomina pan 
Mariusz. Postanowili, że na pogrzeb do 
Watykanu pojedzie z 12-letnim wówczas 
synem Michałem. Na ostatnich oparach 
paliwa (po drodze nie było stacji benzy-
nowych), z duszą na ramieniu, czy zdą-
żą, dojechali na dworzec w  Krakowie, 
skąd specjalnym pociągiem ruszyli do 
Rzymu. W  stolicy Włoch, na peronie 
dworca, miejscowi reporterzy robili zdję-
cia przybyłym pielgrzymom z  Polski. 
Włoski fotograf uwiecznił moment za-

Pamiętne dni trzymania się pociągu z Polski. Na 
wykonanym przez niego zdjęciu, 
które znalazło się później na pierw-
szych stronach włoskich gazet, 
w otwartym oknie jednego z prze-
działów uchwycił troje polskich 
dzieci. Wśród nich Michała trzy-
mającego w jednej ręce polską flagę, 
a w drugiej plakat z podobizną Ojca 
Świętego. W przeddzień pogrzebu 
spotkali tłumy Polaków. Mieli świa-
domość, że są ich miliony i  towa-
rzyszyło im niesamowite poczucie 
wspólnoty narodowej. Noc poprze-
dzającą ceremonię pogrzebową 
przespali na ziemi, przed Watyka-
nem. Było zimno i niewygodnie, ale 
warto było to przeżyć. Te chwile na 
zawsze pozostaną głęboko w  ich 
sercach. W  dniu pogrzebu duże 
wrażenie zrobiły na nich niemilk-
nące oklaski Włochów. Początkowo 
byli zszokowani – oklaski na po-
grzebie? Później udzieliła im się ta 
jedyna w  swoim rodzaju niezapo-
mniana atmosfera panująca w  tłumie 
ludzi różnych narodowości, żegnających 
Jana Pawła II, i również się do nich przy-
łączyli. Wspominając te chwile pan Ma-
riusz powiedział: Znak z nieba – przewi-
jająca się Biblia, która na końcu Mszy św. 
sama się zamyka. Pomyślałem, że już jest 
w  Domu Ojca. Po powrocie do domu 
zrelacjonowali rodzinie swój pobyt 
w Watykanie. Zastanawiali się, co dalej? 
Santo Subito – zdecydowali natychmiast, 
że pojadą na uroczystość kanonizacji 
Jana Pawła II. Danego słowa dotrzyma-
li. W  Niedzielę Bożego Miłosierdzia, 
27  kwietnia 2014  r., Mariusz i  Michał 
Marszałowie ponownie pojawili  się 
w Watykanie, biorąc udział w uroczysto-
ści kanonizacji JP II. Wówczas dorosłe-
mu już Michałowi towarzyszyła narze-
czona Joanna. – Cały świat był wówczas 

w Watykanie. My z Polski pokonaliśmy 
1 500 km, a pielgrzymi z Urugwaju, Au-
stralii, Brazylii czy Chin? – To mogło się 
stać tylko dla niego, Jana Pawła  II – 
wspominają po latach – Odbyliśmy w ży-
ciu wiele podróży – w góry, nad morze, 
w  Polsce i  zagranicą, ale tak naprawdę 
trzy były ważne: na pogrzeb i kanonizację 
JP  II oraz na pogrzeb Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego (Mariusz Marszał 
z synem uczestniczyli również uroczy-
stościach pogrzebowych tragicznie zmar-
łej pary prezydenckiej – Lecha i Marii 
Kaczyńskich, które odbyły się w dniach 
17–18 kwietnia 2010 r.).

Mariusz Marszał jest ojcem Marty, któ-
rej sylwetkę przedstawiamy szerzej na 
str. 4.

PAW

Q
Zdjęcie z gazety watykańskiej „L’Osservatore Romano” zrobione na rzymskim 
dworcu, które znalazło się na czołówkach włoskich gazet. W otwartym oknie jed-
nego z przedziałów troje dzieci, wśród nich Michał Marszał (pierwszy z prawej)   
fot. zbiory rodziny Marszałów

Q
Michał Marszał z narzeczoną Joanną na placu 
Św. Piotra w Watykanie, w dniu kanonizacji 
Jana Pawła II   fot. zbiory rodziny Marszałów

cd.  
na str. 
36
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Boskiej) wizytowały Luboń.   
(„WL” 05-2014, s. 6)
QQ 27 

kwietnia 2014 r. znany polski 
zespół blusowy „Dżem” po 

raz drugi wystąpił w LOSiR-ze.   („WL” 
05-2014, s. 36)
QQ W dniu kanonizacji Papieża-Polaka, 

27 kwietnia 2014 r., w kościele pw. Jana 
Pawła II, o godz. 15 odbyła się konce-
lebrowana, dziękczynna msza św. pod 
przewodnictwem ks. bpa Damiana Bryla.   
(„WL” 05-2014, s. 43)
QQ W kwietniu 2014 r. zakończono trwa-

jącą od jesieni 2013 r. przebudowę układu 
komunikacyjnego na ul. Żabikowskiej 
i  Powstańców Wlkp. przeprowadzoną 

w związku z powstaniem supermarke-
tu Intermarché.   („WL” 05-2014, s. 2)
QQ W kwietniu 2014 r. powołano Fun-

dację „Siewca” dla budowy szkoły kato-
lickiej w Żabikowie (prezes – Mateusz 
Mikołajczak, inicjator i mecenas oraz 
przewodniczący Rady Nadzorczej – To-
masz Błaszak).   („WL” 10-2014, s. 4)
QQ Wiosną 2014 r. zakończono wymianę 

dachów na zabytkowym osiedlu dawnych 
domów dla pracowników Zakładów Che-
micznych przy ul. Cyryla Ratajskiego.   
(„WL” 05-2014, s. 15)
QQ W kwietniu 2014 r. burmistrz Mał-

gorzata Machalska zatrudniła byłego 
zastępcę burmistrza Dariusza Szmyta 
– Rafała Marka – na nowo utworzonym 

stanowisku pełnomocnika Burmistrza ds. 
nadzoru właścicielskiego i udziału Mia-
sta w związkach oraz stowarzyszeniach.   
(„WL” 05-2015, s. 11)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa 
XX wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna 
Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń 
i  okolice. Dzieje osadnictwa i  dzie-
więciu parafii” Stanisław Malepszak, 
Luboń 2002 i 2005; 4 – „Wykopaliska 
archeologiczne w Luboniu”, Stanisław 
Malepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 
1998; 5 – „50 lat Lubońskiego Klubu 
Sportowego 1943 – 1993”, Stanisław 
Malepszak, Luboń 1993; 6 – „Zakła-
dy Chemiczne Luboń SA 1914-1999. 
Tradycja i  współczesność”, Andrzej 
Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Bibliote-
ka Miejska – „Kalendarium Lubonia” 
(www.biblub.com); 10 – uchwały Rady 
Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje 

wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego” 
Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 13 
–„200 lat oświaty w  Luboniu” Stani-
sław Malepszak i Piotr P. Ruszkowski, 
Luboń 2008; 15 – Kronika Komisariatu 
MO w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lu-
bonianie w Powstaniu Wielkopolskim”, 
Luboń 2009; 17 – „Rocznik Historycz-
ny Lubonia” – tom 1, Luboń 2011; 18 
– „Rocznik Historyczny Lubonia” – 
tom  2, Luboń 2012; 25 – „Bambrzy”, 
Maria Paradowska, Poznań 1998]; 30 
– BZCz (Biblioteka Zawartości Czaso-
pism); „Wieści Lubońskie” 1994, 2003, 
2004, 2013-2017

Mieszkańców, organizacje oraz instytucje 
prosimy o  uzupełnianie naszego kalen-
darium i  przesyłanie informacji: telefo-
nicznie, listownie, pocztą elektroniczną 
lub osobiście.

oprac. HS

Przedstawiamy wyda-
rzenia historyczne do-
tyczące jednego miej-
sca, którym jest pierw-
szy stadion w Luboniu 
zorganizowany tuż za 
drożdżownią przy dzi-
siejszej ulicy Armii 
Poznań. Jedno zdjęcie 
dotyczy uroczystości 
poświęcenia przez ks. 
proboszcza Teodora 
Nogalę obiektu sporto-
wego, które miało 
miejsce 9 czerwca 
1946  roku. Drugie, 
możliwe że z  tego sa-
mego dnia, dotyczy 
oficjalnego otwarcia 
tego stadionu.
W latach 70. boisko 
LKS-u (Lubońskiego 
Klubu Sportowego) 
przeniesiono na łąki, 
które zagospodarowano 
przy ul. Rzecznej (znaj-
duje  się tam do dziś), 
a  na miejscu stadionu 
przy ul.  Armii Poznań 
powstały „magazyny”, 
stanowiska na wentylo-
wane kopce dla ziem-
niaków przerabianych 
później w  pobliskich Zakładach. Dziś 
tam, gdzie znajdowało się dawne boisko 
sportowe, jest cmentarz komunalny, 
utworzony w 2004 r.

Wszystkich, którzy potrafią powiedzieć 
więcej o  tych uroczystościach sprzed 
ponad 70. lat, poznają osoby ze zdjęć, 

posiadają 
inne pamiąt-
ki  z  tym 
obiektem 
związane, 
prosimy 
o  kontakt 
z  redakcją 
„Wieści Lu-

Zdjęcia z lamusa

Q
Uroczystość oficjalnego otwarcia stadionu LKS-u, moment przecięcia wstęgi trzymanej przez zawodników, z prawej – Stanisław Walko-
wiak (oryginał formatu 6x9 cm). Wiesz coś więcej, masz inne zdjęcia, pamiątki z tych uroczystości – zapraszamy!

bońskich”, tel. 609 616 277. Publikowa-
ne dziś zdjęcia pochodzą od pani Anny 
Gulcz z ul. Tuwima, która podarowała 
Stowarzyszeniu „Forum Lubońskie” 
zbiór kilkudziesięciu fotografii po swo-
im wujku Ignacym Wolińskim (prezesie 
LKS-u w  latach 1946-1951). Materiał 
ten, wraz z  innymi znajdującymi  się 
w zbiorach „Forum Lubońskiego” oraz 
nowymi udostępnionymi m.in. po tej 
publikacji, zostanie wykorzystany 
w książkach, np. „Rocznikach Historycz-

nych Lubonia”. Czytelniku, jeśli możesz 
coś dodać na temat tych wydarzeń – 
zadzwoń, napisz lub przyjdź do redakcji 
„WL”: tel. 609  616  277, adres – ul. 
Wschodnia 23A/62 (dojście ul. A. Mi-
zerki)

PPR

Apel!
Zapraszamy wszystkich z  ciekawymi 
zdjęciami lubońskich, żabikowskich i la-
skowskich: organizacji, budynków, ro-
dzin itd. W  zamian za możliwość ich 
skopiowania (by powiększyć zbiory hi-
storyczne i  podzielić  się obrazem np. 
z  czytelnikami „WL”), oferujemy bez-
płatnie duże powiększenie do formatu 
A4, po obróbce poprawiającej jakość!

Oryginalna fotografia ma wymiar 18x23,5 cm, do której 
doklejono opis: „Przemówienie księdza proboszcza do 
zawodników”, drugie – podobne – z opisem: „Uroczyste 
poświęcenie boiska sportowego LKS Luboń. Moment 
podziękowania ks. proboszczowi przez prezesa Wolińskie-
go, Luboń 9.6.1946”

Q
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W ub. miesiącu na str. 34, pod tytułem „Nie do 
wiary” zamieściliśmy list do redakcji porusza-
jący kwestię opublikowania w książce „Dzieje 
Ziemi Lubońskiej” zdjęcia dworca w Lubaniu 
Śląskim jako stacji w Luboniu. List wysłaliśmy 
do wydawcy publikacji – Ośrodka Kultury 
w Luboniu – z prośbą o ustosunkowanie się do 
jego treści. Poprosiliśmy wydawcę o przekaza-
nie listu w tym samym celu, również autorce 
książki i zbioru zdjęć, p. dr Izabelli Szczepaniak. 
Poniżej zamieszczamy stanowisko Ośrodka 
Kultury, autorka swojego nie przekazała.

Odpowiedź
Jako wydawca książki autorstwa dr 
Izabelli Szczepaniak pt. „Dzieje Ziemi 
Lubońskiej. Historia Lasku, Lubonia 

i  Żabikowa od czasów najdawniej-
szych do utworzenia miasta”, infor-
mujemy że w niewielkiej części egzem-
plarzy rzeczywiście znalazła  się ilu-
stracja ze zbiorów autorki przedsta-
wiająca dworzec w  Lauban (Lubań 
Śląski), a opisana jako dworzec kole-
jowy w Luboniu.
Jednocześnie informujemy, że tylko 
pierwsza niewielka partia nakładu zo-
stała wydrukowana z  niewłaściwym 
zdjęciem. Wydruk został wstrzymany 
i kolejne partie wydano już z odpowied-
nią fotografią.
Za zaistniałą sytuację serdecznie prze-
praszamy.

Ośrodek Kultury w Luboniu

Błędna fotografia

QQ  Podczas Gali Siewca Roku 2018 
pokazano ciekawy film o Powstańcach 
Wielkopolskich z Lubonia. Chciałem 
pokazać go rodzinie i samemu ze spoko-
jem obejrzeć jeszcze raz. Gdzie można 
otrzymać lub kupić płytę DVD, ewen-
tualnie wyświetlić w Internecie ten film 
pod tytułem „Droga do niepodległej. 
Luboń – nasza historia”?   (I)

Odp.: Szanowni Państwo, serdecznie 
dziękujemy za zainteresowanie filmem. 
W  imieniu zespołu produkcyjnego 

filmu „Droga do Niepodległej – Luboń 
historia nasza” informuję, że trwają 
prace nad wydaniem go na płycie DVD. 
Chcielibyśmy, aby płyta zawierała film 
oraz materiały dodatkowe – głównie 
wywiady z  rodzinami powstańców, 
które nie zostały zamieszczone w osta-
tecznej wersji filmu. Z pewnością po-
informujemy czytelników „Wieści Lu-
bońskich” o  możliwości otrzymania 
gotowej płyty DVD.

oprac. Agata Andrzejczak
Promocja Miasta

Mieszkańcy pytają

Film o powstańcach

Przez państwa Ententy została uznana 
w  1918  r. za samodzielną, sojuszniczą 
armię polską. Błękitna Armia (nazwa 
pochodzi od koloru mundurów), którą 
ostatecznie dowodził generał Józef Hal-
ler, utworzona w czerwcu 1917 r., była 
formacją o  bardzo bogatej i  ciekawej 
historii Rekrutowała się głównie z pol-
skich emigrantów (ok. 22,5  tys. osób, 
głównie z USA i Brazylii), oraz jeńców 
z armii pruskiej i austro-węgierskiej (ok. 

35 tys.). Do kraju przybyła pomiędzy 14 
kwietnia a czerwcem 1919 r. Ostatecznie, 
dodając ochotników dołączonych już 
w kraju, liczyła ponad 100 tysięcy żoł-
nierzy, później włączono ją w struktury 
Wojska Polskiego. Było to między inny-
mi dobrze wyszkolonych 5 dywizji pie-
choty, kilka batalionów czołgów 
i  7  eskadr lotniczych. Posiadała sporą 
ilość uzbrojenia, amunicji i sprzętu woj-

skowego, którego w odrodzonym dopie-
ro co kraju brakowało. Żołnierze Armii 
Hallera odegrali niebagatelną rolę w wal-
kach 1919-1921 o kształt granic II Rze-
czypospolitej. Wspomnijmy chociażby 
walki o  Wołyń, Pomorze (zakończone 
zaślubinami z  Bałtykiem) czy pomoc 
w III Powstaniu Śląskim. Zachęcam do 
studiowania i poznawania tej ciekawej 
formacji.

Na podstawie do-
stępnych nam źró-
deł oraz zdobytych 
informacji może-
my powiedzieć, że 
w dzisiejszym Lu-
boniu zamieszki-
wało przynajmniej 
ponad 30. żołnie-
rzy z  armii gen. 
Józefa Hallera. Ich 
nazwiska i podsta-
wowe dane przed-
stawiamy w tabeli 
obok. Pogrubioną 
czcionką zazna-
czyliśmy tych, któ-
r ych biogramy 
opracowaliśmy. 
Większość z  nich 
by ł a  skupi ona 
w  żabikowskim 
oddziale przedwo-
jennej organizacji: 
Stowarzyszenie 
Weteranów byłej 
Armii Polskiej we 
Francji. Po drugiej 
wojnie światowej, 
w  czasach PRL-u, 
przyznawanie  się 
do udziału w  Ar-
mii Hallera, która 
walczyła  m.in. 
z   S o w i e t a m i 
o  wschodnie gra-
nice,  nie  było 
wskazane. Z poli-

Hallerczycy
Przed kilkoma miesiącami, w grudniu 2018 r., bardzo hucznie 
obchodziliśmy w całym kraju 100. rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. W kwietniu 1919 r., przed 100. laty przybyła z Francji 
do Polski Błękitna Armia – jednostka składająca się z ochotników 
zebranych z całego świata. Pod dowództwem generała Józefa Hallera 
odegrała niemniejsze znaczenie!

Lp. HALLERCZYCY                  
Nazwisko i imię st

op
ie
ń

w
oj

sk
ow

y

data 
urodzenia

miejsce 
urodzenia data śmierci 

po
ch

ow
an

y

adres

1 Adamski Ludwik ppor.rez. 02.08.1896 Szreniawa 30.05.1992 Żabikowo ul. Kościuszki 68
2 Augustyniak ? ? ? ? ? ?
3 Budziński Antoni saper 1898 Modrze 09.1984 ? Luboń
4 Cegiołka Franciszek ? 11.10.1887 ? 03.04.1948 Wiry ?
5 Cegiołka Józef ? 15.01.1890 Lasek 31.10.1971 Żabikowo ul. Poznańska 43
6 Chałupka Stefan ? ? ? ? ? ?
7 Cybulski Ignacy ? 28.05.1889 14.07.1965 Żabikowo ul Kościuszki 43 (cegielnia)
8 Czarnecki Stefan ppor.rez. 29.08.1899 Kotowo 02.04.1993 Żabikowo ul. Pułaskiego 15
9 Gawałek Józef kapral 27.10.1898 Wasowo 19.09.1986 Żabikowo ul. Niezłomnych; Lubonianka
10 Gierka Wawrzyn ? ? ? ? Żabikowo ul. Skóry
11 Górka Jan ? 1882 Szreniawa 1942 Dachau w SP2, ul. Żabikowska
12 Guzik Bolesław ? ? ? ? ? ?
13 Jaskulski Marcin ? 21.10.1895 Pogorzela 14.03.1963 Żabikowo ul. Mazurka 9

14 Kubasik Kazimierz ? 23.03.1898 Sarchen 
(Niemcy) 15.01.1975 Żabikowo pl. E. Bojanowskiego

15 Kubiak Wawrzyn ? 12.07.1891 Żabikowo 14.03.1973 Żabikowo ul. Kościuszki 58
16 Łukowiak Franciszek ppor.rez. 10.10.1901 Zielona Wieś 03.03.1978 Rawicz ul. Marchlewskiego 4

17 Malepszak Jan ? 18.10.1891 Bukówiec 
Górny 19.01.1980 Żabikowo ul. Pułaskiego 2

18 Mansfeld Jakub ? ? ? ? ? ?
19 Mańczak Józef ? ? ? ? ? L-ń, ul. Piłsudskiego 3
20 Nowacki Władysław ? 21.04.1890 Włocławek 01.04.1945 Żabikowo ul. Armii Poznań 39
21 Pawlicki Józef ? 04.01.1896 Żabikowo ? ? ?
22 Pawlik ? ? ? ? ? ?
23 Piotrowski Stanisław ? 24.03.1891 Zieleniec 23.12.1974 Żabikowo ul. Kolonia PZNF
24 Pniewski Józef ? ? ? ? ? ?
25 Rybarczyk Wawrzyn ? ? ? ? ? ?
26 Schutz ? ? ? ? ? ?

27 Serba Antoni ? 31.05.1894 Dziećmierowo 14.12.1985 Wiry ul. ArmiiPoznań 57

28 Skrobich Antoni ? 02.05.1899 Środa Wlkp. 13.02.1976 P-ń Junikowo ul. Kościuszki 58

29 Szymkowiak Józef bomb. 13.03.1895 Konarskie 08.1954 Osobowice 
(Wrocław) ul. Boczonia 13

30 Wągrowski Franciszek ? 05.09.1897 Kosmowo 01.02.1969 Wiry ul. Sobieskiego 104a

31 Wegner ? ? ? ? ? ?
32 Wolniak ? ? ? ? ? ?

tycznych względów, udział w tej armii 
nie uprawniał do członkostwa w jedy-
nej organizacji kombatanckiej – ZBo-
WiD-zie (Związku Bojowników o Wol-
ność i Demokrację). W obawie przed 
represjami czy wykluczeniem społecz-
nym, w rodzinach raczej nie kultywo-
wano udziału ojców w  wojnie na 
wschodzie 1919-1921. Dopiero po 
zmianach ustrojowych, jakie nastąpiły 
w  Polsce po 1989  r., możemy mówić 
o tych, którzy w latach 1917-1919 we 
Francji wstępowali do tworzącej  się 
tam armii Polaków. Większość z nich 
zmarła przed 1989 rokiem, dlatego tym 
większa jest odpowiedzialność naszego 
pokolenia, by ich odkrywać, a pamięć 
o  nich zachować dla potomnych. To 
ważny przyczynek do historii Polski 
XX wieku.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Forum Lubońskie” i redakcja „Wieści 
Lubońskich” od wielu lat zajmuje  się 
biogramami osób walczących o  nie-
podległość Rzeczypospolitej, związa-
nych z  naszym miastem. W  I  tomie 
„Rocznika Historycznego Lubonia”, 
jeden z rozdziałów poświęciliśmy Hal-
lerczykom i biogramom tych, do któ-
rych akt i  materiałów potrafiliśmy 
dotrzeć. Temat jest otwarty i  ważny! 
Nowy biogram hallerczyka – Ignacego 
Cybulskiego – przedstawiamy na 
str. 32.
Osoby, głównie z rodzin byłych żoł-
nierzy Błękitnej Armii, o  których 
nasza wiedza jest znikoma, prosimy 
pilnie o kontakt, tel. 609 616 277.

Piotr P. Ruszkowski

Q
Generał Józef Haller (1873-1960) zmarł 
na obczyźnie, w Londynie
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27 marca, przed sesją Rady Powiatu 
Poznańskiego, w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu odbyła się uroczystość wrę-
czenia nagród z dziedziny kultury za rok 
2018. Nagrody te przyznawane są od 
2009 r. Honoruje się nimi twórców, ar-
tystów, organizatorów, promotorów i po-
pularyzatorów kultury. – Laureatami 
mogą być także pracownicy instytucji 
kultury, nauczyciele szkół artystycznych 
oraz różne organizacje prowadzące dzia-
łalność kulturalną. Nagrody są przyzna-
wane nie tylko za wieloletnią działalność, 
ale także za szczególne osiągnięcia. Do-

ceniani są starsi i młodsi twórcy, spełnia-
jący  się w  różnych, często odległych od 
siebie gałęziach kultury. Jednego pociąga-
ją bowiem śpiewy chóralne, a innego hip 
hop. Bo też kultura jest dla każdego – 
twierdzi wicestarosta poznański.
Tym razem nagrody oraz wyróżnienia 
za osiągnięcia otrzymali: Chór „Bard” 
z Lubonia (nagroda I stopnia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury w wartości 9,5 
tys. zł), Marek Jakubowski, Bogdan Żył-
kowski oraz Robert Krajewski. – Od 
wielu już lat wspieramy i  nagradzamy 

osoby z  pasją, choć 
kultura ze swej natu-
ry wymyka  się oce-
nom i  bywa niewy-
mierna – mówi To-
masz Łubiński, wi-
cestarosta poznań-
ski. – Zależy nam na 
tym, aby kultura 
kwitła w  powiecie 
i  dlatego nagradza-
my tych, którzy  się 
z  nim utożsamiają, 
działają na jego 

rzecz oraz wykorzy-
stując swoje talenty, 
promują zarówno 
polską kulturę jak 
i  powiat poza jego 
granicami.

O nagrodzonych
Celem, który przy-
świeca zespołowi 
„Bard” jest popula-
ryzacja amator-
skiego ruchu śpie-
waczego. W chórze 

śpiewają 32 osoby. Regularnie wystę-
puje na różnego rodzaju konkursach, 
festiwalach i spotkaniach śpiewaczych, 
często przywożąc z nich nagrody i wy-
różnienia, dzięki wytrwałej, profesjo-
nalnej pracy dyrygenta Arkadiusza 
Klemczaka.
Nagroda ta sprawiła chórzystom dużą 
radość. Dziękujemy tą drogą osobom, 
które nominowały zespół do wyróżnie-
nia, tj. Dyrektor Ośrodka Kultury, Re-
ginie Górniaczyk oraz Burmistrz Mał-
gorzacie Machalskiej.

Zarząd chóru „Bard”

Powiat uhonorował chór „Bard”

Q
Chór „Bard” z nagrodami, w towarzystwie innych laureatów

Q
Prezes „Bardu”, Alicja Zgrzeba, z władzami powiatowymi 
i czekiem na 9,5 tys. zł

Wycieczka do Winnej Góry
2 marca słuchacze LUTW zwiedzili 
w Winnej Górze Muzeum i miejsce po-
chówku gen. Jana Henryka Dąbrowskie-
go, twórcy Legionów Polskich we Wło-
szech, inicjatora powstania wielkopol-
skiego w 1806 roku, naczelnego dowód-
cy wojsk polskich w 1813 r., polskiego 
bohatera narodowego. Niewielka wieś 

o  nazwie Winna Góra leży niedaleko 
Środy Wielkopolskiej i Miłosławia, nad 
Strugą Winnogórską, w otoczeniu kilku 
malowniczych stawów. Tutaj spędził 
ostatnie lata swego życia i zmarł gen. Jan 
Henryk Dąbrowski. Przybyliśmy tam, 
by zwiedzić pamiątki po generale, zgro-
madzone w tutejszym Muzeum, miejsce 
jego spoczynku oraz by zapoznać  się 

Z Uniwersytetu III Wieku z  jego historią. Od 
przewodniczki do-
wiedzieliśmy się, że 
początki wsi sięgają 
XIII wieku. Jej nazwa 
pochodzi od winoro-
śli, które z powodzeniem 
uprawiano tutaj na południowych zbo-
czach osady. Do końca XVIII wieku 
majątek winnogórski był w  rękach bi-
skupów poznańskich. Po trzecim roz-
biorze Polski, w wyniku kasaty majątków 
kościelnych, znalazł  się on w  rękach 
rządu pruskiego, a  w  1806  r. wszedł 
w skład dóbr rządowych Księstwa War-
szawskiego. W 1807 r. dobra winnogór-
skie, za zasługi na polu bitwy i wierną 
służbę, otrzymał od Napoleona Bona-
partego generał Jan Henryk Dąbrowski. 
Donacja Napoleona obejmowała miasta 
Środę i Pyzdry oraz kilkanaście folwar-
ków i wsi. Dąbrowski zamieszkał w pię-
trowym pałacu, położonym na niewiel-
kim wzniesieniu między lasami a win-
nicami. Pałac otaczał piękny ogród 
francuski oraz sad. Generał zamieszkał 
tutaj ze swoją drugą żoną, Barbarą Chła-
powską. W majątku bywał rzadko z po-
wodu udziału w kolejnych kampaniach. 
Na stałe osiadł tutaj dopiero w  1815 
roku. Zajął się leczeniem ran odniesio-
nych podczas walk oraz powiększaniem 
i porządkowaniem bogatej kolekcji pa-
miątek historycznych i militariów. Ucho-
dził za jednego z największych kolekcjo-
nerów z początków XIX w. w Wielko-
polsce. Zmarł w 1818 r. w wieku 63. lat. 
Przyczyną śmierci była gangrena w no-
dze po ranie odniesionej podczas walki, 
i  zapalenie płuc. Został pochowany 

w miejscowym kościele pw. św. Michała 
Archanioła, najpierw w  jego podzie-
miach, a od 1863 r. w Kaplicy Grobowej, 
w  której umieszczono jego grobowiec. 
Pogrzeb generała przerodził się w wiel-
ką manifestację patriotyczną. Zabalsa-
mowane ciało nie ma serca, bo ono, po 
długich wędrówkach po kraju, zostało 
ostatecznie umieszczone w Krypcie Za-
służonych Wielkopolan na Wzgórzu św. 
Wojciecha w Poznaniu. Generał przeka-
zał testamentem swoją kolekcję War-
szawskiemu Towarzystwu Przyjaciół 
Nauk. Obecnie jest ona rozproszona 
i szczątkowa. Po śmierci generała Winną 
Górę objął syn Bronisław Dąbrowski, 
a po jego bezpotomnym odejściu z tego 
świata – syn córki Bogusławy, Napoleon 
Mańkowski. Potem właścicielem mająt-
ku został jego potomek, Henryk Mań-
kowski, który w  1910  r. zbudował na 
miejscu drewnianego nowy neoklasycy-
styczny pałac, a następnie syn Henryka, 
Andrzej. Winna Góra była w  rękach 
Mańkowskich aż do II wojny światowej. 
Potem majątek znacjonalizowano, prze-
jął go Instytut Ochrony Roślin w Pozna-
niu. W  1987  r. w  pałacu otwarto Izbę 
Pamięci gen. Dąbrowskiego, która po-
czątkowo działała samodzielnie, a póź-
niej jako oddział Muzeum Początków 
Państwa Polskiego w Gnieźnie. W latach 
2003-2018 pałac i park przeszedł w ręce 
prywatne, a  od października 2018  r., 
staraniem samorządu woje-
wództwa wielkopolskiego, 
który odkupił obiekt, mie-
ści się w nim Muzeum J.H. 
Dąbrowskiego oddział Mu-
zeum Ziemiaństwa w  Do-

cd.  
obok

Q
Uczestnicy wycieczki do Winnej Góry przed pałacem   fot. Jan Błaszczak
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brzycy. Po zwiedzeniu Mu-
zeum studenci odbyli spacer 
po otaczającym pałac parku 
krajobrazowym. Na wysepce 
znajduje się kapliczka z urną 
zawierającą serce podpułkow-

nika Stanisława Chłapowskiego – adiu-
tanta generała. W kościele parafialnym 
pw. św. Michała Archanioła studenci 
zwiedzili kaplicę grobową z sarkofagiem 
generała i złożyli wiązankę kwiatów na 
jego grobie. W  drodze powrotnej, 
w  przydrożnej restauracji była chwila 
wytchnienia przy kawie i placku.
Wycieczkę zorganizowała Sekcja Tury-
styki Pieszej i Krajoznawczej LUTW.   

(M. J. Błaszczakowie)

Rajd „Odgłosy wiosny”
W sobotę, 17 marca, odbył się rajd pieszy 
zorganizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Klub Seniora w Komornikach. 
Wzięło w  nim udział około 70 osób, 
w tym kilka z Lubonia. Wśród nich byli 
słuchacze i uczestnicy Lubońskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.
Wyruszyliśmy spod Wiejskiego Domu 
Kultury „Koźlak” w Chomęcicach i po-
lną drogą pośród pól dotarliśmy do 
osady Wypalanki na skraju jeziora Cho-
męcicko-Rosnowskiego. Północna część 
tego jeziora zwana jest często jeziorem 

Chomęcickim i tutaj powstała plaża z ką-
pieliskiem strzeżonym, czynnym w lip-
cu i  sierpniu. Teren jest zadbany, na 
miejscu jest przebieralnia, toalety, boisko 
do siatkówki i  plac zabaw dla dzieci. 
Obecnie kwitły tu posadzone, kolorowe 
krokusy. Jest to idealne miejsce do wy-
poczynku i rekreacji. Po krótkim odpo-
czynku ruszyliśmy w  kierunku działki 
na pograniczu gminy Dopiewo i Komor-
niki, gdzie oglądaliśmy i fotografowali-
śmy całe kępy obficie kwitnących o tej 
porze przebiśniegów. Następnie szliśmy 
leśną drogą przez teren Wielkopolskiego 
Parku Narodowego i po przejściu kład-
ki na przesmyku pomiędzy jeziorem 
Chomęcickim i Rosnowskim doszliśmy 
do wsi Rosnówko. Stąd skierowaliśmy się 
polną drogą do Chomęcic. Podczas wę-
drówki można było dojrzeć oznaki wio-
sny – słyszeliśmy śpiew ptaków i klangor 
żurawi. Przyroda budzi  się do życia, 
pojawiły  się pierwsze zielone listki na 
krzewach i drzewkach czarnego bzu. Po 
przejściu prawie 9,5  km przybyliśmy do 
punktu wyjściowego. Panie: Grażyna 
i Dorota z WDK „Koźlak” poczęstowały 
„rajdowiczów” kawą i herbatą oraz go-
rącymi kiełbaskami, które wszystkim 
bardzo smakowały, zwłaszcza po przej-
ściu tak długiej trasy. Pogoda i humory 
dopisały. Na zakończenie były także 
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Q
Uczestnicy rajdu „Odgłosy wiosny” przed WDK „Koźlak” w Chomęcicach    
fot. Jan Błaszczak

Q
Słuchacze LUTW wśród uczestników Kongresu Kobiet na Morasku

śpiewy popularnych piosenek. Kolejny 
rajd 14 kwietnia – wymarsz o godz. 10 
sprzed Domu Kultury „Klub” w Rosnów-
ku.    (M. J. Błaszczakowie)

„Nie ma równości bez aktywności”
V  Wielkopolski Kongres Kobiet zgro-
madził w auli UAM Morasko wiele pań 
zainteresowanych konferencją na temat 
postaw, dążeń, marzeń, odwagi łamania 
stereotypów i  postaw, bez względu na 
wiek i  status. Moderatorki spotkania 
przedstawiły i  powitały gospodarzy – 
przedstawicieli Wydziału Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa, Prezydenta Mia-
sta Poznania, Starostę Powiatowego, 
Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go oraz zgromadzone Wielkopolanki.
Panie prowadzące poszczególne panele 
tematycznie. Oto kilka przykładowych 
tematów: „W drodze do siebie”; „Co nam 
daje równouprawnienie”; „Najlepsze przed 

Tobą”; „Porozumienie bez przemocy”; 
„Kobiety w przestrzeni publicznej”.
Sukcesy kobiet i droga do ich spełnienia 
mają wiele kolorów i dróg, a najważniej-
sze jest, by: budować dobre relacje, 
umieć udzielać pomocy i ją przyjmować, 
żyć w symbiozie, mieć odwagę zapytać 
samego siebie –kim jestem? Ważne jest 
międzypokoleniowe działanie, to, by 
nigdy z siebie nie rezygnować i być ak-
tywną. Konferencja pod głównym ha-
słem: „Ewolucja postaw kobiecych 
w  przestrzeni publicznej w  XX i  XXI 
wieku” zainteresowała słuchaczki Lu-
bońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Wielogodzinne spotkanie wzbudzi-
ło dyskusje i  wiele refleksji na temat 
życia i udziału kobiet w aktywnym prze-
żywaniu go, bez względu na sprawność 
i  wiek. Bardzo serdecznie dziękujemy 
organizatorom i  realizatorkom konfe-
rencji.    
 (Irena Skrzypczak)

Żeglarski Dzień Kobiet
Kowbojskie Miasteczko w Luboniu zor-
ganizowało 8 marca Dzień Kobiet i Męż-
czyzn w żeglarskim klimacie. Ster przy 

odtwarzaniu szant przejął DJ Kapitan 
Jack, który nie zapomniał również o mu-
zyce country i innych utworach przygo-
towanych na potrzeby potańcówki. Or-

ganizatorzy prze-
prowadzili też ka-
raoke. Na początku 
repertuar obejmo-
wał morskie pieśni 
i  opowieści, które 
uprzyjemniały ma-
rynarzom czas że-
glugi. Każdy chętny 
mógł poprosić 
o mikrofon i spró-
bować swoich wo-
kalnych umiejętno-
ści. Kobiety otrzy-
mały kwiatki i piły 
szampana. Męż-
czyźni zaś mieli 
zaszczyt uczcić 
s w o j e  ś w i ę t o 
„awanturniczym” 

Z Miasteczka country rumem – trunkiem piratów i że-
glarzy. W  saloonie u  Dorothy 
funkcjonował bar z  wyśmienitą 
kuchnią domową i „pieprzonymi 
tostami”. Prócz znanych trunków 
osoby będące pierwszy raz mo-
gły spróbować „wściekłego kota”. 
Jeżeli jesteście ciekawi jego sma-
ku, powinniście odwiedzić we-
sternowe miasteczko.

Dzień św. Patryka w Łęczycy
Łęczycki Dom Kultury „Nad 
Wirynką” w gminie Komorniki 
miał zaszczyt gościć 17 marca 
nietuzinkowych artystów wędrow-
nych – duet „Roadhouse”, czyli 
Adama Czecha i  Mateusza Ry-
chłego, którzy cieszą  się popu-
larnością od 2014 r. Zespół prezen-
tuje utwory z  gatunków: country, 
blues, bluegrass czy gospel, występu-
jąc na z pozoru tak odmiennych im-
prezach jak Suwałki Blues Festiwal, 
Czyste Country w  Wolsztynie czy 
Dragon Folk Fest w Poznaniu. Specjal-
nie z okazji Dnia św. Patryka, patrona 
Irlandii, poznański duet zaprezento-

wał  się w  wyjątkowym programie 
„Roadhouse goes Irish”, podczas któ-
rego usłyszeliśmy tradycyjne utwory 
muzyki irlandzkiej, m.in. „Whisky in 
the Jar” czy „Sweet Molly Malone”. Na 
koncert został zaproszony Sheriff Kow-
bojskiego Miasteczka w Luboniu.

Zbigniew Henciel
Sheriff Cordell

Q
Dzień Kobiet i Mężczyzn obchodzono w mia-
steczku country w klimacie żeglarskim    
fot. Zbigniew Henciel

Q
Sheriff Kowbojskiego Miasteczka w Luboniu z artystami wę-
drownymi oraz kierownikiem Domu Kultury „Nad Wirynką”   
fot. arch. Domu Kultury
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Na stronie 166. książki pt. „Dzieje Ziemi 
Lubońskiej” Izabelli Szczepaniak wyda-
nej niedawno przez Ośrodek Kultury, 
zamieszczono ilustrację z  podpisem: 
Wieś Żabikowo, źródło ilustracji: zbio-
ry Izabelli Szczepaniak. Jest to dość 
znana, stara kartka pocztowa przedsta-
wiająca widok dzisiejszego placu Ed-

munda Bojanowskiego, której duża kopia 
znajduje się na klatce schodowej w dro-
dze do sali sesyjnej w Urzędzie Miasta.
Nie byłoby tematu, gdyby nie pewne 
szczegóły. Opublikowana pocztówka 
różni się od standardowych tych wido-
ków tym, że nad budynkami autor ko-
respondencji zamieścił ręcznie dodane 

List do redakcji

Tak się nie robi
opisy – to bar-
dzo charaktery-
styczne dla tego 
egzemplarza. 
Tak  się składa, 
że posiadaczem 
oryginału tego 
właśnie widoku 
jestem ja! Nie 
może więc być 
tak, że istnieją 
dwa identyczne 
egzemplarze tej 

samej pocztówki, a  je-
den z nich jest w zbio-
rach autorki pani Iza-
belli Szczepaniak. Skąd 
wzięła ten widok do 
swojej publikacji? Nie 
wiem. Ja jej nie udo-
stępniałem, bo nie 
zwracała  się o  to. Po-
zwalam różnym oso-
bom zainteresowanym 
zrobić zdjęcia interesu-

jących ich widokó-
wek, albo sam prze-
syłam skany, gdy 
znam zakres ich wy-
korzystania.

Dla udowodnienia, że to moja pocztów-
ka, nie autorki książki „Dzieje Ziemi 
Lubońskiej”, przedstawiam pełne widoki 
obydwu stron i przy okazji tłumaczenie 
zapisanej na odwrocie treści (oryginał 
udostępniłem redakcji „Wieści Luboń-
skich”).
QQ To pierwsza uwaga. I chcę powiedzieć, 

że tak się nie robi! Nie wolno przypisywać 
sobie źródła ilustracji, jeśli danej fotogra-
fii się nie posiada. To jest nieuczciwe – to 
kradzież z cudzego zbioru. Za takie prak-
tyki można zaskarżyć autora 
i wydawcę, ja tego nie zrobię, 
bo szkoda mi energii, czasu 
i pieniędzy. Można było zapy-
tać, to pozwoliłbym na publi-

cd.  
obok

Q
Kartka pocztowa przedstawiająca makietę centrum nowej osady budowanej przez pruskiego zaborcę 
– Kolonii Żabikowo – zamieszczona bez mojej wiedzy i zgody w książce „Dzieje Ziemi Lubońskiej”. Po-
równaj z ilustracją w książce na str. 166. Charakterystyczne dla tego egzemplarza są opisy budynków 
poczynione zapewne przez autora korespondencji. Kartka została wysłana na front I wojny, w styczniu 
1916 roku, z Poznania do jednostki wojskowej, pisana była w Fabianowie

Q
Zbliżenie fragmentu pocztówki, pisakiem wskazuję przykłado-
wy opis nad budynkiem. Obok wieży kościelnej (z lewej) dodat-
kowo zabrudzenia tuszem powstałe podczas stemplowania na 
poczcie, te same występują na publikowanym zbiorze Izabelli 
Szczepaniak!

Na str.  34 marcowych „Wieści 
Lubońskich” przeczytałem 
o błędnie użytej ilustracji dwor-
ca przez autorkę książki „Dzieje 
Ziemi Lubońskiej”. Egzemplarz, 
który pożyczyłem od znajomego, 
zawiera już poprawne zdjęcie. Skoro, jak dowie-
działem się z artykułu, autorka ma się ustosun-
kować do zamieszczenia błędnej ilustracji, to 
może niech również wytłumaczy nagminne 
podawanie jako źródła zdjęć – Wikimedii Com-
mons. To tak, jakby pisać, że źródłem czegoś jest 
Facebook, YouTube albo książka, bez podawania 
jej tytułu, czyli pominąć faktyczne źródło czy 
autora.

Dla przykładu:
QQ ilustracja ze str. 185 – https://commons.wi-

kimedia.org/wiki/File:Ignacy_Jan_Paderewski.
PNG (rzeczywiste źródło – Narodowe Archi-
wum Cyfrowe)
QQ str. 85 – https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Album_przemys%C5%82u_i_handlu_page40_
Telesfor_Otmianowski.png (rzeczywiste źródło 
– Biblioteka Kórnicka PAN)
QQ str. 73 –https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:August_Cieszkowski.PNG  (rzeczywiste źródło 
– Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa; auto-
rem grafiki po 1852 r. jest Maksymilian Fajans)

RWoj

List do redakcji

Jawność źródeł 
publikacji 28 marca salę Osiedlowego 

Domu Kultury „Krąg” przy 
ul. Romana Dmowskiego 37 
na poznańskim Łazarzu wy-
pełniła piosenka, która bawi-
ła, zastanawiała i  wprawiła 
publiczność w doskonały na-
strój.
To zespół wokalno-muzyczny 
„Lubonianie” z Lubońskiego 
Towarzystwa Kultury przygo-
tował godzinny występ dla 
mieszkańców Poznania. Za-
prezentowaliśmy utwory zna-
ne, lubiane, skoczne i nostal-
giczne, ubogacone występem 
naszych solistek. W utworach 
„Po to płynie czas”, „Bukiet 
czerwonych róż” i „Przy ko-
minku” swój znakomity sopran zaprezentowała Zdzisła-
wa Piskorz. „Kocha się raz” to jedna z wielu ulubionych 
jej melodii (z udziałem zespołu). W piosenkach „Wiosną 
jaśnieje świat”, „7 czerwonych róż”, gwarowej „Chłopaki 
grejcie”, „Zawsze dla Ciebie”,„12  listeczków”, a  także 
w utworze z  lat młodości „Samotny leśny kwiat” oraz 
„7 czarnych krów” solistką była niezastąpiona Ludomi-
ra Jarzina. Furorę zrobiła wykonana przez nią piosenka 
w języku angielskim pt. „Sway”, do której słowo wstępne 
wygłosił nasz nauczyciel i akompaniator Wojciech Wi-
cenciak.
Nie obyło  się bez bisów ulubionych piosenek, które 
wspólnie wykonały nasze solistki. Widownia reagowała 
żywiołowo, urzeczona brzmieniem zespołu, ubiorem 

i  wytrzymałością śpiewaków. Jako seniorzy z  dumą 
możemy podkreślić, że talent i kreatywność nie zanika 
wraz z wiekiem.
Serdecznie dziękujemy naszemu „profesorowi od mu-
zyki”, panu Wojciechowi Wicenciakowi oraz pani Ludo-
mirze Jarzinie za przygotowanie scenariusza występu.
Na koncert przybyła liczna grupa mieszkańców Lubonia, 
z muzykiem Marianem Mateckim na czele.
Informacyjnie dodam, że otrzymaliśmy od kierownictwa 
Osiedlowego Domu Kultury „Krąg” zaproszenie na 7 
listopada (godz. 17). Zaprezentujemy piosenki żołnier-
skie, w których również nasz zespół się specjalizuje.

Jan Kaczmarek
prezes Lubońskiego Towarzystwa Kulturalnego

Rozkołysali publiczność

Q
Występ zespołu „Lubonianie” w Osiedlowym Domu Kultury „Krąg” w Poznaniu
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zycznych z  Fundacji Fabryki 
Sztuki.

Dekoracje świąteczne
W piątkowe popołudnie, 5 
kwietnia, na warsztatach z cy-
klu „Pomysłowe dekoracje” 
w  Ośrodku Kultury powstały 
piękne wiosenne stroiki. Wy-
konano je z kawałków drewna, 
mchu, kwiatków i betonowych 
figurek.

Kuchenne doświadczenia
W niedzielne popołudnie, 7 
kwietnia odbyły  się warsztaty 

kulinarne dla dzieci w wieku od 5 do 12 
lat. Podczas tego smakowitego spotkania 
mali kucharze nauczyli się wyrabiać ma-
sło w maselnicach, mielić ziarno na mąkę 
oraz przygotowali drożdżowe koszyczki 
z warzywami. Warsztaty prowadziła Be-
ata Bukowiecka, współautorka książki 
o żywieniu dzieci „Dylematy mamy i taty 
w kuchni”.

„Pani MOK”
Taki tytuł nosi wystawa otwarta w holu 
Ośrodku Kultury 19 marca. Autorami 
prac są uczestnicy zajęć plastycznych, 
które prowadzi dr Dariusz Głowacki. Na 
wszystkich pracach widnieje wizerunek 
Pani MOK, czyli Małgorzaty Okulicz-
-Kozaryn, jednej z uczestniczek zajęć.

Magda Baranowska
Ośrodek Kultury w Luboniu

KULTURA
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kację z odpowiednim 
dopiskiem, lub nic nie 
pisać o tym, skąd jest 
to zdjęcie. Nie byłoby 
tej prowokacji, którą 

uważam za dużą bezczelność! 
Nie rozumiem motywów takie-
go postępowania?
QQ Druga sprawa, którą przy 

tej samej okazji chcę poruszyć. 
Proszę nie podpisywać tej ilu-
stracji, że jest to wieś Żabiko-
wo. Wieś Żabikowo i jej zabu-
dowania znajdowały  się przy 
ul. Żabikowskiej mniej więcej 
od ul.  Powstańców Wlkp. do 
ul. Pułaskiego / Kościuszki. Ta 
ilustracja przedstawiająca dzi-
siejszy plac E. Bojanowskiego, to 
zdjęcie propagandowej makiety 
osady budowanej na początku 
XX wieku przez niemieckiego 
zaborcę na polach żabikowskich 
gospodarzy! Właściwszy i praw-
dziwy podpis byłby Kolonia Ża-
bikowo.

Proszę nie podawać mojego nazwiska

Rewers kartki pocztowej Nadawca: Erna Schulz / Fabianowo / Poznań / W.I. Stempel 
pocztowy: POZNAŃ W 7. 28 16 2N. Oto przetłumaczona treść: Poczta polowa! / do / 
Muszkieter Wilhelm Jänsch / Pułk Piechoty nr 336 / 168 Brygada Piechoty / 84 Dywizja 
Piechoty / III Batalion 12 Kompania / Wschód / Fabianowo, 27.1.1916 / Mój drogi Wil-
lich! / Jak spędziłeś dziś swoje urodziny, tam w okopach? Piszę te wiersze słowa przy 
rozświetlonej choince, a moim życzeniem jest, abyś przeżył kolejny, nowy rok Twojego 
życia pogodnie, w szczęściu i zdrowiu oraz abyś mógł wrócić do nas jak najszybciej 
i abyśmy mogli cieszyć się świętowaniem Twoich urodzin wspólnie z nami w trakcie 
roku. / List [?] [...] wkrótce. / Z serdecznymi pozdrowieniami / i całusami, pozostaję 
Twoją / Erna

Q

Opera czy operetka?
W Ośrodku Kultury z okazji Dnia Kobiet 
odbył  się spektakl muzyczny „Bal 
w Operze”. Choć tytuł brzmi poważnie, 
momentami było całkiem zabawnie. 
Opera czy operetka? Dumna, bogata, 
odziana w eleganckie suknie opera, czy 
może lżejsza, wdzięczna operetka? Re-
pertuar poważny, półpoważny czy cał-
kiem zabawny? Kto obronił  się lepiej? 
Kto wypadł gorzej? Obie formy znalazły 
swoich wielbicieli. Trudno  się dziwić, 
gdyż podczas przedstawienia 9 marca 
mogliśmy wysłuchać najpiękniejsze arie 
i  duety ze słynnych oper i  operetek. 
Mogliśmy usłyszeć m.in.: fragmenty 
„Traviaty”, „Księżniczki Czardasza i „Ze-
msty Nietoperza”. Wspaniała muzyka, 

piękne kobiety, ele-
ganccy panowie, wy-
tworne kreacje, deli-
katne pióra, koloro-
we wachlarze, szy-
kowne perfumy, bi-
żuteria, były scenerią 
dla emocjonującego 
„boju na przeboje”. 
Wspaniałą ucztę mu-
zyczną zapewnili 
nam artyści – soliści 
polskich scen mu-

Z Ośrodka Kultury

Spektakl „Bal w ope-
rze” w Ośrodku Kultu-

ry   fot. Magdalena 
Baranowska

Q
Uczestnicy warsztatów prezentują efekty – 
wiosenne stroiki

Q
Warsztaty kulinarne dla dzieci 
w Ośrodku Kultury

Q
 Wystawa prac portretowych „Pani MOK”, których bohaterką jest znana pedagog 
Małgorzata Okulicz-Kozaryn (siedzi z kwiatami)   fot. Magdalena Baranowska

Q
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Wujek Ogórek muzykuje w Biblio-
tece
Marcowy cykl rodzinnych spotkań roz-
począł  się koncertem Wujka Ogórka. 
Przemysław Urbaniak, bo tak naprawdę 
nazywa  się Wujek Ogórek, 2 marca 
wspólnie z  dziećmi bawił  się muzyką. 
Najmłodsi wspólnie klaskali, muzyko-
wali, śpiewali, ale przede wszystkim 
świetnie bawili się z Wujkiem Ogórkiem 
i rodzicami. Podczas bibliotecznego kon-
certu nie zabrakło znanych i lubianych 
piosenek, a także tych nieco nowszych 
pochodzących z najnowszej płyty „Baj-
ki Wujka Ogórka”.    (BM)

„Mój stary mąż, moja nowa żona”
Co zrobić, gdy przypadkiem spotkamy 
swoją byłą lub swojego byłego w towa-
rzystwie nowego partnera lub partnerki? 
Na krok w tył jest już za późno. Wypa-
da  się przywitać i  nawiązać grzeczno-
ściową rozmowę? Co zrobić, gdy rozmo-
wa staje  się coraz mniej grzeczna? – 
„Mój stary mąż, moja nowa żona” to 
komedia sytuacyjna, która odpowiedzia-
ła na powyższe pytania, z tym zastrze-
żeniem, że sytuacja była wyjątkowo 
krępująca i niezręczna. 5 marca na bi-
bliotecznej scenie gościliśmy aktorów 
„Mojego Teatru”, którzy śmiało brnęli 
w niewygodne zawiłości międzyludzkie, 
bawiąc przy tym i rozśmieszając publicz-
ność do łez. Na scenie wystąpili: Irena 
Lipczyńska, Aleksandra Andrzejewska 
i Mariusz Puchalski, który przedstawie-
nie również wyreżyserował. Komedia 
zdecydowanie porwała lubońską publicz-
ność.    (BM)

Spotkanie Klubu „Promyk”
Tradycyjnie w  drugi wtorek miesiąca 
gościliśmy członków Klubu „Promyk”. 
12 marca ich spotkanie uświetnił występ 
słuchaczy sekcji literacko-bibliotecznej 
Lubońskiego Uniwersytetu III  Wieku, 
którzy ponownie wystąpili z programem 
historycznym „Z pamiętnika Powstańca 
Wielkopolskiego”. Scenariusz oparto na 
bezpośredniej relacji powstańca, które-
go przeżycia i  opisy wydarzeń zebrała 
pani Lucyna Gawrońska. Występ upa-
miętnił 100. rocznicę wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego. Aktorom oraz 
autorce scenariusza jeszcze raz gorąco 
dziękujemy.    (BM)

Wokół Wielkiej Sceny
W marcu znów mieliśmy 
ogromną przyjemność gościć 
redaktora Piotra Nędzyńskiego 
z programem „Wokół Wielkiej 
Sceny”. Tym razem gościem 
programu był baryton Marcin 
Hutek. Zaprezentował szeroki 
wachlarz utworów z  najsłyn-
niejszych oper Stanisława Mo-
niuszki, ale nie tylko. Usłysze-
liśmy m.in. arię Janusza „Skąd 
tu przybyła, mimo mej woli” 
z „Halki” czy partie ze „Strasz-
nego Dworu”. Nie zabrakło 
również zagranicznych kompo-
zytorów – „Gdybym był boga-
czem” ze „Skrzypka na dachu” 
czy partii z  oper Mozarta lub 
Bizeta. Spotkanie, które miało 
miejsce 13 marca, odbyło  się 
dzięki współpracy ze Stowarzy-
szeniem „Pozytywny Luboń”, które uzy-
skało dofinansowanie Miasta Luboń na 
organizację koncertów z cyklu „Wokół 
Wielkiej Sceny”.    (BM)

Żołnierze Wyklęci
Uczniowie lubońskich szkół uczestni-
czyli w ogłoszonym i zorganizowanym 
przez Bibliotekę Miejską i Miasto Luboń 
konkursie międzyszkolnym „Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, 
polegającym na stworzeniu przez nich 
prac na potrzeby projektu graficznego 
– plakatu lub ulotki. Prace miały na celu 
promowanie wiedzy o  Żołnierzach 
Wyklętych. Wyniki konkursu ogłoszono 
14 marca podczas spotkania w Bibliote-

Z Biblioteki Miejskiej

ce. Komisja w składzie: Agnieszka Begier 
(przewodnicząca), Mateusz Mikołajczak, 
Klaudia Janusz i Agata Andrzejczak, po 
weryfikacji zgłoszonych 17. Prac, wyło-
niła laureatów. W kategorii klas IV-VI 
pierwsze miejsce zdobyła Hanna Pietrz-
kiewicz z SP 5, drugie – Nikola Szymań-

ska z SP 2, a trzecie – Wiktoria Sobieraj-
ska z SP 2. W kategorii klas VII i VIII 
oraz III Gimnazjum zwyciężyła Amelia 
Przybysz z klasy III Zespołu Szkół, na-
tomiast drugie miejsce zdobyła Martyna 
Malicka z SP 5. Komisja przyznała rów-
nież dwie nagrody specjalne, które otrzy-
mali: Nyah Wigman z  SP  5 i  Antoni 
Piętka z SP 2. Laureatom pogratulowała 

i wręczyła upominki burmistrz Małgo-
rzata Machalska. Podczas spotkania, 
w oparciu o pokaz multimedialny, oko-
licznościową prelekcję wygłosił pracow-
nik Muzeum Powstania Poznańskiego 
Czerwiec 1956 – Dariusz Paprocki.     
 (PAW)

Urodziny Słonia Elmera
W cykl Rodzinnych Sobót na stałe wpi-
sały się już wspólne zabawy z Bajanką, 
która w marcu zaprosiła najmłodszych 
na urodziny Słonia Elmera. Ta sympa-
tyczna postać cieszy dzieci i  rodziców 
już od 30. lat, dlatego tak wzniosła oka-
zja nie mogła nas ominąć! Razem z Ba-
janką i  Elmerem świętowaliśmy jego 
urodziny, wspólnie bawiąc się i dokazu-
jąc. Wszyscy uczestnicy zabawy urodzi-
nowej własnoręcznie wykonali laurki dla 
Słonia. Śmiało możemy powiedzieć, że 
były to najlepsze elmerowe urodziny na 
świecie!    (BM)

Spotkanie z Magdą Omilianowicz
Autorka książek, ale przede wszystkim 
dziennikarka i  reporterka, 19 marca 
naszym gościem była pani Magda Omi-
lianowicz. Swoimi tekstami podejmuje 
tematy społeczne, obyczajowe, a  także 
kryminalne. Jako pierwsza 
napisała książkę o seryjnym 
mordercy i gwałcicielu Lesz-
ku Pękalskim, zwanym 
„Wampirem z Bytowa”, co nie 

cd.  
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Q
Wiosenne spotkanie w klubie „Promyk”

Q
Wujek Ogórek w Bibliotece Miejskiej – dla dzieci

Q
Urodziny słonia Elmera

Q
Marcin Hutek (baryton) na scenie Biblioteki w Luboniu
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znaczy, że w  jej 
twórczości bra-
kuje pozycji lek-
kich i  przyjem-
nych.

Pani Magda przez 3 lata 
mieszkała na Lanzarote, to 
właśnie tej wyspie poświęci-
ła jedną ze swoich książek 
„Lanzarote. Witajcie w raju”. 
Podczas spotkania pokazała 
najpiękniejsze zakątki wyspy, 
opowiedziała o kulturze i ży-
ciu w tym małym hiszpań-
skim raju. Zdradziła nam 
również swoje literackie 
plany na najbliższą przy-
szłość i już nie możemy się 
doczekać, kiedy trafią do 
nas jej nowe tytuły.   

(BM)

Q
Laureaci konkursu po wręczeniu im przez Małgorzatę Machalską upominków, 
pierwszy z prawej – Dariusz Paprocki   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Zwyciężczyni konkursu w kategorii klas VI i VII oraz 
III Gimnazjum – Amelia Przybysz z III klasy gimnazjal-
nej Zespołu Szkół, przy swojej pracy (dolna praca na 
prawej sztaludze)   fot. Paweł Wolniewicz

Z Marszałkiem na Placu Bankowym
W lutym br. obchodziliśmy stulecie za-
łożenia Pocztowej Kasy Oszczędnościo-
wej. Z tego też względu członkowie To-
warzystwa Miłośników Miasta Lubonia 
(TMML) mieli okazję zagrać w materia-
le filmowym upamiętniającym to wyda-
rzenie.
Dekret powołujący Pocztową Kasę 
Oszczędnościową podpisano 7 lutego 
1919 r. w Warszawie. Aktu tego dokonał 
Tymczasowy Naczelnik Państwa, Józef 
Piłsudski, premier Ignacy Paderewski 
oraz minister poczty i telegrafów Hubert 
Ignacy Linde, który jednocześnie został 
pierwszym prezesem Kasy. Jej rolę defi-
niowano, jako: gromadzenie wszystkich 
drobnych sum, rozproszonych po całym 
kraju. Miała ona też organizować obrót 
bezgotówkowy w postaci czeków.
Początkowo prowadzenie zamierzonej 
działalności nie było proste z  powodu 
szalejącej inflacji. Później jednak oby-
watele młodego państwa docenili wartość 
oszczędzania i niełatwa odbudowa go-
spodarki po trudnym okresie rozbiorów 
została zasilona znaczącymi kwotami 
kredytów. Atutem instytucji było wyko-
rzystanie placówek pocztowych, a  po-
tencjalnych klientów w  gromadzeniu 
drobnych sum przekonało w  tych nie-

pewnych czasach zaangażowanie pań-
stwa w przedsięwzięciu.
Idea oszczędzania trafiła również do 
dzieci i młodzieży. Ułatwiały im to szkol-
ne kasy oszczędnościowe nadzorowane 
przez Kasę. Duży nacisk położono na 
marketing i  reklamę, tak by dotrzeć 
z przekazem do zwykłych ludzi: gospo-
dyń domowych, rolników czy żołnierzy. 
Doskonale sprawdziło  się także hasło 
reklamowe „Pewność i zaufanie” wymy-
ślone przez urzędującego od 1928  r. 
prezesa Henryka Grubera. Nowatorskie 
były świetlne neony umieszczane w ru-
chliwych punktach miast.
Os iągnię to  n ieby wały  sukces 
i w przededniu wybuchu II wojny świa-
towej Pocztowa Kasa Oszczędnościowa 
była jedną z  najbardziej rozpoznawal-
nych polskich marek. Centrala znajdo-
wała  się w  Warszawie, liczne oddziały 
powstały w większych miastach. Mimo 
zawieruchy wojennej, a  potem zawiłej 
historii powojennej, instytucja utrzyma-
ła swoją ciągłość. Obecnie tradycje kon-
tynuuje Powszechna Kasa Oszczędności 
Bank Polski Spółka Akcyjna.
Sceny filmowe były kręcone w mikołaj-
ki na Placu Bankowym, który zamie-
nił się w gwarną warszawską ulicę z lu-
tego 1919  r. Przechodnie spacerowali 

Z TMML

przed okazałym klasycystycznym gma-
chem Banku Polskiego z lat 1825-1828 
zaprojektowanym przez znamienitych 
architektów Antonio Corazziego oraz 
Jana Jakuba Gaya. Węglarze rozładowy-
wali ciężarowego daimlera z  1913  r., 
uliczni handlarze sprzedawali ziemniaki 
prosto z wozu. Naraz przyjechał kabrio-
letem marszałek Józef Piłsudski w towa-
rzystwie oficerów, aby podpisać dekret 
o ustanowieniu Kasy. Tym pojazdem był 
dość wyjątkowy Oakland Touring 
z 1917 r. produkowany w Stanach Zjed-
noczonych. W całości oryginalny samo-
chód pochodzący 
w kolekcji prywatnej 
zagrał  wcześniej 
w kilkunastu produk-
cjach filmowych. 
Można chociażby 
wspomnieć „1920 Bi-
twę Warszawską” 
w  reżyserii Jerzego 
Hofmanna.
Rekonstruktorzy 
z TMML zaprezento-
wali  się w  strojach 
cywilnych z  epoki. 
Przeniesieni w czasie, 
przechadzali  się po 
gwarnej warszawskiej 
ulicy z 1919 r. Przede 
wszystkim jednak 
wzięli udział w powi-
taniu Naczelnika Pań-
stwa. Premiera mate-
riału miała miejsce w lutym w Telewizji 
Polskiej.

Rocznica zatonięcia „Titanica”
W nocy z 14 na 15 kwietnia 2019 roku 
obchodziliśmy 107. rocznicę zatonięcia 
brytyjskiego transatlantyku „Titanic”. 
Była to jedna z najsłynniejszych oraz 
największych katastrof morskich 
w  dziejach ludzkości. Transatlantyk 
„Titanic” należał do angielskiego to-
warzystwa okrętowego „White Star 
Line”. Zbudowany w stoczni „Harland 
and Wolff ” w  Belfaście miał długość 
prawie 270 metrów, wyporność około 
45 tysięcy ton rejestrowych i prędkość 
maksymalną 24 węzły. W  momencie 
zwodowania, 31 maja 1911 roku, ten 
luksusowo wyposażony liniowiec był 

po siostrzanym „Olympicu” najwięk-
szym parowym statkiem pasażerskim 
na świecie. W trakcie dziewiczego rej-
su, płynąc na trasie Southampton-
-Cherbourg-Queenstown-Nowy Jork, 
zderzył się z górą lodową. Była to jed-
na z  najbardziej spektakularnych ka-
tastrof morskich, która wstrząsnęła 
opinią publiczną wierzącą w nieogra-
niczone możliwości człowieka. Pozor-
nie niezatapialny statek wyposażono 
w niedostateczną ilość szalup, przez co 
z ponad 2,2 tysiąca pasażerów urato-
wało się jedynie około 730 osób.

We francuskim Cherbourgu znajduje się 
muzeum morskie „La Cité de la Mer”, 
w którym część ekspozycji jest poświę-
cona właśnie „Titanicowi”. W tym por-
cie bowiem 10 kwietnia 1912 roku 
przesiadło się z mniejszego „Nomadi-
ca” 281 pasażerów płynących do No-
wego Yorku. Muzeum to mieli okazję 
zwiedzić członkowie TMML w trakcie 
podróży badawczej do Normandii. 
Zachował się w nim oryginalny termi-
nal pasażerski pamiętający pechowy 
statek. Bardzo interesująca multime-
dialna ekspozycja prezentuje między 
innymi jego ostatnie chwile. Z  kolei 
zrekonstruowane fragmenty „Titanica” 
dają pogląd o jego luksusie i ogromie.

Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

Q
Spacer rodzinny po warszawskiej ulicy sto lat temu

Q
Wnętrze muzeum morskiego „La Cité de la Mer” we fran-
cuskim Cherbourgu   fot. Przemysław Maćkowiak.
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Wróciłam ze spotkania Stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego „Forum Luboń-
skie” i z radością oraz wdzięcznością wy-
rażam podziękowanie za działalność za-
rządowi i  autorom-redaktorom nowej 
publikacji historycznej mówiącej o naszej 
lokalnej ziemi pt. „Lubonianie w Powsta-
niu Wielkopolskim 1918-1919”. Tym no-
wym opracowaniem wspaniale została 
upamiętniona historia naszego miasta 
i jego mieszkańców oraz przekazana wie-
dza następnym pokoleniom. O to właśnie 
chodzi, by o swoim regionie dużo wiedzieć, 
tworzyć jego dzieje i przekazywać je.
A nasze małe miasteczko, stające  się 
coraz większym i nowoczesnym, dzięki 
aktualnym władzom lokalnym ma wiele 
chlubnych osiągnięć, ale i upadków. Lecz 
takie są dzieje ludzkości, obok drogi 
prostej są manowce, obok dobra – zło, 
obok szlachetności – podłość.
Luboń to nasza mała Ojczyzna. Słowo 
to pochodzi od określenia „ojciec”. więc 
„ojcowie” naszego regionu, działając 

w Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświato-
wym, dokonali wiekopomnego dzieła, 
bo słowo pisane przetrwa, gdy nas już 
nie będzie. Chwała im za to, spełniają 
swą dziejową powinność.
Już Jan Kochanowski pisał: „a zawżdy 
kto może, niech ku pożytkowi wspólne-
mu pomoże”. Więc pracując każdego 
dnia dla dobra wspólnego budujemy 
postęp, rozwijamy się i tworzymy nową 
rzeczywistość.
Z dumą i  szczerą prostotą dziękuję 
w imieniu miłośników historii, humani-
stów, ludzi dobrej pracy, za tę publikację.
Nasze przeżycia i nastroje warunkuje 
rzeczywistość, w której żyjemy. Należy 
tylko czynnie obserwować, zauważać, 
rozumieć, porównywać i interpretować. 
Stowarzyszenie „Forum Lubońskie” 
bardzo aktywnie włącza się w bieżące, 
miejskie wydarzenia i  uroczystości 
kulturalno-oświatowe, a często inspi-
ruje i wykonuje zadania uświetniające 
rocznice, uroczystości związane z kul-

List do redakcji

Wiosenne nastroje
turą, oświatą, religią. Dlatego bardzo 
wyraziście i patriotycznie zaznaczono 
groby powstańców wielkopolskich na 
lubońskim cmentarzu. Dlatego posa-
dzono pięć wiekopomnych dębów 
(symboli siły i  potęgi) z  opisami, by 
każda szkoła opiekowała się historycz-
nymi pomnikami przyrody. Wyraża się 
w tym prawdziwa edukacja, uspołecz-
nianie młodego pokolenia. Kształcenie 
charakterów, opieka, troska, służba 
innym i  obowiązkowość – kształtują 
rozwój dziecka i  wychowują. Takie 
działania uczą systematyczności, sza-
cunku do pracy i  radości z  efektów, 
rozpoznawania wartości, dobra, este-
tyki – miłości, czyli patriotyzmu. Prze-
cież to główne cele i  zadania szkoły, 
która ma poprawnie edukować i  wy-
chowywać.
Gdy piszę te słowa (29.03.2019 r.) zde-
terminowani nauczyciele przygotowu-
ją się do strajku, czy raczej ich przywód-
ca związkowy ze Związku Nauczycielstwa 
Polskiego nakazuje im strajkować. Jestem 
emerytowanym nauczycielem, polonistą 
i chętnie pomogę przy egzaminach, gdy 
zabraknie etatowych pedagogów. Mamy 

obecnie rząd, któremu należy pomóc 
obronić Dobro, piękno i godność czło-
wieka, a nie niszczyć, deptać, fałszować. 
Przecież miłości i wzajemnego szacunku 
też należy się uczyć, nawet gdy „bieda” 
doskwiera, nawet kosztem pewnej ofiary.
Niech duch narodowy ożywa, wzrasta 
i pozwala być dumnym Polakiem. Życzę 
miłym koleżankom i kolegom nauczy-
cielom, by uczucia patriotyczne i dobro 
zwyciężyły. By uczniowie dobrze  się 
z wami czuli i od was uczyli, bo jesteście 
dla nich przykładem. Obecna rzeczywi-
stość wprost nakazuje rodzicom, nauczy-
cielom, ludziom światłych umysłów 
bronić się przed złem, brzydotą i wulga-
ryzmem.
Uczmy  się wzajemnego szacunku 
i  szanujmy to dobro, które mamy. 
Zachęcam też, by włączyć się do dzia-
łalności Stowarzyszenia Kulturalno-
-Oświatowego, do pracy dla dobra 
wspólnego i miasta, bo to naturalna 
potrzeba w kształceniu dzieci i mło-
dzieży dla przyszłości,  żeby  się 
wszystkim lepiej żyło. Wypłyńmy na 
głębię – wzywa św. Jan Paweł II.

Danuta Kukuła

Kiedyś muzyka była filarem kultury. 
Odwołując się do niej Fundacja „Aka-
demia Muzyki Dawnej” zaradza nędzy 
duchowej naszych czasów. Zagubiony 
w dzisiejszym świecie współczesny czło-
wiek, goniący za nowoczesnością, od-
czuwa potrzebę silnego oparcia na trwa-
łych wzorcach kultury, a  muzyka jest 
jednym z najtrwalszych elementów na-
szej cywilizacji.

O Fundacji
Fundacja „Akademia Muzyki Dawnej” 
działa na terenie Wielkopolski już piąty 
rok, wielokrotnie mogliśmy uczestniczyć 
w organizowanych przez nią wydarze-
niach kulturalnych również w Luboniu. 
Głównym zadaniem jakie sobie stawia, 
jest propagowanie muzyki klasycznej, 
zarówno wśród najmłodszych, jak i do-
rosłych słuchaczy. W jej działania anga-

żuje się również kilkoro lubonian: Piotr 
Chrupek (altowiolista), Anna Nazarczuk 
(koncerty edukacyjne), Łukasz Nazar-
czuk (inicjator, pomysłodawca i  koor-
dynator koncertów, muzyk, pedagog 
i animator życia kulturalnego) oraz Piotr 
Szlingiert (grafika i projekty plakatów).
Fundacja organizuje koncerty edukacyj-
ne dla dzieci i młodzieży (od 3 do 12 lat) 
oraz koncerty przeznaczone dla melo-
manów, których jest w  Luboniu coraz 
więcej. W ostatnich latach odbyło się na 
terenie naszego miasta kilkanaście kon-
certów organizowanych przez Fundację 
przy współpracy Urzędu Miasta Luboń 
oraz Ośrodka Kultury w Luboniu.
Bardzo dużym zainteresowaniem cie-
szą się koncerty edukacyjne. Warto wy-
mienić tutaj cykl: „Muzyczne podróże 
Guliwera” „Potyczki na smyczki” Klasy-
ka dla Smyka” „Muzyczny wehikuł cza-

Blask kultury wysokiej
Koncerty Fundacji „Akademia Muzyki Dawnej”

su” czy uwielbiany przez najmłodszych 
„Bajkowy koncert z Waltem Disneyem”. 
Są to wydarzenia o  bardzo wysokim 
poziomie artystycznym, a jednocześnie 
odpowiednio dostosowane do percepcji 
najmłodszych. Koncerty odbywają  się 
corocznie w Ośrodku Kultury w Lubo-
niu.
Drugą stroną aktywności Fundacji Aka-
demia Muzyki Dawnej są koncerty Mu-
zyki Kameralnej. W ostatnich kilku la-
tach odbyło  się ich szereg, z  których 
warto wymienić: „Stabat Mater” w Wiel-
ki Piątek, „Niepodległa 2018”, „Wiosna 
w Muzyce”, „Zaduszki Jazzowe” czy kon-
cert muzyki pasyjnej „Siedem ostatnich 
słów Zbawiciela na krzyżu” z rozważa-
niami ks. Grzegorza Strzelczyka, w któ-
rym mogliśmy uczestniczyć 11 kwietnia 
o godz. 19 w kościele św. Jana Pawła II.

Już w maju
Najbliższy koncert odbędzie się 11 maja 
i  będą to słynne „Cztery Pory Roku” 
Antonio Vivaldiego. Ten wspaniały cykl 

czterech koncertów odpowiadających 
poszczególnym porom roku jest połą-
czeniem wielu zjawisk przyrody, jakie są 
charakterystyczne dla każdej z czterech 
pór. Koncert poprzedzi kilkuminutowe 
wprowadzenie słuchaczy w życie i twór-
czość „Rudego Księdza”, jak nazywany 
był Antonio Vivaldi, jego burzliwe życie 
stało się kanwą kilku filmów i powieści, 
co podkreśla niesamowity życiorys tego 
wenecjanina.
Koncert będzie natomiast wydarzeniem 
nader ciekawym, ponieważ usłyszymy 
„Cztery Pory Roku” w  wykonaniu na 
instrumentach historycznych, czyli ta-
kich, jakie istniały 300 lat temu, za życia 
Vivaldiego. Solistą będzie wybitny skrzy-
pek młodego pokolenia, laureat nagrody 
„Fryderyk 2019” – Mikołaj Zgółka. To-
warzyszyć mu będzie zespół „Consor-
tium Sedinum” składający się 
z  czołowych muzyków, nie 
tylko scen polskich, ale rów-
nież europejskich. To wyda-
rzenie cieszy się dużym za-

cd.  
obok

Q
Koncert Akademii Muzyki Dawnej w kościele pw. św. Jana Pawła II w Luboniu

Q
Pasjonaci muzyki dawnej po jednym z koncertów w kościele pw. św. Jana Pawła II
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interesowaniem melomanów, 
a  także osób kochających 
muzykę, wszak „Cztery Pory 
Roku” to utwór, w  którym 
każdy znajdzie coś dla siebie. 
Koncert odbędzie  się w  ko-

ściele pw. św. Jana Pawła  II przy ul. 
Źródlanej, w sobotę, 11 maja, o godzi-
nie 16. Wstęp wolny!

Inicjator
Łukasz Nazarczuk urodził  się w  1982  r. 
w  Szczecinie. Ukończył Akademię Mu-
zyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu 
pod kierunkiem profesora Michała Gra-
barczyka oraz mistrzowskie studia pody-
plomowe o specjalizacji skrzypce baroko-
we w Akademii Muzycznej w Poznaniu 
pod kierunkiem Mikołaja Zgółki. Uczest-
niczył w mistrzowskich kursach muzycz-
nych m.in. u Vadima Brockiego, Mariny 
Jaszfili, Krzysztofa Jakowicza Bartosza 
Bryły i Roberta Szredera. Koncertował jako 
solista z polsko-niemiecką orkiestrą „Po-
merania” pod batutą Wolfganga Shpitza. 
Występował w Niemczech, Francji, Hisz-
panii, Portugali, Ukrainie, Białorusi, Luk-
semburgu, oraz we Włoszech. Był trzy-
krotnym laureatem Szczecińskiego Kon-
kursu Kompozytorskiego. Jest członkiem 
orkiestry FAMD.pl, oraz zespołów Acca-
demia dell Arcadia ,Orchester für Alte 
Musik Vorpommern, Collegium Musicum 

i Kwartetu Świętogórskiego. Od 2017 roku 
jest członkiem zarządu Fundacji Akademia 
Muzyki Dawnej. Dokonał licznych nagrań 
fonograficznych muzyki kameralnej. Dzia-
łalność koncertową łączy z pracą pedago-
giczną w Szkole Muzycznej w Poznaniu.

oprac. HS

Q
Lubonianin Łukasz Nazarczuk – inicja-
tor, pomysłodawca i koordynator kon-
certów, muzyk, pedagog i animator 
życia kulturalnego

cd.  
ze str. 
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W piątek, 29 marca br., tradycyjnie w Bi-
bliotece Miejskiej, odbyło się walne zgroma-
dzenie członków Stowarzyszenia Kultural-
no-Oświatowego „Forum Lubońskie”, tym 
razem sprawozdawczo-wyborcze. W związku 
z nieobecnością prezesa, Tadeusza Wali-
czaka, obrady prowadził Dyrektor Biura 
Stowarzyszenia – Piotr Paweł Ruszkowski.
Złożono sprawozdania z działalności jed-
nostek organizacji w roku 2018. Po dyskusji 
i wniosku Komisji Rewizyjnej odbyło się 
głosowanie nad absolutorium dla Zarządu, 
które władza wykonawcza Stowarzyszenia 
uzyskała jednogłośnie.
W związku z upływem 4-letniej kadencji, 
dokonano wyboru nowych władz. Do 5-oso-
bowego Zarządu weszli: Juliusz Malepszak 
(prezes), Janusz Karwat (wiceprezes), Beata 
Stempczyńska (skarbnik), Hanna Siatka 

(sekretarz) i  Magdalena Woźniak (czło-
nek). Skład Komisji Rewizyjnej: Krzysztof 
Moliński (przewodniczący), Władysław 
Szczepaniak i Sebastian Linkiewicz.
Przyznano też srebrną odznakę „Zasłużony 
dla Stowarzyszenia K-O >Forum Luboń-
skie<”. Uhonorowano Michała Piechowiaka 
– opiekuna pocztu sztandarowego – oraz 
Jerzego Skwierzyńskiego – wieloletnie-
go członka organizacji prowadzącego jej 
księgowość.
Zebrani uchwalili też kilka zmian w statucie 
Stowarzyszenia. Uaktualniono skład pocz-
tu sztandarowego i kwestię składek człon-
kowskich. W części poświęconej wolnym 
głosom i wnioskom rozmawiano głównie 
na temat zaangażowania Stowarzyszenia 
w  działania o  charakterze historycznym 
w Luboniu.  HS

Nowe władze  
Forum Lubońskiego

Q
Juliusz Malepszak (wcześniej wiceprezes, obecnie prezes Stowarzyszenia „Forum 
Lubońskie”) podczas odczytywania treści uchwał walnego zgromadzenia    
fot. Paweł Wolniewicz

Modlitwa o życie
W uroczystość Zwiastowania Najświęt-
szej Maryi Panny, 25 marca, obcho-
dzono kolejny Dzień Świętości Życia. 
Z  tej okazji 9-miesięczną Adopcję 
Duchową wiadomego Bogu nienaro-
dzonego dziecka w kościele parafial-
nym uroczyście podejmowano podczas 
Mszy św. o godz. 18, a w Sanktuarium 
bł. Edmunda Bojanowskiego podczas 
Eucharystii o godz. 19. Zorganizowa-
no też zbiórkę na Fundusz Obrony 
Życia.

Dzieła miłosierdzia
W okresie przedwielkanocnym w nawie 
z wizerunkiem Matki Boskiej tradycyjnie 
stoi skarbona na „dar ołtarza”. Zabierając 
z kościoła papierowe serduszko, parafia-
nie robią paczki na święta dla biedniej-
szych członków wspólnoty, a  kupując 

paschalik pomagają podopiecznym Ca-
ritasu. 29 i 30 marca wolontariusze tego 
Zespołu Parafialnego zbierali żywność 
w sklepie „Społem” przy ul. Kościuszki 
na poznańskie jadłodajnie Caritasu. 29 
marca spotkanie organizacyjne miała 
młodzież chcąca zaangażować się w wo-
lontariat przy parafii. W środy po Mszy 
św. o godz. 9 można było uzyskać pomoc 
w  wypełnianiu PIT-ów, przeznaczając 
1 % podatku na zbożne cele.

Serce dla Zambijczyków
W niedzielę, 31 marca, w parafii żabi-
kowskiej gościł przedstawiciel Cen-
trum Dzieł Społecznych im. bł. E. 
Bojanowskiego z Warszawy, które pro-
wadzi działalność misyjną w ogarnię-
tej biedą Zambii. Zapraszał na film 
dokumentalny „Pewność”, który zosta-
nie wyemitowany w parafii św. Barba-
ry 16 czerwca o godz. 20, pokazujący 
pracę sióstr służebniczek Maryi w Ka-
tongue. Zakonnice niosą tamtejszym 
mieszkańcom nadzieję, a bł. Edmund 
Bojanowski już teraz uznawany jest za 
świętego.

Szczególna Droga
2 kwietnia wieczorem, w byłym obozie 
hitlerowskim (ul. Niezłomnych) od-
było  się tradycyjne już nabożeństwo 

Drogi Krzyżowej. Rozważania prze-
platano faktami historycznymi oraz 
wypowiedziami ludzi więzionych 
w  obozach. Podczas całej drogi, od 
bramy obozu aż do ściany śmierci, 
krzyż nieśli strażacy z lubońskiej OSP. 
Stacje oznaczali pochodniami szafarze 
nadzwyczajni z parafii św. Barbary oraz 
rycerze Chorągwi Zakonu św. Jana 
Pawła  II z  kościoła przy ul. Źródla-
nej.    (HS, RWoj)

Z parafii św. Barbary

Q
Podczas Drogi Krzyżowej w byłym niemieckim obozie karnym w Żabikowie za 
krzyżem niesionym przez strażaków podążali wierni nie tylko z lubońskich parafii      
fot. Rafał Wojtyniak

Q
Ks. Damian Wachowiak z parafii św. Barbary odczytuje przygotowane treści przy 
jednej ze stacji Drogi Krzyżowej   fot. Rafał Wojtyniak
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Droga Krzyżowa
W piątkowy wieczór, 22 marca para-
fianie należący do Bractwa św. Floria-
na zorganizowali Drogę Krzyżową, 
która wiodła z kościoła św. Jana Bosko 
w Luboniu, przez Łęczycę, Bór Sosno-
wy w  Rezerwacie Nadwarciańskim – 
do kaplicy Zgromadzenia Towarzystwa 
Chrystusowego przy ul. ks. Ignacego 
Posadzego w Puszczykowie. Nabożeń-
stwo, podobnie jak w ubiegłym roku, 
prowadził  ks. Józef Przekop, który na 
wstępie powiedział: Idziemy, którzy się 
przyznajemy do Chrztu św. Wyruszy-
liśmy (ok. 100  osób) po wieczornej 

Mszy św. sprzed kościoła i podążaliśmy 
ulicami: ks. Streicha, Dworcową, Armii 
Poznań, a  następnie wzdłuż ścieżki 
rowerowej przez Łęczycę, do dworca 
PKP w  Puszczykowie. Dalej ulicami 
Poznańską, Leśną i  Kościelną, prze-
chodząc obok kościoła Matki Boskiej 
Wniebowziętej, dotarliśmy do celu. 
Szliśmy przez 2,5 godziny pokonując 
ponad 10-kilometrową trasę. Po mo-
dlitwie w  kaplicy, poczęstowano nas 
herbatą, kawą, pączkami i  plackiem. 
Organizatorzy dziękują Straży Miej-
skiej i Policji za zabezpieczenie trasy 
przemarszu.

Z parafii św. Jana Bosko

Rekolekcje
Przez cztery dni (24-27  marca) nauki 
wielkopostne pod hasłem „Duch, który 
umacnia miłość” głosił ojciec Tomasz 
Borowski SAC (Stowarzyszenie Apostol-
stwa Katolickiego Pallotyni). Zachęcał 
w nich do postanowienia już dziś popra-
wy życia oraz zadania sobie pytania: Czy 
ufam Bogu w  Trójcy Jedynemu? Pod-
kreślał również, że wiara jest nie tylko 
łaską, ale również aktem rozumu i woli 
człowieka. Jest także zaczątkiem życia 
wiecznego. Owocem modlitwy jest wiara 
– mówił – niech będzie ona bezintere-
sowna i wytrwała, natomiast niech nie 
będzie wielomówstwem. Ojciec Tomasz 
wskazywał również na wagę i istotę Mszy 
św. oraz modlitw: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś 
Maryjo”, a  także „Koronki do Bożego 
Miłosierdzia”. Swoje nauki przeplatał 
licznymi przykładami z życia i anegdo-
tami.  PAW

Q
Droga Krzyżowa z Lubonia, przez Łęczycę, do Puszczykowa    
fot. Szymon Szymkowiak

Q
Ostatnia stacja Drogi Krzyżowej w kaplicy Zgromadzenia Towarzystwa Chrystuso-
wego w Puszczykowie   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Rekolekcjonista, ojciec Tomasz przy 
grobie Sługi Bożego ks. Stanisława 
Streicha   fot. Paweł Wolniewicz

W wielkopostnym duchu
W każdy piątek marca odbywały  się 
w naszym kościele nabożeństwa Drogo 
Krzyżowej, prowadzone przez poszcze-
gólne grupy duszpasterskie. Także w każ-
dą niedzielę, podczas Gorzkich Żali, 
wsłuchiwaliśmy się w rozważania o męce 
Pana Jezusa, które podczas nabożeństw 
głosił diakon posługujący w parafii św. 
Jana XXIII w Komornikach.
16 marca 11-osobowa grupa wolonta-
riuszek Caritas z  naszej parafii wzięła 
udział w  spotkaniu osób zaangażowa-
nych w pracę charytatywną w Parafial-

nych Zespołach Caritas. Spotkanie od-
było  się w  kościele pw. Nawiedzenia 
NMP w Poznaniu. Oprócz komunikatów 
i  sprawozdania z  realizowanych przez 
Caritas programów i  akcji, uczestnicy 
wysłuchali konferencji ks. Przemysława 
Tyblewskiego pt. „W mocy Bożego Du-
cha”. Eucharystię sprawował i homilię na 
temat dekalogu miłości, w  oparciu 
o przypowieść o miłosiernym Samary-
taninie, wygłosił ks. Marcin Janecki, 
dyrektor Caritas. Po Eucharystii odby-
ła się agapa, a po niej koncert zespołu 
„Arete”.

Z parafii św. Maksymiliana Świętując rocznice
14 marca pamiętaliśmy w  modlitwie 
o  ks. Proboszczu Józefie Majchrzaku, 
który obchodził urodziny. Naszą modli-
tewną pamięć kierowaliśmy do Boga 
także za naszego byłego proboszcza. 
W przypadającą w tym dniu 7. rocznicę 
śmierci ks. Stefana Naskręta prosiliśmy 
o radość wieczną dla niego.
W niedzielę 17 marca, w przeddzień 
uroczystości św. Józefa, jako wspól-
nota parafialna, składaliśmy ser-
deczne życzenia ks.  kanonikowi 
Józefowi, życząc mu z okazji imie-
nin wielu łask Bożych, wstawien-
nictwa Patrona i opieki Matki Naj-
świętszej. W intencji naszego dusz-

pasterza odprawiona została msza 
św. o godz. 9.30.

Niosą Chrystusa chorym
Metropolita poznański, abp Stanisław 
Gądecki, przewodniczył w sobotę, 23 
marca, Mszy św. i  spotkał  się z  nad-
zwyczajnymi szafarzami Komunii św. 
z okazji 20-lecia pełnienia ich posługi 
w archidiecezji poznańskiej. W Eucha-
rystii, połączonej z  promocją trzech 
nowych szafarzy oraz odnowieniem 
przyrzeczeń posługujących szafarzy 
Komunii św. w archidiecezji poznań-
skiej, uczestniczyło ponad 1800 osób. 
W  spotkaniu wzięli udział wszyscy 
biskupi pomocniczy oraz licznie ka-

płani. Msza św. 
oraz wykłady 
o d b y ł y   s i ę 
w hali nr 7 Mię-
dzynarodowych 
Targów Poznań-
skich.  Wielu 
szafarzy przyby-
ło na spotkanie 
z  małżonkami 
i   d z i e ć m i . 

cd.  
obok

Q
Dzień Duchowej Adopcji w parafii św. Maksymiliana Kolbego   fot. Anna Kaźmierczak
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W  spotkaniu tym wzięło 
udział również 7. spośród 
10. szafarzy posługujących 
w parafii św. Maksymiliana.

Poznając dziedzictwo
23 marca, 19-osobowa grupa parafian 
wraz z opiekunem, Justyną Wojciechow-
ską, udała się do Poznania, by zwiedzić 
kompleks pod nazwą Brama Poznania. 

To pierwsze w Polsce centrum interpre-
tacji dziedzictwa, które przy pomocy 
nowych technologii łączy opowieść 
o  dziejach katedralnej wyspy, rozwoju 
miasta Poznania z narracją o początkach 
Państwa Polskiego – wspólnoty, której 
kolebką jest Ostrów Tumski. Brama 
Poznania jest miejscem opowiadającym 
przy pomocy ekspozycji o losach histo-
rycznych i współczesnych Ostrowa Tum-
skiego i o znaczeniu, jakie miejsce to ma 
dla tożsamości współczesnych Polaków. 
W szczególności pokazywana jest tu rola, 
jaką wyspa odegrała w czasach kształto-

wania się Państwa Polskiego w kontek-
ście europejskim.

W trosce o życie
25 marca przypadała Uroczystość Zwia-
stowania Pańskiego. Podczas Mszy św. 
o godz. 8 i 18 odbyła się Duchowa Ad-
opcja Dziecka Poczętego. Jej istotą jest 
objęcie modlitewną opieką wiadomego 
Bogu poczętego dziecka, jeszcze przed 

jego narodzeniem, 
którego przyjście na 
świat jest zagrożone 
z różnych przyczyn, 
szczególnie z powo-
du grzechu aborcji. 
Duchowa adopcja 
polega na codzien-
nym odmawianiu 
w  intencji jednego 
dziecka dziesiątki 
różańca wraz ze spe-
cjalną dodatkową 
modlitwą przez 
9 miesięcy. W naszej 
wspólnocie ten dar, 
jako wyraz walki ze 
złem poprzez jesz-
cze większe czynie-
nie dobra, podjęło 
ponad dwudziestu 
parafian.

W oczekiwaniu na 
Matkę Bożą
W związku z przygotowaniami na przy-
jęcie w naszej archidiecezji kopii Cudow-
nego Obrazu MB Częstochowskiej w pa-
rafii św. Maksymiliana odbyło się czu-
wanie modlitewne w  intencji dobrego 
przeżycia peregrynacji i  obfitych jej 
owoców dla wspólnoty. Jerycho różań-
cowe rozpoczęło się 5 kwietnia mszą św. 
o godz. 19, trwało całą noc i dzień, a za-
kończyło  się sobotnią Eucharystią 
o  godz.  18. Podczas czuwania wierni 
odmawiali kolejne tajemnice różańca 
świętego.

A.K.

Q
Życzenia z okazji imienin dla ks. proboszcza Józefa Maj-
chrzaka podczas niedzielnej mszy św. 17 marca, w przed-
dzień święta patrona   fot. Anna Kaźmierczak

QQ Wszyscy czekamy na wiosnę. W związ-
ku z jej nadejściem w publicznym przed-
szkolu przy ul. Kopernika 10 robiliśmy 
porządki w kąciku przyrodniczym oraz 
ogrodzie. Obserwowaliśmy zmiany za-
chodzące w przyrodzie. Przedszkolaki 
obejrzały film o kierunkach wędrówek 
ptaków. Dzieci wraz z  nauczycielka-
mi poszły do Centrum Ogrodniczego 
po sadzonki kwiatów, które posadziły 
w ogródku. Żółte bratki pięknie na nas 
zerkają. Sale zmieniły wystrój na wio-
senny. Żabki, bociany, jaskółki to znak, 
że zbliża  się do nas wiosna. W całym 
przedszkolu rozbrzmiewała muzyka Vi-
valdiego-wiosna.
12 marca odbył się Dzień Matematyki. 
Dzieci ubrały koszulki z  numerkami 
i rozwiązywały zagadki matematyczne 
przy zastosowaniu mapy do kodowania.
QQ 10 i 15 marca zapraszaliśmy wszyst-

kich zainteresowanych na Drzwi Otwarte.
QQ W kolejnym tygodniu poznaliśmy tra-

dycje i  zwyczaje wybranych regionów 
Polski. Rozpoznawaliśmy stroje ludo-

we: kaszubski, podhalański, łowicki, 
krakowski. Śpiewaliśmy i  tańczyliśmy 
krakowiaka. Słuchaliśmy muzyki pod-
halańskiej i kaszubskiej.
QQ Wreszcie 21 marca przyszła do nas 

w pięknej, kolorowej szacie upragnio-
na pani wiosna. Tego dnia dzieci wy-
brały się na wycieczkę do Kluczewa do 
„Chaty u Kowala”. Tam poszerzyliśmy 
wiedzę na temat zwierząt gospodarstwa 
wiejskiego. Dzieci obejrzały jak wygląda 
kuźnia kowala, zobaczyły też jak powstają 
podkowy. Podczas warsztatów nasi wy-
chowankowie stworzyli marzannę -sym-
bol zakończenia zimy. To była bardzo 
ekscytująca i pełna wrażeń wycieczka. 
QQ Bardzo ważny w naszej diecie jest na-

biał. Dlatego nauczyliśmy się rozpoznawać 
przetwory mleczne. Wykonaliśmy także 
pastę jajeczną, dbając o higienę i bez-
pieczeństwo podczas prac kuchennych.
QQ 27 marca był Dzień Teatru. Dzieci 

z najstarszych grup przedstawiły ada-
ptację legendy „O Lechu, Rusie, Czechu”.

Małgorzata Perlińska-Baraniak

Z Czarodziejskiego Ogrodu

cd.  
ze str. 
46

Wielkopostne nabożeństwa
Tegoroczny marzec rozpoczął okres 
Wielkiego Postu – czasu intensywnych 
przygotowań do najważniejszych w ka-
lendarzu liturgicznym chrześcijan Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę 
Popielcową rozpoczynającej ten okres, 
na każdej Mszy św. nasze głowy – na 
znak pokuty – posypano popiołem. Pod-
czas Wielkiego Postu odprawiane są 
nabożeństwa: Droga Krzyżowa – w każ-
dy piątek o godz. 9 i 17:30 oraz Gorzkie 
Żale – w niedzielę, o godz. 14:30.

Wolontariat z pomocą
Okres Wielkiego Postu, to też inten-
sywna praca Parafialnego Zespołu 
Caritas. Wolontariuszki przygotowują 
akcję „Serduszko” ( paczki świąteczne 
ze słodyczami dla dzieci), rozprowa-

dzają świece „paschaliki”, a w tym roku 
dodatkowo sprzedają „baranki wielka-
nocne” z  białej czekolady. Podczas 
dwóch dni: 29 i 30 marca brały udział 
w ogólnopolskiej akcji zbiórki żywno-
ści pod hasłem „Tak! Pomagam.”, któ-
rą tradycyjnie już prowadziły w sklepie 
„Biedronka” przy ul. Żabikowskiej 71 
(przy rondzie). Stało  się też tradycją 
w naszej parafii, że w zbiórkach żyw-
ności wolontariuszkom pomaga nasz 
wikariusz wraz ze swoimi uczniami 

z poznańskiej szkoły. W tym roku do-
łączyli do nas dwaj uczniowie: Wiktor 
i  Paweł ze Szkoły Podstawowej nr  2. 
Dzięki życzliwości obsługi sklepu, wiel-
kiej hojności klientów i zaangażowaniu 

wszystkich osób uczestniczących w ak-
cji, w  ciągu dwóch dni zebrano tym 
razem 981,250 kg. Żywność trafi przed 
świętami do osób samotnych, chorych 
i będących w trudnej sytuacji życiowej 
w naszej parafii, a część jej już została 
przekazana na potrzeby Caritas Archi-
diecezji.
Wszystkim, którzy wzięli udział w tej 
akcji, szczególnie zaś dzieciom i mło-
dzieży (być może w przyszłości zosta-
ną też wolontariuszami Caritas) ks. 
proboszcz w  imieniu wolontariuszek 
i osób obdarowanych składa serdeczne 
podziękowanie. Wolontariuszki PZC 
zapraszają do udziału w  następnych 
akcjach tego typu, a najbliższa już we 
wrześniu, tym razem pod hasłem 
„Kromka chleba dla sąsiada”.

25 marca – w Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego – podczas Mszy św. 
o godz. 18, dwudziestu pięciu naszych 
parafian podjęło  się duchowej adopcji 
dziecka poczętego.

H.G.

Z parafii św. Lana Pawła II

 Wolontariusze Caritas – Wiktor (w mun-
durku harcerskim) i Paweł z SP 2

Q

Arcybiskup Stanisław Gądecki przekazał kapłanom pierwszych 6 decyzji dotyczą-
cych zmian personalnych, które nastąpią od 1 lipca br.

QQ ks. kan. mgr Józef Majchrzak, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Mak-
symiliana Marii Kolbego w Luboniu, od 1 lipca zostanie proboszczem parafii pw. 
św. Mikołaja w Lesznie. Na jego miejsce do Lubonia przyjdzie ks. mgr lic. Przemy-
sław Konieczny, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Osiecznej.

QQ W związku z odejściem na emeryturę ks. Kazimierza Szachowicza – dotychcza-
sowego proboszcza parafii pw. św. Floriana w Wirach, na jego miejsce od 1 lipca 
przyjdzie ks. mgr Jan Polec, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Józefa Opie-
kuna Kościoła Świętego w Wolsztynie.

(I)

Zmiany proboszczów
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QQ Marzec w niepublicznym przedszkolu 
przy ul. Kopernika 4 to przede wszystkim 
czas radosnych przygotowań do wiosny. 
Przedszkolaki wykazały duże zaangażowanie 
w przyrodniczych warsztatach. Utworzyły 
wiosenne kąciki w salach oraz zasadziły 
rośliny w  przedszkolnym ogrodzie. 21 
marca w przedszkolu dominował kolor 
zielony, gdyż w tym kolorze były ubra-
ne dzieci oraz przystrojone sale. Dzieci 
uczestniczyły w wiosennym korowodzie, 
który przeszedł ulicami Lubonia, niosąc 
zielone gaiki, które wcześniej przygoto-
wały z nauczycielami.

QQ Sześciolatki realizowały program 
edukacyjny „Mamo, Tato co wy na to” 
oraz uczestniczyły w spotkaniu z po-
licjantami w ramach projektu „Aka-
demia Bezpiecznego Przedszkolaka”. 
Głównym celem zajęć jest propago-
wanie bezpiecznego zachowania  się 
dzieci w  drodze do i  z  przedszkola, 
bezpiecznej zabawy, jak również za-
poznanie przedszkolaków z podsta-
wowymi znakami drogowymi oraz 
przekazanie wiedzy o innych zagroże-
niach mogących ich spotkać w życiu.
QQ Marzec to wiosna, a wraz z nią roz-

poczynają  się wy-
cieczki. Dzieci były 
w Muzeum Rolnic-
twa w  Szreniawie, 
w Ogrodzie Ekolo-
gicznym „Gładysia-
kowie” oraz uczest-
niczyły w przygodzie 
z poznańskimi legen-
dami podczas spo-
tkania pt. „Blubry 
poznańskie”.

(TW)

Z Tajemniczej Wyspy

Q
Wiosenny korowód przedszkolaków z Tajemniczej Wyspy

Q
Maluchy z Tajemniczej Wyspy sadziły kwiaty w przedszkol-
nym ogródku

W marcu dzieci z publicznego Pogod-
nego Przedszkola przy ul. Sobieskiego 
przygotowały wiele artystycznych nie-
spodzianek: Dzień Kobiet, przedstawie-
nie teatralne pt. „Dwie Dorotki” z okazji 

odwiedzin księdza bpa Zdzisława For-
tuniaka oraz Pierwszy Dzień Wiosny. 
W tym wiosennym miesiącu odbyło się 
też spotkanie z „Pogodynką” (przedszkol-
na gazetka), na którym rozstrzygnięto 

konkurs na najciekawszą pracę plastycz-
ną pt. „Oznaki wiosny”. Nasze sale zmie-
niły się w marcu nie do poznania, gdyż 
po długich zimowych miesiącach poja-
wiły się kolorowe, wiosenne dekoracje.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielka-
nocnych składamy wszystkim naszym 
rodzicom i przyjaciołom dużo zdrowia, 
pogody ducha oraz radosnego „Alleluja”.

Iwona Kmiecik

Z Przedszkola nr 1

Q
Przedstawienie „Dwie Dorotki” w Przedszkolu nr 1, w wykonaniu Kropelek

Q
 Dzień Kobiet w Pogodnym Przedszkolu przygotowany przez Słoneczka

QQ W lutym grupa poszukiwaczy z pu-
blicznego przedszkola przy ul. Kona-
rzewskiego wzięła udział w projekcie 
„Tydzień bez zabawek”. Wszystkie za-
bawki z  sali „wyjechały na wakacje”, 
a w ich miejsce pojawiły się tzw. „rze-
czy niepotrzebne”, czyli różnej wielko-
ści kartony, pudła, pudełeczka, rolki 
po ręcznikach i papierze, plastikowe 
opakowania i buteleczki, opakowania 
po jajkach niespodziankach, gazety 
i kartki o różnej fakturze, nakrętki, 
włóczka, sznurki oraz kleje, taśmy 
klejące, zszywacze i nożyczki. Oka-
zało się, że świat dziecięcej fantazji 
jest nieograniczony i dzieciaki potrafią 
same zorganizować zabawę i stworzyć 

zabawki, mając przy tym ogromną 
satysfakcję z własnych dokonań.
QQ Kolejny tydzień lutego przy-

niósł następne atrakcje - to Ty-
dzień Teatru. Każda grupa spo-
tkała się z zaprzyjaźnionym akto-
rem Teatru Promyk, Grzegorzem 
Ociepką, który zdradził przedszko-
lakom niektóre tajniki pracy w te-
atrze, pokazał kostiumy, rekwizyty 
i różnego rodzaju lalki teatralne, 
a następnego dnia wraz z aktor-
ką, Iwoną Fijałkowską, wystąpił 
w przedstawieniu pt. „Witaminowa 
przygoda”. Zaintrygowane teatrem 
dzieci same i ze swoimi paniami tworzy-
ły maski, kukiełki i pacynki, które „wy-

U TipTopka Odkrywcy

stępowały” w wymyślanych przez nich 
przedstawieniach. W holu przedszkola 

została zaimprowizowana scena 
z kostiumami i rekwizytami, na 
której każdy może spróbować 
swoich umiejętności aktorskich, 
natomiast podczas finału w Dniu 
Teatru każda grupa zaprezen-
tuje swoje miniprzedstawienie.
QQ Ważnym wydarzeniem 

w przedszkolu był tydzień pod 
hasłem „Bezpieczny Internet”. 
Podczas prezentacji multime-
dialnej przedszkolaki poznały 
NECIA, a dzięki niemu dobre i złe 
strony korzystania z internetu. 
Celem akcji było zapoznanie 
dzieci i  ich rodziców z  zasa-
dami bezpiecznego 
korzystania z interne-
tu. Wszystkie grupy 

brały udział w tworzeniu zbio-
rowego plakatu, a piosenkę, 

Q
Dziecięca fantazja podczas „Tygodnia bez zabawek” 
w przedszkolu „Tip-Topka Odkrywcy”

cd.  
obok
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która mówi o podstawowych 
zasadach bezpiecznego internetu 
wszystkie przedszkolaki znają 
na pamięć.   (Anna Dropik)
QQ 19 marca wszystkie przedszko-

laki w barwnym korowodzie z marzannami 
pożegnały zimę. Każda grupa przygotowała 
swoją ekologiczną marzannę i wrzuciła ją 
do ogniska. Z piosenką na ustach i koloro-
wym gaikiem-maikiem na powitanie wiosny, 
dzieci wróciły z radością do przedszkola. 
21 marca dzieci z wszystkich grup spotka-
ły się w ogrodzie przedszkolnym z grupą 
historyczną „Swarożyc”, która przybliży-
ła dawne zwyczaje związane z pożegna-
niem zimy, wiosennym krzesaniem ognia 
i zdobienia jaj, śmigusem-dyngusem itp. 
Na koniec spotkania dzieci uczestniczyły 
w korowodzie przebierańców muzykan-
tów i przy głośnym wtórze instrumentów 
powitały pierwszy dzień wiosny.

(T-O)
Q
Palenie marzanny u „Tip-Topka Odkrywcy”

cd.  
ze str. 
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QQ W marcu dzieci z  niepublicznego 
przedszkola przy ul. Szkolnej uczestniczyły 
w spektaklu teatralnym zatytułowanym „ 
Łakocie dla Jasia i Małgosi”. Bohaterowie 
przedstawienia przypomnieli dzieciom 
o zasadach zdrowego odżywiania oraz 
o bezpiecznym zachowaniu się podczas 
kontaktu z nieznajomym. Dzieci z za-

interesowaniem obejrzały grę aktorów. 
Dużo radości sprawiła im też możliwość 
wspólnej zabawy na scenie.
QQ Nowych wrażeń dostarczyła nam wy-

cieczka na Stadion Lecha w Poznaniu. 
Przewodnik oprowadził nas po całym 

Z Chatki Skrzatka
obiekcie. Obejrzeliśmy miejsca niedostęp-
ne dla kibiców. Zobaczyliśmy, jak wyglą-
da sala konferencyjna, szatnia piłkarzy, 
a także mieliśmy okazję usiąść na ławce 
rezerwowych. Najwięcej radości sprawił 
małym skrzatom minitrening piłkarski 
przeprowadzony przez maskotkę klubu, 
Koziołka. Na koniec wycieczki, każdy 

uczestnik otrzymał klubowe upominki.
QQ W naszym przedszkolu dzieci regular-

nie obcują z nauką. Podczas comiesięcz-
nych warsztatów naukowych zachęcone 
są do eksperymentowania, a także roz-
wijają swoją samodzielność. W  trakcie 
marcowych zajęć skrzaty eksperymento-
wały z wodą. W trakcie wykonywanych 
samodzielnie doświadczeń, dowiedzie-
liśmy się jakie właściwości ma woda. To 
była wspaniała i owocna zabawa.
QQ 21 marca przedszkolaki uroczyście po-

witały wiosnę. Dzieci przygotowały ma-
rzannę – symbol zimy, z którą udały się 
do przedszkolnego ogrodu. Tam poże-
gnaliśmy odchodzącą porę roku, paląc 
symbolizującą ją kukłę.
QQ Jak co miesiąc, odwiedzili nas artyści 

z Filharmonii Pomysłów. Tym razem bo-
haterem muzycznej opowieści był Muzo-
tronik ze swoją Maszyną Muzoliną oraz 
woźny z Galerii Ustrojstw Muzycznych. 
Aktorzy przenieśli nas w świat muzyki 
elektronicznej, przeplatanej klasycznymi 
utworami. Artystom wtórowała gitara oraz 
keyboard, a  dzieci z  zainteresowaniem 
obserwowały co się dzieje na scenie. Na 
koniec nagrodziły występ gromkimi bra-
wami.

Anna Liebner

Q
Dzieci z Chatki Skrzatka w szatni klubu sportowego „Lech”

QQ W publicznym przedszkolu przy ul. 
Dworcowej obchodziliśmy w  styczniu 
Dzień Babci i Dziadka, wystawiając dla 
nich jasełka bożonarodzeniowe. Na ko-
niec występu wszystkie przedszkolaki po-
wiedziały wierszyk i zaśpiewały piosenkę 
oraz wręczyły własnoręcznie wykonane 
prezenty przybyłym gościom.

QQ Luty upłynął nam pod znakiem kar-
nawałowych szaleństw. Mieliśmy okazję 
wspólnie bawić się na baliku, przebrani 
w piękne stroje. Zabawy nie było końca.
QQ W tym samym miesiącu odwiedził 

nas uwielbiany przez dzieci Teatr Cieni 
„Latarenka” ze spektaklem „Dwie Dorot-
ki”. Wszyscy jak zaczarowani oglądali-

śmy i zachwycaliśmy się piękną historią.
QQ Pierwszy dzień marca zaczął się warsz-

tatami pt. „Fascynujący świat pszczół”. 
Przedszkolaki dowiedziały się, jak powsta-
je miód, poznały tajniki z życia pszczół 
oraz zobaczyły pszczoły w szklanym ulu. 
Na zakończenie każdy uzyskał certyfikat 
Przyjaciela Pszczół.
QQ W późniejszych tygodniach odby-

ły  się warsztaty pt. „Przedsiębiorczość 
dla najmłodszych”. Dzieci dowiedziały 
się, jak powstały pierwsze pieniądze, jak 
dawniej płacono oraz jak wyglądają pie-
niądze z różnych stron świata.
QQ Pierwszy Dzień Wiosny obchodzili-

śmy, tworząc wspólnie marzannę, z którą 
następnie udaliśmy się w pochód. Kil-
ka dni później, w  ramach współpracy 
z Filharmonią Poznańską, odwiedziła nas 
Pro Sinfonika, muzycznie opowiadając 
o zwyczajach związanych z pierwszym 
wiosennym dniem oraz zbliżającymi się 
świętami wielkanocnymi.

Katarzyna Ambroży

U 7 Krasnoludków

Q
 „Fascynujący świat pszczół” w przedszkolu „U 7 Krasnoludków”

Q
Zajęcia z przedsiębiorczości „U 7 
Krasnoludków”

Q
Spektakl „Łakocie dla Jasia i Małgosi” w przedszkolu „Chatka Skrzatka”
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tem było zaprojektowanie jednodniowej 
wycieczki przyrodniczej po Luboniu lub 
jego okolicach. Komisja przyznała: 
III miejsce Wojciechowi Estkowskiemu 
z SP 2, II – Jakubowi Adamowi z SP 4. 
I miejsce zajęła Anastazja Rzyszkiewicz 
z SP 1. W tej najważniejszej części kon-
kursu dyplomami i nagrodami uhono-
rowała laureatów burmistrz Małgorzata 
Machalska.

Część plastyczna
W części plastycznej uczniowie mieli 
za zadanie wykonać plakat promujący 
walory przyrodnicze Wielkopolski, 
dowolną techniką plastyczną w forma-
cie A3. Na poziomie klas 1-3 komisja 

wybrała prace: Bartosza Hołowieckie-
go z  Zespołu Szkół w  Luboniu i  ex 
equo Laury Monkiewicz z  SP  5 – 
III miejsce, Stanisława Nowaka z SP 5 
– miejsce II. Pierwsza w tej kategorii 
okazała się Łucja Wiatr z Zespołu Szkół 
w  Luboniu. Spośród prac klas 4-6 za 
najciekawsze uznano prace: Wiktorii 
Koniecznej z SP 4 oraz Jagody Tecław 
z SP 4 – miejsce III, Hanny Pietrzkie-
wicz z SP 5 – miejsce II. Pierwszą lo-
katę zajęła Martyna Janiszewska z SP 5. 
Prace były tak piękne i pomysłowe, że 
komisja nie mogła się oprzeć i wyróż-
niła jeszcze: Konstancję Maćkowiak 
z Zespołu Szkół w Luboniu. Nagrodzo-
ne prace plastyczne uczniów klas 7. i 8. 
szkół podstawowych i gimnazjalistów 
należą do: Mai Zborowskiej z SP 5 – 
III miejsce, Kacpra Piechowicza z SP 2 
– II i  Wojciecha Kubali z  SP  5 – I. 
Nagrody i dyplomy wręczyli Jan Błasz-
czak i Cezary Mędrzak.
Jak co roku, nagrody specjalne ufun-
dował też Dyrektor Kom-Lubu, wrę-
czyła je Renata Nowak. W  kategorii 
prac plastycznych pt. „Ekologicznie na 
co dzień” zostali nagrodzeni: Dalia 
Stachowiak z SP 1 – III miejsce, Klau-
dia Kowalska z SP 4 – II miejsce i Piotr 

Szymczak z SP 5 – I miejsce. Wyniki 
części plastycznej pt. „Walory przyrod-
nicze Wielkopolski” przedstawiają się 
następująco, w klasach 1 – 3 zwycię-
żyli: Stanisław Nowak z SP 5 – miej-
sce III, Bartosz Hołowiecki z Zespołu 
Szkół – II i Laura Monkiewicz z SP 5 
– I; w klasach 4 – 6 nagrody otrzyma-
li: Natalia Sładka z Zespołu Szkół – III, 
Marta Zamelska z SP 4 – II i Martyna 
Janiszewska z SP 5 – I. Wśród klas 7. 
i 8. I gimnazjalistów największe uzna-
nie zyskały prace: Ady Jurewicz z SP 5 
– miejsce III, Martyny Dondajewskiej 
z SP 5 – II i Julii Sokowicz z SP 4 – I. 
Nagrodzone ekologiczne organizery 
biurkowe należą do: Zuzanny Majew-
skiej z SP 2 – III, Martyny Janiszew-
skiej z SP 5 – II i Klaudii Teski z Ze-
społu Szkół – I. Za najciekawsze pre-
zentacje multimedialne wręczono 
następujące nagrody: III miejsce zaję-
ła Klara Hofman z Zespołu Szkół w Lu-
boniu, drugie należy do Alicji Witko-
wiak z  SP  4, a  pierwsze do Bartosza 
Krzemińskiego z SP 4.

Podsumowanie
W konkursie w szkołach wzięło udział 
wielu uczniów, a do etapu miejskiego 
zakwalifikowało się 90. z nich. Nade-
słane prace były bardzo ciekawe i za-
sługiwały na wyróżnienie. Justyna 
Kaczmarek i Robert Okińczyc wręczy-
li upominki i dyplomy za udział w kon-
kursie pozostałym uczestnikom, a  są 
to z  SP  2: Cezary Kujawski, Szymon 
Barczyński, Zuzanna Kostrzewska, 
Maja Zajączkowska, Emilia Sołecka, 
Amelia Piwińska, Ewelina Kołodziej-
czak, Zuzanna Majewska, Nadia Ste-
genda, Zuzanna Świdurska, Oliwia 
Janicka i Alicja Neumann; z Zespołu 
Szkół w Luboniu: Małgorzata Gawęcka, 
Klaudia Teska i  Kornelia Plucińska; 
z SP 4: Maja Antkowiak, Mateusz Pi-
larski, Urszula Florek, Mikołaj Pawlak, 
Aleksandra Diug i  Martyna Pracz; 
z  SP  5: Wiktoria Kaźmierska, Oliwia 
Surowiec, Mateusz Kantor i  Oliwia 
Lewicka. Dziękowano za przepiękne 
ekologiczne ozdoby wykonane przez 
uczestników Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej „Wspólna Droga”, Seniorów 
z  Dziennego Domu „Senior-Wigor” 
oraz słuchaczy Lubońskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Gościnnie 
wzięli oni udział w tegorocznej edycji 
konkursu, a prace można było podzi-
wiać również na wystawie. Irena 
Skrzypczak złożyła im podziękowania 
oraz wręczyła dyplomy udziału i drob-
ne upominki. 
Burmistrz Małgorzata Machalska po-
gratulowała laureatom i  pozostałym 
uczestnikom konkursu oraz podzięko-
wała wszystkim osobom zaangażowa-
nym w przebieg konkursu. Uroczystość 
uświetnił taniec szkolnej grupy tanecz-
nej „Hi girls” pod opieką Ewy Darul. 
Koordynatorem 19. edycji była pani 
Aneta Andrzejewska. Wzorowo przy-
gotowała i czuwała nad całością kon-
kursu i finałowej imprezy, za co nale-
żą  się jej szczególne słowa uznania 
i podziękowania. Uroczystość wręcza-
nia nagród za udział w Miejskim Kon-
kursie Ekologicznym prowadzili ośmio-
klasiści z  SP  4 – Julia Maciejewska 
i Jakub Adam. 

Jan Błaszczak
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Jak co roku, konkurencje rozgrywa-
ły się na trzech poziomach wiekowych 

i w dwóch częściach: ekologicznej i pla-
stycznej. Uczniowie klasy 4 – 8 szkoły 
podstawowej i gimnazjaliści w etapie 
szkolnym, rozwiązywali test wiedzy. 
Zwycięzcy rywalizowali później w eta-
pie miejskim, na które przygotowywali 
prace z wyznaczonych tematów przy-
rodniczych. Komisja w  składzie: Ce-
zary Biderman (Urząd Miasta Luboń, 
Stowarzyszenie Ekologiczne „Luboń 
dla Środowiska”), Maria i  Jan Błasz-
czakowie (Luboński Oddział PTTK, 
Stowarzyszenie Ekologiczne „Luboń 
dla Środowiska”), Barbara Szczepaniak 
(Stowarzyszenie Ekologiczne „Luboń dla 
Środowiska”), Renata Nowak (Przed-
stawiciel firmy „Kom-Lub”) oraz Irena 
Skrzypczak (Stowarzyszenie Uniwersytet 
Luboński Trzeciego Wieku) na posie-
dzeniu 7 marca wyłoniła zwycięzców 
etapu miejskiego oraz przyznała wyróż-
nienia wybranym pracom. Wszystkie 
materiały nadesłane na konkurs były na 
wysokim poziomie, stąd jurorzy mieli 
bardzo trudne zadanie przy wyborze 
zwycięzców.
27 marca odbył  się Finał Konkursu 
i wręczenie nagród laureatom. W uro-
czystości uczestniczyli: burmistrz Mał-
gorzata Machalska, Antoni Kalisz – 
członek Zarządu Powiatu Poznańskie-
go, Beata Łakomy – Komisja Ochrony 
Środowiska RML, Justyna Kaczmarek 
– przedstawiciel Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego, prof. dr hab. Cezary 
Mędrzak – prorektor Uniwersytetu 
Przyrodniczego w  Poznaniu, Robert 
Okińczyc – Nadleśnictwo Babki, Rad-
ni Miasta Luboń, Cezary Biderman, 
Jan Błaszczak, Renata Nowak, Irena 
Skrzypczak, uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej „Wspólna Droga”, 
seniorzy z Dziennego Domu „Senior 
Wigor” oraz słuchacze Lubońskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przy-
byli również dyrektorzy szkół i nauczy-
ciele przygotowujący dzieci do kon-
kursu oraz uczestnicy konkursu i ich 
rodziny.
Na początku obejrzeliśmy krótkie 
przedstawienie o tematyce ekologicz-
nej, które przygotowała klasa  2 wraz 
z paniami Anną Garstką i Anitą Pie-
trzak. Po występach dzieci, nagrodzo-
nych gromkimi brawami, rozpoczę-
ło się nagradzanie laureatów. Dyplomy 
i nagrody, które ufundowali sponsorzy 
konkursu: Miasto Luboń, Kom – Lub, 
Luvena SA, Wielkopolski Park Naro-
dowy, Uniwersytet Przyrodniczy w Po-
znaniu, Starostwo Powiatowe i Nadle-
śnictwo Babki, wręczyli zwycięzcom 
zaproszeni goście i  przedstawiciele 
samorządu.
Dyrektor SP  4 nagrodziła laureatów 
etapu szkolnego. Są to uczniowie 
z  SP  1, klasy 4-6: III  miejsce Julia 
Gierszon, II – Eryk Ziomek, I – Joan-
na Cyfert; klasy 7-8: III miejsce Ana-
stazja Rzyszkiewicz, II – Kinga Kobu-
sińska, I – Daria Nadajczyk; SP  2, 

klasy 4-6: III  miejsce Zuzanna Kru-
pecka, II ex eguo – Zuzanna Majewska 
i  Borys Kurtiak, I – Jakub Regulski; 
klasy 7-8: III – Wojciech Estkowski, II 
– Jędrzej Nowak, I – Stanisław Gauza; 
Zespół Szkół w Luboniu, klasy 4-6: III 
– Zuzanna Zakrawacz, Klaudia Teska 
i Kornelia Plucińska, II – Jakub Giersz, 
I – Lilla Skórska; klasy 7-8 i 3. klasy 
gimnazjum: III miejsce Zofia Bider-
man, II – Zuzanna Koprowska, I – 
Klara Hofman; SP  4, klasy 4-6: III 
miejsce ex equo Jagoda Kusz, Patryk 
Dokurno i Aleksandra Stachowiak, II 
– Rozalia Chmielewska, I – Aleksandra 
Kulińska; klasy 7-8: III – Alicja Wit-
kowiak, II – Bartosz Krzewiński, I – 

Jakub Adam; SP 5, klasy 4-6: III miej-
sce Piotr Olejniczak, II – Martyna 
Janiszewska, I – Marcin Ptak; klasy 7-8 
i 3. klasy gimnazjum: III ex eguo: Maja 
Reclik i Zuzanna Waligórska, II – Mo-
nika Traczyk, I – Barbara Smoczyk.

Część ekologiczna
W pierwszej części konkursu – ekolo-
gicznej – w kategorii klas 1-3 należało 
wykonać komiks pt: „Ekologicznie na 
co dzień”, dowolną techniką plastyczną 
w formacie A3. Dyplomy i nagrody wrę-
czył Cezary Biderman. Oto laureaci: 
Katarzyna Hajdyła z SP 2 , która zdoby-
ła trzecią nagrodę, Kamila Danielska 
z SP 4, drugie miejsce. Pierwszą nagro-
dę otrzymał Cyprian Wichtowski z SP 1. 
Najlepsi uczniowie klas 4-6 wykonali na 
etap miejski – organizer biurkowy z ma-
teriałów nadających się do recyklingu. 
Wcześniej zdobyli największą ilość punk-
tów w teście wiedzy. Laureatami zostali: 
III miejsce ex equo: Marcin Ptak z SP 5 
i Julia Gierszon z SP 1, II miejsce – Jakub 
Giersz z  Zespołu Szkół w  Luboniu, 
I miejsce – Rozalia Chmielewska z SP 4. 
Uczniowie klas 7. i 8. szkół podstawo-
wych oraz uczniowie 3. klasy gimnazjum 
przygotowali prezentacje, których tema-

Miejski Konkurs Ekologiczny
27 marca w Szkole Podstawowej nr 4 odbyło się zakończenie 19. edycji Miejskiego Konkursu Ekologicznego, 
organizowanego po raz kolejny 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
Sponsorzy 19. Miejskiego Konkursu Ekologicznego   fot. SP 4
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W dniach 25 lutego-1 marca grupa zło-
żona z sześciorga uczniów klas piątych 
(Weronika Asman, Barbara Buciora, 
Julia Cierniak, Krzysztof Krotkiewski, 
Mikołaj Sołecki i Dominik Wielicki) oraz 
nauczycielek (Magdalena Madajczyk-
-Głowacka, Anna Kobylańska i Dorota 
Sznura) uczestniczyła w wymianie mię-
dzynarodowej w ramach realizowanego 
projektu Erasmus+ „Women in art. Bre-
aking the invisibility loop”. Spotkanie 
partnerów odbyło się w Grecji. Do Flo-
riny zjechały też grupy z  Hiszpanii 
i Włoch, by przez tydzień wspólnie re-
alizować program wymiany. Znalazły się 
w nim prezentacje szkół, które relacjo-
nowały swoje dotychczasowe działania 
w  projekcie, liczne warsztaty i  lekcje 
muzealne, spotkania z lokalnymi artyst-
kami. Odwiedziliśmy liczne instytucje 
kultury i placówki edukacyjne, podglą-
dając, dyskutując, wymieniając doświad-
czenia. W miejscowym Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej obejrzeliśmy stałą ekspo-

zycję, tam też urządzono wystawę prac 
uczniów ze szkół współpracujących 
w  projekcie. Na wystawę składały  się 
prace plastyczne uczniów z Włoch in-
spirowane twórczością Tamary Łempic-
kiej, z Grecji – prace związane ze sztuką 
Louise Bourgeois, kolaże autorstwa hisz-
pańskich uczniów, dla których inspiracją 
były prace Hannah Hőch oraz portrety 
narysowane przez naszych uczniów, in-
spirowane słynnym obrazem Sofonisby 
Anguissola „Gra w  szachy”, znajdują-
cym się w kolekcji Muzeum Narodowe-
go w Poznaniu. Wszystkie prace plastycz-
ne były efektem działań podejmowanych 
w pierwszym etapie realizacji projektu 
w każdej ze szkół partnerskich. W trak-
cie pobytu spotkaliśmy także się z wła-
dzami Floriny, których przedstawiciele, 
witając nas w swoim mieście, podkreśla-
li wagę europejskich projektów i  ich 
znaczenie w edukacji. Nie obyło się bez 
poznawania regionu, jego bogatych tra-
dycji i historii. Ciekawym punktem pro-

Z „Piątki”
SP 5 na spotkaniu partnerów projektu „Erasmus+” w Grecji

gramu była całodniowa wycieczka 
w okolice jezior Prespa znajdujących się 
w  zachodniej części Macedonii, blisko 
granicy z Albanią. Zachwyciły nas ma-
lownicze rejony parku narodowego, gór-
skie widoki, wioski z ich wielowiekową 
architekturą, zabytki. Dzięki zakwatero-
waniu w domach greckich rówieśników 
uczniowie mieli możliwość uczyć  się 
samodzielności i  odpowiedzialności, 
doskonalili znajomość języka angielskie-
go. Do Polski wrócili pełni wrażeń, pod-
kreślali, że chcieliby 
kiedyś powrócić do 
Floriny. – Każdy dzień 
był dla mnie czymś 
nowym, zarazem 
wspaniałym i  niepo-
wtarzalnym. Czu-
łam się bardzo wyjąt-
kowo, dumna. Dodat-
kowo reprezentowa-
łam szkołę – napisała 
Weronika. – Wyjazd 
do Grecji był ciekawą 
przygodą. Miałem 
okazję spotkać fajnych 
ludzi – to słowa Do-
minika. Krzyś wspo-
mina odwiedzane 
miejsca, szczególnie 
muzeum archeolo-
giczne, swój pierwszy 

lot samolotem oraz Panagiotisa – grec-
kiego kolegę...
Wymiana była finansowana z  unijnego 
programu edukacyjnego Erasmus+ 
„Współpraca na rzecz innowacji i wymia-
ny dobrych praktyk”, którego SP 5 jest 
beneficjentem. Kolejne spotkanie uczniów 
i nauczycieli ze szkół partnerskich odbę-
dzie się w maju w Luboniu. Więcej infor-
macji na temat projektu na stronie http://
wiaerasmusproject.blogspot.com

(SP 5)

Q
 Grupa „Erasmusa+” wśród antycznych ruin Grecji

Q
Grupa z SP 5 na lotnisku na Ławicy

Q
Wspólne zajęcia kulinarne w ramach Erasmusa w Grecji

QQ Czy to prawda, że była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, 
pani Izabela Poprawka, pracuje w świetlicy w tej szkole? To 
kolejny przypadek, że po przejściu na emeryturę, była dyrek-
tor otrzymuje etat w swojej placówce oświatowej. Jakie stano-
wisko pani Poprawka zajmuje obecnie w SP 4, kogo zastąpiła 
i ile zarabia?   (tel)

Odp.: Pani Izabela Poprawka jest zatrudniona w Szkole Podsta-
wowej nr 4 im. prof. A. Wodziczki  w świetlicy szkolnej na za-
stępstwie w wymiarze 0,3 etatu, za nauczyciela, który w trakcie 
roku szkolnego przebywa na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 
33 dni i przedłuża je co miesiąc. Pobiera wynagrodzenie zgodne 
z obowiązującymi stawkami.

oprac. Agnieszka Antczak
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

Mieszkańcy pytają

Dyrektor emeryt  
na etacie

21 marca, z  okazji 
pierwszego dnia wiosny, 
dzieci z  Przedszkola 
„Weseli Sportowcy” 
udekorowały wejście od 
ul. Osiedlowej wykona-
nymi przez siebie z tek-
tury – kolorowymi 
kwiatami.

W.S.

Przyszła  
wiosna

Q
Przybrana kwiatkami z papieru brama wejściowa publicznego przed-
szkola w Luboniance   fot. Władysław Szczepaniak
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Motyle znów pofrunęły w świat
W piątek, 15 marca, w SP 2 już po raz 
czwarty odbyło  się malowanie motyli 
dla Hospicjum w ramach akcji Szkolne-
go Koła Wolontariatu. Zaproszeni goście 
ze szkół i organizacji z naszego miasta 
przybyli bardzo licznie. Zarówno ucznio-
wie, jak i ich opiekunowie ochoczo przy-
stąpili do wykonania motyli różnymi 
technikami plastycznymi - powstały 
kolorowe niczym kwiaty motyle witra-
żowe, papierowe, a także quilingowe. Już 
niebawem pofruną w świat, aby budzić 
w  ludziach nadzieję i  wrażliwość na 
potrzeby drugiego człowieka - w  tym 
wypadku osób z chorobami onkologicz-
nymi. Imprezę uświetniła koordynator-
ka Motylego Wolontariatu, Barbara 
Grochal. Przypomniała ona wszystkim 

zebranym, jak ważne jest wsparcie dla 
osób przebywających w hospicjach i po-
dziękowała za tak liczne przybycie. Bądź-
my wrażliwi jak motyle.   (Szkolne Koło 
Wolontariatu)

Drzwi Otwarte
12 marca dzieci, które w przyszłym roku 
rozpoczną edukację w pierwszej klasie 
i ich rodzice, mogli zwiedzić naszą szko-
łę. W  tym roku projekt przygotowany 
dla naszych gości nosił nazwę „Zawody 
z miasteczka Cieszkoville”. Uczniowie za 
starszych klas byli przewodnikami i po-
kazali młodszym kolegom ciekawe miej-
sca w szkole. Dzieci mogły poznać pra-
cę m.in. sprzedawcy, pszczelarza, kucha-
rza. Za każde wykonane zadanie w po-
szczególnych salach goście otrzymywa-
li pieczątkę.

Gratulujemy prezenterom pogody
6 marca odbył się konkurs dla klas czwar-
tych „Prezenter pogody”. Wszyscy uczest-
nicy byli doskonale przygotowani - wyko-
nali także własne mapy pogody. Zaprezen-
towali prognozę nie gorzej od zawodowych 
telewizyjnych prezenterów. Oto zwycięzcy 
finału konkursu: Staś Ciesielczak (4 f), 
Blanka Jaworska (4 f), Maja Tarent (4 f). 
Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do 
udziału w kolejnych konkursach.   

(nauczyciele przyrody i biologii)

Spotkanie z biskupem
26 lutego miała miejsce w naszej szko-
le niecodzienna wizyta – w  ramach 

wizytacji biskupiej w parafii Jana Paw-
ła II naszą szkołę odwiedził ks. bp. 
Zdzisław Fortuniak wraz z ks. Pawłem 
Dąbrowskim, proboszczem parafii. Ks. 
biskupa i  ks. proboszcza przywitali 
delegaci klasy 8 a. Tego dnia ks. biskup 
spotkał się z dyrekcją szkoły, nauczy-
cielami, pracownikami szkoły oraz 
uczniami klas 2 a, 6 d, 8 a. Przedsta-
wiciele klasy ósmej zapoznali gościa 
z historią naszej szkoły. W dalszej czę-
ści spotkania ks. biskup odpowiadał 
na pytania uczniów. Dzieci ciekawiło 
co należy robić, aby zostać świętym 
oraz w  jaki sposób ks. biskup został 
biskupem. Między uczestnikami spo-
tkania rozwinęła  się ciekawa rozmowa 
m.in. na temat piłki nożnej. Biskup skie-
rował również krótkie słowo na temat wagi 

zdobywania 
wiedzy przez 
uczniów oraz 
szacunku do 
wychowaw-
ców i nauczy-
cieli. Na za-
kończenie 
spotkania po-
dziękował 
wszystkim za 
miłą rozmowę 
i   przyjęcie 
w   s z k o l e . 
Zgromadzo-
nym udzielił 
błogosławień-
stwa.

„Kodować każdy może” – finał
Mamy przyjemność poinformować, że 
nasz uczeń, Stanisław Gauza (kl. 7a) zajął 
3. miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie 
„Kodować każdy może”. Organizatorem 
konkursu jest Komisja Konkursowa po-
wołana przez Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 48 w Szczecinie. Konkurs jest pro-
wadzony pod merytorycznym nadzorem 
pracowników Wydziału Informatyki Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w  Szczecinie (WI ZUT), 
gdzie odbywa się etap finałowy. Zadaniem 
na etapie eliminacji w kategorii klas 6-7 
było wykonanie gry edukacyjnej o tema-

Z Cieszkowianki

tyce z zakresu geografii Polski. 
Po powitaniu, słowa do 
uczestników skierował Dzie-
kan Wydziału Informatyki 
Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego 
dr inż. Jerzy Pejaś. Pierwszym 
etapem był konkurs indywi-
dualny. Po jego ukończeniu 
uczniowie w drodze losowa-
nia zostali przydzieleni do 
3-osobowych drużyny, któ-
rych zadaniem było w ciągu 
10 minut stworzyć projekt na 
podany temat. Klasy 6-7 two-
rzyły projekt na temat lata. 
Gratulujemy i  życzymy dal-
szych sukcesów.   

Joanna Kordzińska)

Koncert wiosenny
Odbywa  się w  SP  2 od 2011  r. Jego 
celem jest przywitanie wiosny, promo-
cja talentów muzycznych oraz integra-
cja i  wspólna zabawa społeczności 
szkolnej. Od 2016 r. koncert posiada 
swoje logo, zaprojektowane przez 
uczennicę, Joannę Olsztyńską, a wszy-
scy uczestnicy (wykonawcy i publicz-
ność) otrzymują okolicznościowe na-
klejki. Tegoroczna edycja odbyła  się 
22 marca i jak zwykle zachwyciła do-
brym przygotowaniem i  kunsztem 
artystycznym wykonawców. Na piani-
nie zagrały Wiktoria Bartkowiak (2b) 

oraz Angelika Grześkowiak (4c). Umie-
jętności wokalne zaprezentowali: Alek-
sandra Glapa oraz Oliwia i  Sandra 
Przybyłek (2b), Marta Górska (2c), 
Katarzyna Hajdyła (2d), Maria Beśka 
(3a), Maksym Radziński (3b), Iga Ko-
walska, Emilia Nowak, Aleksandra 
Stochaj i Weronika Paszak (4a), Laura 
Kurowska, Nadia Odolanowska, Mar-
tyna Ligocka (4c), Zuzanna Krupecka 
(4d), Anna Późniak i Emilia 
Myssak (4e), Maja Tarent, 
Wiktor Pilarski i Piotr Lib-
ner (4f) oraz Paula Skorliń-
ska (5c). W duetach tanecz-

Q
9. wolontariuszy z SP 2 z plakatem 
w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

Q
Drzwi Otwarte w Cieszkowiance

Q
Wspólna, pamiątkowa fotografia z ks. biskupem Zdzisławem Fortuniakiem

Q
Stanisław Gauza – laureat 3. miejsca IV Ogólnopol-
skiego Konkursu „Kodować każdy może”

cd.  
obok
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nych wystąpiły: Natasza 
Ogrodzka i Antonia Błażyń-
ska (4c) oraz Martyna Wa-
sinkiewicz (4c) i Weronika 
Bartkowiak (4d). Wszystkim 
uczestnikom koncertu oraz 

osobom zaangażowanym w jego przy-
gotowanie i przebieg: wspaniałym wy-
konawcom oraz niezawodnej publicz-
ności, Irenie Podżerek za piękną de-
korację, Magdalenie Tarent za wyko-
nanie zdjęć, Radosławowi Jastakowi za 
przygotowanie sprzętu nagłaśniającego 
i obsługę techniczną dziękuje organi-
zator, Lidia Brenska.

Dzień Motyla
21 marca dziewięcioro wolontariuszy 
Motylego Wolontariatu wraz z opieku-

nem szkolnego koła 
uczestniczyło w  co-
rocznym Dniu Motyla. 
Dzień Motyla jest ob-
c h o d z ony  z a w s z e 
w  pierwszego dnia 
wiosny i  jest zwany 
również Dniem Wraż-
liwości. Nasi wolonta-
riusze Dzień Motyla 
rozpoczęli od wizyty 
w  Urzędzie  Woje-
wódzkim w Poznaniu. 
Po uroczystym powi-
taniu przez Olę Sko-
tlarczyk oraz władze 
Urzędu Wojewódzkie-
go uczniowie zapre-
zentowali przygotowa-
ne na ten dzień plaka-
ty promujące ideę 
wolontariatu. Nasza 

szkoła zwyciężyła. Otrzymaliśmy 
ogromne pudło wypełnione ciastka-
mi w kształcie motyli. Po wręczeniu 
nagrody wolontariusze z  różnych 
szkół wzięli udział w maratonie ma-
lowania motyli. Następnie przeszli-
śmy w barwnym korowodzie na Plac 
Wolności, gdzie rozdawaliśmy przy-
gotowane wcześniej motyle oraz ulot-
ki z  prośbą o  przekazanie 1% z  po-
datku na rzecz Hospicjum Palium. 
Uczniowie byli zaskoczeni, że ofiaro-
wanie maleńkiego motyla nieznajomej 
osobie może wywołać na twarzy 
uśmiech i radość. Na koniec Dnia Mo-
tyla odtańczyliśmy belgijkę. Wrócili-
śmy do Lubonia z poczuciem dobrze 
spędzonego przedpołudnia.

(SP 2)

Q
Koncert wiosenny w SP 2

QQ W niedzielę, 17 marca, na hali LOSiR 
odbył się turniej piłki nożnej, w którym 
wzięli udział przedszkolaki z przedszkoli: 
„Małe Talenty” z Lubonia i Plewisk oraz 
z przedszkola „Domisie”. Naszym druży-
nom udało się strzelić wiele bramek, ale 
chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę. 
Na koniec turnieju drużyny otrzymały 
puchar, a każdy zawodnik medal. Turniej 
dostarczył przedszkolakom wielu wra-
żeń i przeżyć, pozwolił aktywnie spędzić 
kilka godzin, zintegrować się z dziećmi 

z innych przedszkoli oraz zachęcił do gry 
w piłkę wielu miłośników tego sportu. 
- 22 marca świętowaliśmy Dzień Moty-
la, chodząc ulicami Lubonia i rozdając 
przechodniom własnoręcznie wykona-
ne motyle oraz ulotki zachęcające do 
wsparcia Hospicjum Palium. Miało to 
na celu uwrażliwienie naszych przed-
szkolaków i zapoznanie ich z określe-
niem wolontariatu oraz z  tym, że po-
maganie dodaje skrzydeł.

Aleksandra Kurek

W Małych Talentach

Q
Grupa sportowców z Małych Talentów z pucharem, w towarzystwie opiekunem

cd.  
ze str. 
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W sobotę, 30 marca, w Swarzędzu prze-
prowadzono finałowy etap „Złotej Żaby”, 
popularnego konkursu dla uczniów szkół 
podstawowych z  województw: wielko-
polskiego i  lubuskiego. Konkurs prze-
prowadzany jest w  dziedzinie języka 
polskiego i literatury oraz w dziedzinie 
matematyki. Tegoroczna edycja została 
zaadresowana do uczniów klas: 7., 8. oraz 
3. gimnazjalnych. W  etapie szkolnym 
wzięło udział, łącznie w obu dziedzinach, 
ponad 7  tysięcy uczniów. Spośród 102 
uczestników konkursu w gminie Luboń, 
do etapu drugiego zakwalifikowało  się 
czworo uczniów. Do finałowego etapu 
przystąpiło 246 uczniów.

Zamiarem organizatora konkursu, swa-
rzędzkiej Fundacji Edukacji Społecznej 
EKOS, jest premiowanie tych, którzy 
łączą umiejętność logicznego i niestere-
otypowego myślenia z wyobraźnią i go-
towością szukania niebanalnych rozwią-
zań. Zadania konkursowe układa zespół 
złożony z nauczycieli szkół społecznych 
prowadzonych przez Fundację, pracow-
ników Instytutu Filologii Polskiej UAM 
i Katedry Matematyki Stosowanej Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Podczas sobotniego konkursu z  mate-
matyki uczestnicy rozwiązywali m. in. 
takie oto zadania:
Zbyszek mówi, że Grzegorz kłamie. 
Grzegorz mówi, że Jarosław kłamie, 
a  Jarosław mówi, że kłamią Grzegorz 
i Zbyszek. Kto mówi prawdę, a kto kła-
mie? Albo:
W witrynie sklepowej wykonano ekspo-
zycję złożoną ze 120 jednakowych pu-
szek. Na dole ustawiono rząd n puszek, 
na nim drugi zawierający o jedną pusz-
kę mniej, na nich kolejne, zawierające 
o 1 puszkę mniej niż poprzednio, koń-

cząc jedną puszką 
na szczycie. Jak 
wysoka jest eks-
pozycja, jeśli pusz-
ka ma 15 cm wysokości?
Uczestnicy konkursu z  języka polskiego 
m.in.: układali siedmiozgłoskowy wiersz 
o tańcu do podanych końcówek wersów, 
z  zachowaniem układu strof, wypełniali 
diagram i odgadywali hasło, zastępowali 
wyrażenia w podanym tekście związka-
mi frazeologicznymi spełniającymi okre-
ślone wymagania, zapisywali starożytne 
sentencje zgodnie z zasadami współcze-
snej pisowni i interpunkcji (w orygina-
łach słowa nie były rozdzielone).

Wszystkie zadania są dostępne na stro-
nie: zlotazaba.pl.
Ogłoszenie wyników 26. edycji Konkur-
su przeprowadzonej w  roku szkolnym 
2018-2019 nastąpi 11 maja. Laureatom 
(do 20. miejsca) i wyróżnionym (kolej-
nych 20 miejsc) zostaną przyznane pre-
stiżowe statuetki Złotej Żaby, nagrody 
rzeczowe i prawo przyjęcia do I Liceum 
Ogólnokształcącego Fundacji EKOS 
w Swarzędzu.
Konkurs jest współfinansowany przez: 
Województwo Wielkopolskie, samorzą-
dy powiatów (poznańskiego, kościań-
skiego, nowotomyskiego, obornickiego, 
szamotulskiego, wolsztyńskiego), samo-
rządy miast i  gmin (Kołaczkowo, Ko-
strzyn, Kórnik, Luboń, Swarzędz, Sza-
motuły, Środa Wlkp., Września) oraz 
prywatnych sponsorów. Patronat: UAM 
– Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
Radio Poznań.

Wojciech Pogasz
Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji  

Społecznej „EKOS”

Złota Żaba 2018-19
Finał

Q
Finał tegorocznej „Złotej Żaby” w Swarzędzu

QQ 1 maja, godz. 17 – Stella - Huragan 
Michorzewo
QQ 4 maja, godz. brak – Pogrom - Ogrol 

Sielinko
QQ 5 maja, godz. 11 – LKS - Las Pusz-

czykowo
QQ 11 maja, godz. 17 – Stella - Nap Nowy 

Tomyśl
QQ 12 maj, godz. 11 – LKS - 1920 Mosina
QQ 18 maja, godz. brak – Pogrom - Na-

sza Dyskobola Grodzisk
QQ 25 maja, godz. 17 – Stella - Pogrom

QQ 26 maja, godz. 11 – LKS - ATE Wi-
cher Strzyżewo
QQ 2 czerwca, godz. brak – Pogrom - 

LZS Wąsowo
QQ 8 czerwca, godz. 17 – Stella - Ogrol 

Sielinko
QQ 9 czerwca, godz. 11 – LKS - Promień 

Opalenica
QQ 16 czerwca, godz. 14 – Pogrom - LKS

Leszek Balcerek

Terminarz meczów
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QQ 30 marca rozpoczęła się wiosenna run-
da sezonu 2019. W pierwszej kolejce do-
szło do spotkania na szczycie – Stella po-
dejmowała wicelidera, Naszą Dyskobolię 
Grodzisk. Niektórzy kibice obawiali się 
tego meczu, ale jak się okazało „nie taki 
diabeł straszny”. Blisko 200 osób obejrzało 
wspaniałe widowisko, zwłaszcza ze strony 
lubońskiej drużyny, która została zasilona 
dwoma nowymi zawodnikami – obrońcą 
Dariuszem Wróblewskim pozyskanym 
z Gromu Plewiska i bramkarzem, Michał 
Jarzec. Jeżeli pierwsza połowa była dość 
wyrównana (Stella schodziła do szatni 
z  jednobramkową zaliczką), to druga 

była koncertem gry z ostrą strzelaniną 
lubonian (jeszcze 4 bramki). Ostatecznie 
spotkanie zakończyło się wynikiem 5:0. 
Był to najniższy „wymiar kary” dla gości 
dlatego, że Stella zaprzepaściła jeszcze kilka 
dogodnych sytuacji do zdobycia bramek. 
Drużynie należą się słowa uznania. Bramki 
dla Stelli zdobyli: Marcin Ogrodowczyk 
(3), który zaliczył hattricka, Alain Nga-
mayama (1) i Jakub Solarek (1).
Po tym meczu można stwierdzić, że 
zawodnicy Stelli udowadniają swoją grą, 
że całkowicie rządzą w  swojej grupie 
i tylko jakiś kataklizm mógłby odebrać 
im awans do klasy okręgowej.

Przebojem w rundę rewanżową
Stella Luboń

QQ 6 kwietnia stellow-
cy ponownie rozegrali 
mecz przy ul. Szkol-
nej, a przeciwnikiem 
był sąsiad zza miedzy 
– 1920 Mosina. Lubo-
nianie odnieśli drugie 
zwycięstwo w tej run-
dzie, pokonując Mosi-
nian po przeciętnym 
meczu 3:1. Goście to 
zespół bardzo młody, 
który pomimo porażki, 
pozostawił bardzo dobre wrażenie. Bram-
ki dla Stelli zdobyli: Dawid Jakubiak (2), 
Jakub Solarek (1).

Władysław Szczepaniak

Przed meczem z Dyskobolią Grodzisk   
fot. Władysław Szczepaniak

Q
Przed spotkaniem Stelli z Naszą 
Dyskobolią Grodzisk delegat z ra-
mienia WZPN, wspólnie z prezesem 
Stelli poszukiwali licencji obiektu. 
Na marginesie, dokument powinien 
być w każdej chwili dostępny i wi-
doczny. Na zdjęciu delegat fotogra-
fuje dokument   fot. Władysław 
Szczepaniak

Q

QQ 31 marca Luboński Klub Sportowy podejmował na boisku 
przy ul. Szkolnej zespół Orła Rostarzewo, który broni się przed 
spadkiem. Wychodząc na płytę boiska lubonianie ładnie zapre-
zentowali się w nowych strojach w towarzystwie nowej pani 
kierownik seniorów, Martą Fursą (czytaj obok). Trochę gorzej 
wyglądał już natomiast początek spotkania, ponieważ goście 
w jednej z pierwszych akcji (3. minuta gry), niespodziewanie 
zdobyli prowadzenie. Od tego momentu lubonianie przejęli 
jednak inicjatywę i parokrotnie poważnie zagrozili bramkarzo-
wi gości, który był pierwszą postacią w ich zespole. W drugiej 
połowie trener Jacek Pasek przeprowadził kilka zmian, których 
efektem była wyrównująca bramka zdobyta przez Kacpra Ko-
walskiego, a w 75. minucie Łukasz Lekier strzelił bramkę na 
wagę zwycięstwa. 3 punkty pozostały w Luboniu.

QQ 7 kwietnia w meczu wyjazdowym lubonianie gościli w Sielin-
ku. Przegrali z Ogrolem 3:2. Obie bramki strzelił Łukasz Lekier.

Władysław Szczepaniak

LKS nowe szanse

Q
Zespół LKS-u zainicjował rundę wiosenną w nowych strojach   fot. Władysław Szczepaniak

QQ W pierwszym meczu nowej rundy 
Pogrom przegrał na wyjeździe z czoło-
wą drużyną, Huraganem Michorzewo 
2:0. Nie wiadomo, jak potoczyłyby się 
losy tego spotkania, gdyby na po-
czątku lubonianie wykorzystali rzut 
karny. W dodatku zespół z Lubonia 
kończył mecz w  dziesiątkę, ponie-
waż jeden z zawodników po dwóch 
żółtych kartkach otrzymał w konse-
kwencji czerwoną.

QQ 7 kwietnia luboński zespół podej-
mował drużynę Wicher Strzyżewo 
Mecz zakończył się zwycięstwem go-
ści 2:3. Bramki dla Pogromu – Da-
wid Kubiak.

Władysław Szczepaniak

Pogrom Luboń     Tabela A klasy Grupa 3

 1.  Stella Luboń  15  43  70-7
 2.  Promień Opalenica  15  35  63-12
 3.  Nasza Dyskobolia Grodzisk  15  35  52-15
 4.  Huragan Michorzewo  15  29  33-23
 5.  1920 Mosina  15  24  34-27
 6.  Luboński KS  15  24  36-36
 7.  Wicher Strzyżewo  15  24  40-37
 8.  Obra Zbąszyń  16  22  28-32
 9.  Ogrol Sielinko  15  22  27-31
 10.  Las Puszczykowo  15  16  17-32
 11.  Orzeł Rostarzewo  15  11  19-42
 12.  Nap Nowy Tomyśl  16  9  21-49
 13.  Pogrom Luboń  15  9  30-40
 14.  LZS Wąsowo  15  1  21-108

W.S.

Od wiosennego sezonu 2019 no-
wym kierownikiem zespołu senio-
rów Lubońskiego Klubu Sportowe-
go jest płeć piękna. Marta Fursa 
z  Poznania przyjęła propozycję 
pełnienia tej funkcji, bo piłka noż-
na to jej pasja. Pani Marcie życzy-
my, by jak najdłużej kierowała ze-
społem w lubońskim klubie.

WS

Marta Fursa – nowy kierownik ze-
społu seniorów LKS   fot. Władysław 
Szczepaniak

Nowy kierownik drużyny

Q
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Nowy kierownik drużyny

Krótko przed godz. 6, w poniedziałek, 
18  marca, u  zbiegu ul. Armii Poznań 
z ul. Narutowicza przechodnie zauwa-
żyli leżącego na trawniku mężczyznę, 
a przy nim rower. Jeden z nich zadzwo-
nił natychmiast pod nr 112 do Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego, natomiast 
drugi zaczął udzielać leżącemu pomocy. 
Na miejsce przyjechali policjanci oraz 
służby medyczne. Pomimo podjętej re-

animacji, 62-letniemu mieszkańcowi 
Mosiny nie udało się przywrócić funkcji 
życiowych. O  zdarzeniu, działaniach 
i  ustaleniach powiadomiono prokura-
tora, który podjął decyzję o  wydaniu 
zwłok rodzinie. Okazało się, że mężczy-
zna jadąc do pracy, doznał niewydolno-
ści krążeniowo-oddechowej.

PAW

Zgon na ul. Armii Poznań

Q
Na miejscu, gdzie znaleziono mężczyznę (zaznaczono czarną strzałką), rodzina 
położyła kwiaty i zapaliła znicz   fot. Paweł Wolniewicz

Policjanci z  komisariatu w  Luboniu 
i z Wydziału do Walki z Przestępczością 
Samochodową Komendy Miejskiej w Po-
znaniu zatrzymali lubonianina, który na 
początku marca próbował zgłosić napad 
i kradzież samochodu. W trakcie docho-
dzenia okazało się, że wszystko zostało 
wymyślone i sfingowane.
2 marca lubońscy policjanci otrzymali 
zgłoszenie o napadzie i kradzieży pojaz-
du na szkodę jednego z mieszkańców ul. 
11  Listopada. Mężczyzna opowiedział 
im, że gdy wyprowadził samochód i za-
parkował przed posesją, wyszedł by za-
mknąć bramę garażową. W  pewnym 
momencie został uderzony w  głowę 
przez nieznanego napastnika, który na-
stępnie wsiadł do pojazdu i  odjechał 
w kierunku Nowego Centrum Lubonia. 
Poszkodowany wycenił swoje straty na 
30 000 zł. Podczas spotkania z policjan-
tami szczegółowo opisał przebieg zda-
rzenia, jednak podczas rozmowy był 
wyraźnie zdenerwowany, pojawiały się 
również nieścisłości w  jego niespójnej 

relacji. W  związku z  tym, mężczyzna 
został przewieziony do Komendy Miej-
skiej Policji w Poznaniu, gdzie miał oka-
zję spotkać się z policjantami z Wydzia-
łu do Walki z Przestępczością Samocho-
dową. Podczas składania kolejnych ze-
znań okazało się, że żadnego napadu nie 
było. Właściciel pozbył się „skradzione-
go” auta dużo wcześniej. Jednak formal-
nie nadal był jego właścicielem. Kilka-
naście miesięcy wcześniej poważnie 
rozbił auto. Ubezpieczenie nie pokryło 
w pełni szkód, co wiązało się dla niego 
ze stratami finansowymi. Żeby ratować 
sytuację, wynajął podobny samochód, 
spreparował tablice rejestracyjne i razem 
z kolegą odegrał scenę napadu.
Lubońscy policjanci nadal pracują nad 
tą sprawą, by wyjaśnić dokładnie wszyst-
kie okoliczności tego fikcyjnego zdarze-
nia. Jeżeli potwierdzą  się ich wstępne 
ustalenia, to za zgłoszenie przestępstwa, 
do którego nie doszło, mężczyźnie grozi 
do 2. lat więzienia.

PAW

Sfingowana kradzież W piątek, 22 marca, krótko po godz. 10, 
na ul. Armii Poznań (na wysokości ul. 
Słonecznej) doszło do zderzenia dwóch 
samochodów osobowych. Na miejsce 
zadysponowano Zespół Ratownictwa 
Medycznego, policjantów oraz strażaków, 
w tym zastęp OSP Luboń. Według infor-
macji świadków zdarzenia, samochody 

uderzyły w siebie z dużą siłą. Na szczę-
ście, po przebadaniu kierowców przez 
służby medyczne stwierdzono, że nie 
wymagają hospitalizacji. W czasie likwi-
dowania skutków kolizji ruch samocho-
dowy odbywał się objazdami.

PAW

Zderzenie samochodów

Q
Jeden z pojazdów, które uderzyły w siebie z dużą siłą. Zdawałoby się, że na tym 
odcinku ul. Armii Poznań, w bliskim sąsiedztwie sygnalizacji świetlnej, nie da się 
rozwijać dużych prędkości. Jak zwykle w takich przypadkach dały o sobie znać 
brawura i brak wyobraźni   fot. luboni.pl

W nocy z piątku na sobotę (22-23 mar-
ca), krótko po godz. 2, mężczyzna bez 
stałego miejsca zamieszkania, po wybi-
ciu szyby, włamał  się do pizzerii „La 
Scarpa” przy ul. Powstańców Wielko-
polskich i skradł 4 telefony komórkowe 
oraz produkty spożywcze, a następnie 
podpalił znajdujący  się tam piec. Po-
nadto w sąsiednim sklepie GSM, rzu-
ciwszy kamieniem, uszkodził witrynę. 
Na miejsce zdarzenia przybyły zaalar-
mowane dwa wozy gaśnicze z OSP Lu-

boń oraz dwa ze Szkoły Aspirantów PSP 
w  Poznaniu. Strażacy w  aparatach 
ochrony dróg oddechowych przystąpi-
li do gaszenia palącego się pieca i pożar 
zdławili. Na miejscu zabezpieczono 
zapis monitoringowy. Oględziny prze-
prowadzili również technik kryminali-
styki, biegły pożarnictwa. W  wyniku 
podjętych czynności policjanci zatrzy-
mali sprawcę przestępstwa, a skradzio-
ne mienie w całości odzyskano.

PAW

„Nocny gość” w pizzerii

To istotny element zarządzania bezpie-
czeństwem publicznym. Wspólnie z in-
nymi instytucjami i  społeczeństwem 
powinna służyć m.in. właściwemu roz-
mieszczeniu patroli czy np. podejmowa-
niu decyzji o  tworzeniu komisariatów 
i  posterunków policji. Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się na 
informacjach skatalogowanych w trzech 
kategoriach:
QQ gromadzonych w policyjnych syste-

mach informatycznych,
QQ uzyskiwanych od obywateli wykorzy-

stujących internetową platformę wymia-
ny informacji,
QQ otrzymanych od społeczeństwa w trakcie 

bezpośrednich kontaktów z obywatelami, 
przedstawicielami samorządu terytorial-
nego, organizacjami pozarządowymi oraz 
w trakcie debat społecznych poświęconych 
bezpieczeństwu publicznemu.

Rozwiązanie to pozwala każdemu oby-
watelowi przekazać informację o nie-
pokojącym go zjawisku z zakresu bez-
pieczeństwa. Zjawisko to zaś za pomo-
cą mapy jest dokładnie lokalizowane 
w przestrzeni oraz czasie. Kiedy taka 
informacja dotrze do policji, zostanie 
zweryfikowana. Informacje, które moż-
na przekazać za pomocą mapy, 
uwzględniają wybrane kategorie prze-
stępstw i wykroczeń oraz zagrożenia, 
które w odczuciu mieszkańców nega-
tywnie wpływają na ich poczucie bez-
pieczeństwa.
Należy jednak zaznaczyć, że taka forma 
kontaktu nie służy do zgłaszania potrze-
by pilnej interwencji policji. W tego typu 
przypadkach należy korzystać z nume-
rów alarmowych 112 i 997.

Komisariat Policji w Luboniu

Krajowa Mapa Zagrożeń 
i Bezpieczeństwa

Potrzebna krew!
Twoja także

Brak krwi niejednokrotnie decyduje o życiu. Nie czekajmy, aż będziemy w po-
trzebie! Pomóżmy innym i sobie!
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Lubonianka” apeluje do wszystkich 
ludzi dobrej woli o  oddawanie krwi w  dowolnym punkcie krwiodawstwa 
(przynajmniej raz do roku).

Szczegółowych informacji udziela prezes klubu  
Jerzy Zieliński – ul. Gen. Sikorskiego 23/4, tel. 509 801 524.
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QQ 24 marca z terenu budowy trzeciego 
pasa A 2 skradziono tachimetr optyczny. 
Straty 100 000 zł.
QQ 24 marca przy ul. Sikorskiego niezna-

ny sprawca uderzył w twarz mężczyznę. 
Poszkodowany został skierowany na ob-
dukcję do Zakładu Medycyny Sądowej. 
Doznał złamania nosa z przemieszczeniem.
QQ 26 marca przy ul. Żabikowskiej zatrzy-

mano kierowcę, który prowadził pojazd 
bez stosownych uprawnień.
QQ 27  marca przy ul. Szymanowskiego 

24-letni mężczyzna napadł na 12-letniego 
chłopca i ukradł mu telefon komórkowy 
o wartości 1 500 zł. Sprawcę zatrzymano, 
a telefon odzyskano.
QQ 27 marca wybito tylną szybę citroena 

przy ul. Małopolskiej. Straty: 1 200 zł.
QQ 28 marca w sklepie „Rossman”, w CH 

„Pajo” przy ul. Żabikowskiej, skradziono 
perfumy. Straty: 3 190 zł.
QQ 31 marca w jednym z mieszkań przy ul. 

Żabikowskiej policjanci ujawnili 116 pa-
czek papierosów oraz 7 litrów alkoholu 
bez znaków akcyzy.

Statystycznie:
Ujęto oraz zatrzymano na gorącym 
uczynku lub w  bezpośrednim pościgu 
21 sprawców.
Oszustwa – 2, wykryto 0
Znalezienia zwłok – 0
Zabójstwa – 0
Zgwałcenia – 0
Rozboje – 1, wykryto – 1
Kradzieże z włamaniem – 3, wykryto – 1
Kradzieże pojazdów – 1, wykryto – 0
Kradzieże – 11, wykryto – 2

Samobójstwa – 0
Przestępstwa gospodarcze – 1
Przestępstwa narkotykowe – 1
Przestępstwa internetowe – 5
Fałszerstwa – 0
Wypadki drogowe – 1, liczba rannych 
– 1
Nietrzeźwi kierowcy – 0
Zatrzymania osób poszukiwanych – 2, 
w tym 0 listem gończym
Legitymowania – 570

Na podstawie danych z Policji
oprac. PAW

POLICJA-STRAŻ 

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Ogólnopolski telefon zaufania 
dla dzieci i młodzieży: 116 111

www.116111.pl

Kontakt z policją
Dla ułatwienia kontaktu z  policją 
i dzielnicowymi zachęcamy do korzy-
stania z aplikacji mobilnej „Moja Ko-
menda”, za pomocą której można wy-
szukać dzielnicowego dbającego o Twój 
rejon. Wystarczy jedynie wpisać: Lu-
boń, nazwę ulicy i numer domu. Apli-
kacja zapewnia szybki dostęp do adre-
sów i  numerów telefonów jednostek 
policyjnych w  całej Polsce. Pozwala 
także na połączenie się z nimi jednym 
kliknięciem.
Po włączeniu w telefonie geolokalizacji, 
aplikacja „Moja Komenda” odnajdzie 
komendy i komisariaty, a także wskaże, 
jak najszybciej do nich dotrzeć.   (KP)

QQ Pomiędzy 3 a 4 marca między godz. 16 
a 5 uszkodzono drzwi i zniszczono elewację 
sklepu „Społem” przy ul. Armii Poznań. 
Na miejscu przeprowadzono penetrację 
z udziałem psa tropiącego oraz zabezpie-
czono zapis monitoringu. Straty: 6 000 zł.
QQ 6 marca skradziono mercedesa zapar-

kowanego przy ul. Konopnickiej. Straty: 
11 000 zł.
QQ 7 marca na autostradzie A2, kierując 

fordem, 32-letni mężczyzna doprowadził 
do kolizji z  samochodem marki Man, 
po czym porzucił swój pojazd i oddalił 
się. Sprawcę zatrzymano. Okazało się, że 
był pod wpływem środków odurzających. 
Ponadto był poszukiwany przez policję 
we Wyrzysku.
QQ 7 marca przy ul. Żabikowskiej zatrzy-

mano kierowcę, który prowadził pojazd 
bez stosownych uprawnień.
QQ 12 marca w CH „Pajo” przy ul. Żabi-

kowskiej, z otwartej torebki skradziono 
portfel z dokumentami i gotówką. Stra-
ty: 200 zł.
QQ Pomiędzy 12 a 13 marca przy ul. Gra-

nicznej skradziono siłownik bramy wjaz-
dowej do posesji. Straty: 1 000 zł.
QQ 12 marca przy ul. Rivoliego zniszczono 

lusterko boczne od nissana zaparkowa-
nego. Straty: 1 900 zł.
QQ 14 marca przy ul. Topolowej skradziono 

odzież motocyklową z przesyłki transpor-
towanej z Belgii. Straty: 5 000 zł.
QQ 14 marca w sklepie „Netto” przy ul. 

Żabikowskiej zatrzymano mężczyznę, 
który skradł alkohol o wartości 20 zł.
QQ Pomiędzy 15 a 17 marca, przy ul. Ża-

bikowskiej skradziono katalizator od ci-
troena. Straty: 2 600 zł.

QQ 14  marca w  hali garażowej przy ul. 
Reymonta policjanci ujawnili 1 200 kg 
tytoniu bez znaków akcyzy. Ponadto w sa-
mochodzie, u dwóch poznaniaków znaleźli 
80 kg krajanki tytoniowej i 16 000 szt. 
papierosów, również bez akcyzy.
QQ 15 marca o godz. 5.20 przy ul. Armii 

Poznań kierujący oplem potrącił rowerzy-
stę, który doznał złamania kości czaszki. 
Kierowca był trzeźwy.
QQ 16 marca przy ul. Cmentarnej zatrzy-

mano kierowcę, który prowadził pojazd 
bez stosownych uprawnień.
QQ 18 marca o godz. 16, podczas awan-

tury na placu zabaw przy ul. Sikorskie-
go, 41-letni mężczyzna uderzył w brzuch 
10-letniego chłopca, którego odwieziono 
do szpitala i poddano obdukcji Zakładu 
Medycyny Sądowej.
QQ 20 marca o godz. 18.10 przy ul. Ma-

gazynowej zatrzymano dwóch mężczyzn 
posiadających narkotyki.
QQ 21 marca przy ul. Spokojnej zatrzy-

mano na gorącym uczynku mężczyznę, 
który skradł z otwartego, zaparkowanego 
na posesji samochodu, portfel z gotówką 
w kwocie 200 zł.
QQ 22 marca przy ul. Powstańców Wlkp. 

zatrzymano kierowcę, który prowadził 
pojazd bez stosownych uprawnień.
QQ 23 marca o godz. 1 nieznany sprawca, 

po stłuczeniu szyby okiennej, włamał się 
do przedszkola przy ul. Osiedlowej i skradł 
elektronarzędzia. Spłoszony przez pracow-
nika ochrony, narzędzia porzucił i uciekł. 
Na miejscu technik kryminalistyki za-
bezpieczył stosowne ślady.

Mapa zagrożeń
W serwisie www.policja.pl oraz w apli-
kacji mobilnej „GeoportalMobile” jest 
dostępna Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa, za pomocą której można 
poinformować policję oraz współmiesz-
kańców o zagrożeniach w okolicy, a tak-
że o potencjalnym niebezpieczeństwie 
(czytaj też na str. 55).   (KP)

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986
W marcu strażnicy miejscy wykonali 
łącznie 695 różnych interwencji.
QQ Podobnie jak to było w  minionych 

miesiącach, duży nacisk kładliśmy na 
działania związane z przeciwdziałaniem 
zanieczyszczeniu powietrza poprzez ter-
miczne przetwarzanie odpadów stałych 
w piecach do tego nieprzeznaczonych. 
I tak, wykonaliśmy 55 interwencyjnych 
kontroli przydomowych kotłowni, a także 
231 kontroli według wcześniej zaplano-
wanego grafiku. Pobraliśmy do analizy 
jedną próbkę popiołu, która wykazała, iż 
spalane były nieczystości stałe. Właściciel 
tej nieruchomości został oczywiście uka-
rany mandatem karnym kredytowanym.
QQ Interwencji, których przedmiotem były 

zwierzęta, odnotowaliśmy łącznie 23. Za 
niezachowanie zwykłych i nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu psa 
ukaraliśmy 3 właścicieli czworonogów. 
Jednego rannego ptaka przewieźliśmy 
z terenu naszego miasta do Uniwersy-
tetu Przyrodniczego.
QQ Na podstawie zapisów „Ustawy o wy-

chowaniu w  trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi” nałożyliśmy na 2 

osoby spożywające alkohol w miejscach 
publicznych grzywny mandatowe. Dwie 
osoby w stanie nietrzeźwości zagrażają-
cym ich zdrowiu lub życiu, albo zdrowiu 
lub życiu osób trzecich, przewieźliśmy 
do Izby Wytrzeźwień.
QQ Odnotowaliśmy 73 interwencje zwią-

zane z bezpieczeństwem i porządkiem 
w ruchu drogowym.
QQ 22 marca wraz z funkcjonariuszami 

Komisariatu Policji w  Luboniu zabez-
pieczyliśmy na terenie miasta przemarsz 
Drogi Krzyżowej.
QQ Z funkcjonariuszami KP Luboń wy-

konaliśmy 6 wspólnych patroli prewen-
cyjnych oraz 4 patrole „szkolne”, których 
zadaniem była kontrola terenu wokół lu-
bońskich placówek oświatowych.
Z  pracownikami Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej dokonaliśmy 4. kon-
troli w  miejscach zamieszkania osób 
korzystających z pomocy tej instytucji.
Dokonaliśmy również 24. sprawdzeń 
wobec osób, które nie stawiły się na tzw. 
kwalifikację wojskową.

Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń

W niedzielę, 17 marca pomiędzy godz. 19 a 21.30 nieznany sprawca podpalił toi 
toia stojącego na boisku Stelli przy ul. Szkolnej. Przenośna toaleta o wartości 4 500 zł 
doszczętnie spłonęła. Miejsce zdarzenia nie jest objęte monitoringiem. W  akcji 
gaśniczej uczestniczyły dwa zastępy straży pożarnej z lubońskiej OSP.

WS, PAW

Komu przeszkadzał toi toi?

Q
fot. Tobiasz/ Luboni.pl
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Plan priorytetowy to narzędzie, które 
ma uspołecznić zadania realizowane 
przez dzielnicowych i  zwiększyć sku-
teczność współdziałania dzielnicowego 
z mieszkańcami na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa w danym rejonie. Określo-
ne zadania wynikają z oczekiwań spo-
łecznych uzyskanych podczas spotkań, 
konsultacji ze społeczeństwem oraz 
bieżącej analizy zagrożeń. Ważną rolę 
odgrywa tutaj „Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa” (czytaj na str. 55), dzię-
ki której funkcjonariusze uzyskują in-
formacje od mieszkańców.
Kontakt z dzielnicowym, oprócz nume-
rów telefonów komórkowych, można 
nawiązać poprzez indywidualne adresy 
poczty elektronicznej oraz aplikacji 
„Moja Komenda”.

Oto zadania, które realizują dzielnicowi 
w poszczególnych rejonach służbowych 
na terenie Lubonia:

Plan priorytetowy dla rejonu 740M
Zagrożenia w planie działania: demora-
lizacja osób nieletnich, grupowanie się 
osób, spożywanie alkoholu w  miejscu 
objętym zakazem – plac zabaw ul. Bu-
kowa.

Działania w celu ograniczenia zjawiska: 
kontrole rejonu przyległego pod kątem 
ujawniania i  represjonowania osób ła-
miących przepisy prawa; wyciąganie 
konsekwencji przewidzianych przepisa-
mi prawa; częste kontrole rejonu przy 
placu zabaw.

Plan dla rejonu 741M
Zagrożenia: spożywanie alkoholu w re-
jonie pętli autobusowej – skrzyżowanie 
ul. 11 Listopada i ul. Poniatowskiego.
Działania: kontrole rejonu przyległego 
pod kątem ujawniania i represjonowania 
osób łamiących przepisy prawa; kiero-
wanie wniosków o leczenie odwykowe 
dla osób uzależnionych do Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych; działalność profilaktyczna 
w ramach spotkań środowiskowych.

Plan dla rejonu 742M
Zagrożenia: spożywanie alkoholu oraz 
niszczenie mienia na terenie boiska 
szkolnego przy SP 2, ul. Żabikowska.
Działania: kontrole rejonu boiska pod 
kątem ujawniania i  represjonowania 
osób łamiących przepisy prawa; kiero-
wanie wniosków o leczenie odwykowe 
dla osób uzależnionych do Miejskiej 

Priorytety dzielnicowych
Pierwszoplanowe plany realizowane przez policjantów dzielnicowych 
z Komisariatu Policji w Luboniu

Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych; działalność profilaktyczna 
w ramach spotkań środowiskowych.

Plan dla rejonu 743M
Zagrożenia: spożywanie alkoholu 
w miejscu objętym zakazem w rejonie 
sklepu „Żabka” – skrzyżowanie ul. Armii 
Poznań i 3 Maja.
Działania: kontrole rejonu sklepu pod 
kątem ujawniania i represjonowania osób 
łamiących przepisy prawa; postoje i ob-
serwacje rejonu; kierowanie wniosków 
o  leczenie odwykowe dla osób uzależ-
nionych do Miejskiej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych.

Plan dla rejonu 744M
Zagrożenia: grupowanie się osób i spo-
żywanie alkoholu w  miejscu objętym 
zakazem, demoralizacja nieletnich – plac 
zabaw, ul. Wschodnia.
Działania: kontrole rejonu placu zabaw 
pod kątem ujawniania i represjonowania 
osób łamiących przepisy prawa; kiero-
wanie wniosków o leczenie odwykowe 
dla osób uzależnionych do Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych; działalność profilaktyczna 
w ramach spotkań środowiskowych.

Plan dla rejonu 745M
Zagrożenia: spożywanie alkoholu oraz 
zakłócanie porządku w  rejonie sklepu 
„Freshmarket”, ul. Sobieskiego.

Działania: stanowcze reagowanie na 
ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia 
ładu i  porządku publicznego; kontrole 
rejonu przyległego pod kątem ujawnia-
nia i  represjonowania osób łamiących 
przepisy prawa; postój i obserwacja w re-
jonie miejsca zagrożonego.

Plan dla rejonu 746M
Zagrożenia: spożywanie alkoholu oraz 
zażywanie środków odurzających – plac 
zabaw przy ul. 3 Maja.
Działania: stanowcze reagowanie na 
ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia 
ładu i  porządku publicznego; kontrole 
rejonu przyległego pod kątem ujawnia-
nia i  represjonowania osób łamiących 
przepisy prawa; postoje i  obserwacje 
w rejonie miejsca zagrożonego.

Dzielnicowi zachęcają mieszkańców do 
korzystania z aplikacji „Moja Komenda”, 
która ułatwia kontakt z nimi, oraz ”Kra-
jowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, 
dzięki której można wskazać miejsce 
zagrożone, zamieścić opis i  zdjęcie. 
W przypadku ujawnienia, bądź uzyska-
nia informacji o jakichkolwiek niepra-
widłowościach oraz spostrzeżeniach, 
proszę o kontakt z dzielnicowym dane-
go rejonu.

st. sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń 

Komisariatu Policji w Luboniu 

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)

Witam wszystkich lubiących łamigłówki.
Podaję rozwiązanie zadania z poprzed-
niego numeru. Otóż hasło tegorocznej 
edycji „Godziny dla Ziemi” brzmiało: 
„Nie niszczmy naszego domu”. Kto roz-
szyfrował tak rebus i  wiedział, że 30 
marca o 20.30 dobrze byłoby zgasić na 
godzinę światła w budynkach użytecz-
ności publicznej i różnych innych w ge-
ście poparcia dla idei ochrony naszego 
wspólnego domu, planety Ziemi, ten 
miał szansę w  losowaniu nagrody. Tą 
osobą okazała się Natalia Kupiec. Gra-
tulujemy. Zapraszamy po słodką niespo-
dziankę do redakcji.
Ciekawe, czy ktoś z was zaobserwował, 
czy 30 marca wieczorem światło zostało 
zgaszone w budynkach niektórych in-
stytucji…?
Przed wami nowe zadanie – wykreślan-
ka. Należy wykreślić (tylko pionowo 

i  poziomo) wszystkie wypisane niżej 
wyrazy, a pozostałe litery czytane pozio-
mo od lewej do prawej utworzą rozwią-
zanie, które należy przynieść lub przesłać 
do redakcji. Wyrazy do wykreślenia to: 
JAJKA, ŚWIĘCONKA, JEZUS, PISAN-
KA, KOSZYK, MAREK, DYNGUS, 
ZAJĄCZEK, PALMA, MAZUREK, BA-
RANEK, BABKA, PASCHA, REZUREK-
CJA, BUKSZPAN, POST, KRZYŻ, 
MSZA, DOM, JAN.
Zadaniem dodatkowym, tylko dla chęt-
nych, jest wyjaśnienie, dlaczego wśród 
słów związanych ze zbliżającymi  się 
świętami znalazły  się dwa imiona: Jan 
i Marek. Jak myślicie?
Życząc radosnych świąt Wielkanocnych, 
niecierpliwie czekam na wasze rozwią-
zania.

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla dzieci

QQ Beacie Stefaniak, z  okazji urodzin, 
najserdeczniejsze życzenia – dużo słoń-
ca, radości, mnóstwa prezentów i gości, 
przyjaźni wielkich i małych, wiele przygód 
niebywałych, uśmiechu wesołego i wszyst-
kiego, wszystkiego najlepszego składa-
ją rodzice – Zofia i Zbyszko Michalscy.
QQ Panu Rajmundowi Krusinskiemu, 

z okazji pięknych urodzin życzymy trwa-
nia w zdrowiu, nadzwyczajnej kondycji 
i ciekawości świata, a także opieki Opatrz-

ności Bożej i satysfakcji z wykorzystywa-
nia daru, którym Stwórca Pana obdarzył.
QQ Prezesowi Towarzystwa Miłośników 

Miasta Lubonia – Przemysławowi Mać-
kowiakowi z okazji imienin życzymy po-
myślnej realizacji pasji historycznych, 
zdrowia i szczęścia rodzinnego.
QQ Panu Jerzemu Skwierzyńskiemu – 

wieloletniemu członkowi Stowarzysze-
nia Kulturalno-Oświatowego „Forum 
Lubońskie” prowadzącemu księgowość 
tej organizacji, życzymy radości w od-
krywaniu piękna podczas rodzinnych 
wypraw oraz zdrowia.

Z serca

QQ Z okazji imienin, Pani Justynie 
Jagielskiej  życzymy wypoczynku 
podczas weekendowych eskapad, 
zdrowia, również  dla bliskich, ro-
dzinnych chwil i  czasu dla siebie.

QQ Naszemu redakcyjnemu Koledze, 
Robertowi Wrzesińskiemu życzymy 
spokojnej realizacji historycznych pa-
sji, realizacji ciekawych tematów, zdro-
wia i błogosławieństwa Bożego.
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Zabawa polega na odgadywaniu cieka-
wych i  charakterystycznych miejsc 
w Luboniu. Prosimy określić, co przed-
stawia opublikowana fotografia i gdzie 
obiekt się znajduje. Odpowiedzi można 
przesyłać (również pocztą elektronicz-
ną), dostarczać do redakcji (ul. Wschod-
nia 23 a lok. 62) albo wrzucać do nie-
bieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” 
na terenie miasta. Kartki z dopiskiem: 
„Zgadnij, co to” muszą być podpisane 
imieniem i nazwiskiem uczestnika kon-
kursu. Wśród tych, którzy nadeślą po-
prawne odpowiedzi, rozlosujemy upo-
minki. Prosimy też o nadsyłanie swoich 
propozycji (fotografii).
Zdjęcie opublikowane w ub. miesiącu 
przedstawiało wnętrze Salonu Instru-
mentów Muzycznych Henglewscy 
przy ul. Kopernika 11. Spośród po-
prawnych odpowiedzi wylosowaliśmy 
tę, którą nadesłał Bruno Stieler. Po 
odbiór niespodzianki zapraszamy do 
redakcji (ul. Wschodnia 23  a/62) 
w godzinach dyżurów.  (red)

Zgadnij, co to?

Q
Zgadnij, co to za dom. Może znasz jego 
nazwę i historię, i gdzie się znajduje?   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Salon Instrumentów Muzycznych Henglewscy przy ul. Kopernika 11 w Luboniu 
jest głównym spośród pięciu firmowanych przez Romualda i Nell Henglewskich, 
profesjonalnych sklepów muzycznych, z których pozostałe mieszczą się w Pozna-
niu, Gdańsku i Warszawie (2). Ich specjalnością są instrumenty smyczkowe, z któ-
rych część wykonywana jest we własnym zakresie. Właściciel – artysta lutnik, mgr 
Romuald Henglewski, członek i rzeczoznawca Związku Polskich Artystów Lutni-
ków oraz biegły sądowy Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu – posiada własną pra-
cownię lutniczą. Oprócz produkcji, konserwacji, napraw, ekspertyz i wycen instru-
mentów, na zamówienie wykonuje również instrumenty historyczne. Z uwagi na 
wyposażenie i profesjonalizm, salon w Luboniu uznawany jest przez klientów za 
najlepszy w Polsce, a nawet w Europie. Przedmiotem pochwał, o czym świadczą 
wystawione publicznie wpisy odwiedzających, jest też lokalizacja lubońskiego 
magazynu   fot. Hanna Siatka

Tradycyjnie w marcowym numerze „Wieści Lubońskich” zamieściliśmy ma-
teriały związane z dniem 1 kwietnia. I  tak, na str.  16 ukazała  się notka pt. 
„Płyta Stelli pod ostrzałem”. Zawarte w  niej informacje na temat fatalnego 
stanu boiska przy ul. Szkolnej, na którym rozgrywane są obecnie mecze 
wszystkich lubońskich klubów, są oczywiście prawdziwe. Żartem natomiast 
były doniesienia o zainteresowaniu się obiektem przez komisję międzynaro-
dową i wizytowaniu boiska.
Nieprawdziwa była też informacja o wieży widokowej przy ul. Wschodniej 
(„Wieża w Luboniu!”, str. 17).
Wszystkim czytelnikom dziękujemy za wyrozumiałość i  życzymy dobrego 
humoru.

W.S.

Prima aprilis w „Wieściach”

Tradycyjnie w wielkanocnym wydaniu „Wieści Lubońskich” ukryliśmy koszyczek 
ze święconką. Należy odszukać stronę, na której się znajduje. Na rozwiązania 
czekamy do 6 maja. Należy je dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23A lok. 62) 
lub wrzucać do niebieskich skrzynek „Wieści” rozlokowanych na terenie miasta. 
Wśród poprawnych odpowiedzi rozlosujemy bon o wartości 50 zł. Fundatorem 
jest „Cukiernia Krzyżański” Emilia i  Michał Nowak, Luboń, ul. Wschodnia 
i Osiedlowa oraz ul. Komornicka, Wiry.

Władysław Szczepaniak

Konkurs z koszyczkiem

W redakcji „Wieści Lubońskich” znajduje się upominek świąteczny ufundowany 
przez firmę „Hanna Style” – bielizna damsko-męska i dziecięca, do zrealizowania 
w sklepie przy ul. Puszkina 38 A. Są to dwa bony o wartości 70 zł każdy. Konkurs 
polega na uzupełnieniu brakujących liter w haśle, które jest rozwiązaniem. Czytel-
ników prosimy o dostarczenie do redakcji (ul. Wschodnia 23A lok. 62), do 6 maja 
– poprawnych odpowiedzi złożonych z 8. Słów związanych ze Świętami Wielka-
nocnymi. Rozwiązania można też wrzucać do niebieskich skrzynek „Wieści” roz-
lokowanych na terenie miasta.

___ A ___ K ___; ___A___U___EK; B___B___A; P___ ___ MY; ___E___N___K; 

___W___ Ę ___ ___N___A; ___Y ___G___S; B ___ KS ___ ___ AN

Władysław Szczepaniak

Odgadnij hasła

W ogłoszonym przez nas w listopadzie 
ub. roku konkursie dotyczącym jubile-
uszów obchodzonych przez Ośrodek 
Kultury w 2018 r., nagrodą dla czytelni-
ków „Wieści” były bilety na spektakl pt. 
„Ranny Ptaszek” w wykonaniu znanych 
aktorów scen polskich. Miał się odbyć 8 
grudnia 2018 r. w sali firmy Luvena SA. 
Z powodu choroby jednego z aktorów 

do występu nie doszło. Spektakl przeło-
żono, odbędzie  się 8 czerwca br. 
o  godz.  18 w  sali Luveny. Zgodnie 
z obietnicą, organizator (Ośrodek Kul-
tury) przygotował dla zwycięzców listo-
padowego konkursu „Wieści” nowe za-
proszenia, które prosimy odebrać w re-
dakcji, w godzinach dyżurów.

Redakcja „WL”

Odbierz zaproszenie!

Dwa świąteczne zające różnią się 5. szczegółami. Należy je znaleźć i wskazać. Wśród 
poprawnych odpowiedzi wylosujemy odbiorcę najnowszej lubońskiej publikacji 
pt. „Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919” lub innych pozycji wy-
danych przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie”. W za-
stępstwie ewentualnie słodycze. Na rozwiązania czekamy do 6 maja. Można je 
dostarczać bezpośrednio do redakcji lub wrzucać do niebieskich skrzynek zamon-
towanych na terenie miasta.

Red

Wytęż wzrok



4/2019

59

1 2

3 4 5

6 7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20

21 22 23

24 25

27 28 29

30 31

1

2 3 4 5

6 7

8 9 10 11 12

13 14

16 17 18

19 20 21 22

23

25

24

26 27 28

29 30

31 32

33 34 35 36

393837

40 41 42

43 44 45

46 47 48 49 50 51

52 53

54 55 56

57 58 59

60 61 62 63

64 65 67

68

69 70 71 72

73 74 75

76 77 78

79

26

28

39

16

2

12

11

18

17

9

31

32

30

33

19

20

Nasze sklepy:
Luboń - ul. Wschodnia 22d/29 oraz ul. Osiedlowa 27
Wiry - ul. Komornicka 179

7

15

38

1 4

29 21

13

27

22

10

3

34 25

23

35

36

14

8

5

15

40

24

6

26

37

BAW SIĘ Z NAMI

POZIOMO:
 2.  jednostka po-

wierzchni
 3.  jednocze-

sny wystrzał 
z wielu armat

 4.  mocne, an-
gielskie piwo

 8.  ocalał w arce
 9.  dawniej woź-

ny uczelni
 10.  gra w karty
 11.  syn Posejdona
 16.  roślina pnąca
 17.  na głowie pan-

ny młodej
 18.  krajobraz w ramie
 25.  niesforne dziecko
 26.  zamek błyskawiczny
 27.  hiszpański arystokrata
 28.  używana w do skoków
 33.  słabe wino z jabłek
 34.  spoiwo, stop metali
 35.  blagier, kłamca
 36.  drapieżna ryba słod-

kowodna
 40.  najwyższe góry Europy
 41.  uroczystość na cześć 

nowożeńców
 42.  Henryk, autor „Nory” 

i „Dzikiej Kaczki”
 46.  stop miedzi
47.  barwione jaj-

ka na Wielkanoc
 50.  indyjski podręcz-

nik miłości
 51.  puszysty ogon
 52.  muza poezji miłosnej
 55.  poręczenie, zobowiązanie
56.  podziemna cela
 60.  gatunek wierzby
 61.  płytka zatoka
 62.  członek wyższej izby par-

lamentu angielskiego
 63.  apel
 69.  rodzaj uderzenia w te-

nisie, ścięcie
 70.  świt
 71.  narkotyk stosowany jako 

środek przeciwbólowy
 72.  nóż harcerski

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 40 utworzą rozwią-
zanie, które po wpisaniu do kuponu należy do końca 
kwietnia, dostarczyć 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 nagrody. 
Ufundowały je firmy: „Malibu” z  ul. 
Sikorskiego (komplet ręczników) i „Cu-
kiernia Krzyżański” Emilia, Michał 
Nowak (bon o wartości 50 zł).
Rozwiązanie krzyżówki zamiesz-
czonej w poprzednim wydaniu 
„WL” brzmiało: Wręczono me-
dale „Zasłużony dla Miasta 
Luboń”. Nagrodę wylosowa-
ła: Anna Wrona. Gratulu-
jemy! Po odbiór zaprasza-
my w godzinach dyżurów 
do redakc j i  (u l . 
Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych 
kuponów w  losowa-
niu nie uwzględnia-
my.

Krzyżówka wielkanocna

76.  kleks, za-
brudzenie

 77.  cicha broń
 78.  brama
 79.  miłośnik zespo-

łu muzycznego

PIONOWO:
 1.  płyta stołu
 2.  bogini zemsty z mi-

tologii greckiej
 5.  dawna jednost-

ka pracy i energii
 6.  ogrodzony wybieg dla koni
 7.  skóra z usuniętym licem
 8.  zero, nic
 12.  obszar o niskim ciśnie-

niu atmosferycznym
 13.  hebrajska pieśń religijna
 14.  na nich opony
15. żona Likosa, króla Teb
19. młody pasterz  

owiec, pomocnik bacy

20. uprawna warstwa gleby
21. uczestnik gry
22. chłop wielkoruski
23. parów, wąwóz
24. dawna nazwa nart
29. niedziela przed Wielkanocą
30. sztuczne oklaski
31. dawna jednostka siły
32. produkują go robotnice
37. uprawiany jako wa-

rzywo, przyprawa
38. zniewaga, obraza
3 9.  małpa wąskonosa z ro-

dziny koczkodanów

64. larum, poruszenie
65. włócznia, dzida
67. szata kapłana w liturgii chrześcijańskiej

68. kula bilardowa
73. król z tragedii Szekspira

74. wnęka w murze
75. krasa

PRAWOSKRĘTNE:
1. nadwyżka utargu

2. epilepsja
3. pierwszy dzień Wiel-

kiego Postu
4. start przed komendą

5. 10 gram
6. biblijna aklamacja 

wychwalająca Jahwe
7. przyznanie 

zwycięstwa 
bez walki

8. istota żywa
9. ostat-

nia droga 
Jezusa

10. tor do 
wyścigów 

kolarskich
11. walki tre-

ningowe
12. budowla mostowa

13. zmartwie-
nie, troska, kłopot

14. lumbago
15. przewidywanie, za-

powiedź czegoś
16. rzewień
17. dom należący do parafii
18. otarła twarz Jezusowi
19. jaskinia
20. praktykant studiów prawniczych
21. trenujący sztukę walki
22. dawna część Lubonia
23. żona Piasta i matka Siemowita
24. przestępca wypuszczo-

ny zamiast Jezusa
25. boczna od ul. Sobieskiego
26. w koszyczku ze święconką
27. duży zbiornik zbożowy
28. mnich, oblat
29. boczna od Krasickiego
30. jedna wiosny nie czyni
31. teren poświęcony kultowi męki Jezusa

oprac. Bernard Stachowiak

 43.  statek towarowy na wo-
dach śródlądowych

 44.  niedopałek papierosa
 45.  wirująca część maszyny
 48.  nocny spoczynek
 49.  potrawa z mięsa, zraz
 50.  nadwozie samochodu
 52.  nazwa handlowa włók-

na poliestrowego
 53.  córka Tanta-

la i żona Amfiona
 57.  plakat
58. placek z jaj
59. pierwsze wyjście 

z kartą w grze
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CO? GDZIE? KIEDY? 

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 20 kwietnia, godz. 12 – mecz Pogrom 
Luboń-Promień Opalenica – boisko, ul. 
Szkolna
QQ 20 kwietnia, godz. 15 – mecz Stella Lu-

boń-Las Puszczykowo – boisko, ul. Szkolna
QQ 24 kwietnia, godz. 12 – „Halina Poświatow-

ska – w prostych słowach o trudnych sprawach” 
– wykład dla słuchaczy LUTW – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ 24 kwietnia, godz. 15-18 – znakowanie 

rowerów – Komisariat Policji, ul. Powstań-
ców Wlkp. 42
QQ 24 kwietnia, godz. 17 – „Legenda o Kró-

lu Popielu” – Środowe spotkanie z teatrem 
dla najmłodszych – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 25 kwietnia, godz. 19 – spotkanie człon-

ków i sympatyków PiS – ul. Leśmiana 8/1
QQ 27 kwietnia, godz. 10 – XVI Turniej 

o Puchar Burmistrz Miasta Luboń w Bo-
ules – plac zabaw przy Ośrodku Kultury, 
ul. Sobieskiego 97
QQ 27 kwietnia, godz. 11 – mecz LKS – 

Stella Luboń – boisko, ul. Szkolna
QQ 27 kwietnia, godz. 12 – „Tak mi graj!” – 

warsztaty umuzykalniające dla dzieci – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 27 kwietnia – Lubońskim Szlakiem 

Architektury Przemysłowej – rezerwacja 
biletów (15  zł normalny, 12  zł ulgowy): 
infolubon@gmai.com lub 61  813  00  72 
i 500 287 325
QQ 29 kwietnia, godz. 17 – Kino KAME-

RA – projekcje filmowych nowości w ka-
meralnej atmosferze (repertuar dostępny 
w bibliotece) – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 30 kwietnia, godz. 10-13 – znakowanie 

rowerów – Komisariat Policji, ul. Powstań-
ców Wlkp. 42
QQ 1 maja, godz.  17 – Stella - Huragan 

Michorzewo – boisko, ul. Szkolna
QQ 4 maja, godz. brak – Pogrom - Ogrol 

Sielinko – boisko, ul. Szkolna
QQ 5 maja, godz. 11 – LKS - Las Puszczy-

kowo – boisko, ul. Szkolna

QQ 6 maja, godz. 16-18 – dyżury radnych 
dla mieszkańców: Andrzej Okupniak – 
Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Artur Wiśniewski – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; Paweł Wolniewicz – 
Zespół Szkół, ul. Armii Poznań 27; Ka-
rolina Wilczyńska-Kąkol – Ośrodek Kul-
tury, ul. Sobieskiego 97
QQ 6 maja, godz. 17 – Kino KAMERA – 

projekcje filmowych nowości w kameralnej 
atmosferze (repertuar dostępny w biblio-
tece) – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp 5 zł
QQ 8 maja, godz. 18 – koncert operowy 

„Wokół Wielkiej Sceny” – redaktor Piotr 
Nędzyński i goście – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ 10 maja, godz. 18 i 20 – „Gdybym był 

bogaczem” – koncert muzyki żydowskiej 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97 – 
bilet: 20 zł
QQ 11 maja, godz. 16 – „Cztery Pory Roku” 

Antonio Vivaldiego, koncert Fundacji „Aka-
demia Muzyki Dawnej” – kościół św. Jana 
Pawła II, ul. Źródlana – wstęp wolny – sze-
rzej na str. 44.
QQ 11 maja, godz. 17 – Stella - Nap Nowy 

Tomyśl – boisko, ul. Szkolna
QQ 12 maja, godz. 11 – LKS - 1920 Mosi-

na – boisko, ul. Szkolna
QQ 13 maja, godz. 17 – Kino KAMERA – 

projekcje filmowych nowości w kameralnej 
atmosferze (repertuar dostępny w biblio-
tece) – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp 5 zł
QQ 15 maja, godz. 12 – „Sztuka kochania” 

– historia Michaliny Wisłockiej a czas mło-
dości słuchaczy – dyskusja dla słuchaczy 
LUTW – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp wolny
QQ 16 maja, godz. 18-20.30 – warsztaty 

malowania na jedwabiu – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97 – koszt: 50 zł
QQ 18 maja, godz. 12 – Rodzinna sobota 

– spektakl dla dzieci – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł

Tegoroczny Festiwal Polskiej Piosenki 
im. Janusza Kondratowicza w Luboniu 
odbędzie  się w dniach 4-6 paździer-
nika w hali LOSIR sp. z o.o.. Usłyszmy 
piosenki z  tekstami Janusza Kondra-
towicza oraz Krzysztofa Dzikowskiego, 
który będzie naszym festiwalowym 
gościem. Rozpoczęliśmy już rejestrację 
wykonawców do konkursu, formularz 
rejestracyjny oraz regulamin znajdu-
ją się na stronie: festiwal.lubon.pl Cze-
kamy na młodych wykonawców 
w przedziale 18 – 35 lat, każdy z kan-
dydatów jest proszony o przygotowanie 
dwóch utworów.

Oprócz zmagań konkursowych czekają 
nas również: koncert „Giganci gitary” – 
jubileusz 45-lecia pracy Mietka Jureckiego, 
przewodniczącego jury i przyjaciela naszej 
lubońskiej imprezy, oraz koncert zespołu 
„Skaldowie”, bracia Zielińscy wraz z ory-
ginalnym składem zespołu zagoszczą 
w  Luboniu ze swoimi najpiękniejszymi 
przebojami. Szykujemy również jeszcze 
jedną niespodziankę, z  okazji 65-lecia 
nadania praw miejskich naszemu Miastu. 
W niedzielę, 6 października, wystąpi dla 
nas zespół „Kombii”.

Biuro Festiwalu Polskiej Piosenki
im. Janusza Kondratowicza Luboń 2018

Festiwal Piosenki 2019
Skaldowie i zespół „Kombii” w Luboniu

10 maja o godz. 18 i 20 Ośrodek Kul-
tury zaprasza na spektakl pt. „Gdybym 
był bogaczem” w wykonaniu artystów 
z  Fundacji Akademia Sztuki. Bilety 
w cenie 20 zł do nabycia w sekretariacie 
Ośrodka Kultury, ul. Sobieskiego 97 (tel. 
61 813 00 72) i na stronie 
www.Bilety24.pl.
Koncert to wyjątkowa gratka dla miło-
śników muzyki i  kultury żydowskiej, 
oparty na motywach kultowego musi-
calu Jerrego Bocka „Skrzypek na dachu”. 
Wyjątkowi artyści scen polskich prze-
niosą słuchaczy do świata, którego już 
nie ma, a który przez setki lat współ-
tworzył kulturowy krajobraz naszego 
kraju. Całość dopełni mistrzowska 
kreacja Andrzeja Lajborka, aktora Te-
atru Nowego w Poznaniu, który powie-
dzie publiczność do tych miasteczek, 

gdzie szewc był poetą, zegarmistrz filo-
zofem, a fryzjer trubadurem. W trakcie 
koncertu zatrzymamy  się na chwilę 
w Anatewce, w domu Tewjego Mlecza-
rza, którego przypadki, kłopoty, dyspu-
ty z Bogiem, marzenia, indywidualne 
i  zbiorowe dramaty dotyczą każdego 
z Nas i każdy z Nas rozpoznaje w nich 
siebie.

Wykonawcy: 4 solistów, pianista
W repertuarze m.in.: Duet Goldy i Tew-
jego – „Prześpiewać całą noc”, Aria 
Tewjego – „Gdybym był bogaczem”, „To 
świt, to zmrok”, „Czy mnie kochasz?”
Serdecznie zapraszamy!

Magda Baranowska
Ośrodek Kultury w Luboniu

Patrz też str. 63

Tewji Mleczarz w Luboniu

QQ 18 maja, godz. brak – Pogrom - Nasza 
Dyskobola Grodzisk – boisko, ul. Szkolna
QQ 19 maja, godz. 10 – XIV Rajd „Ślada-

mi Historii” (rowerowo-pieszy) – „Rajd 
Wolności”– „Ogród Pamięci” Komorniki, 
„Szlak Jana Pawła II” i Stanisława Nowaka
QQ 20 maja, godz. 16-18 – dyżury radnych 

dla mieszkańców: Małgorzata Nyćkowiak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Beata Łakomy – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42; Iwona Kaczmarek – Zespół 
Szkół, ul. Armii Poznań 27; Dorota Fra-
nek – Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 20 maja, godz. 17 – Kino KAMERA – projek-

cje filmowych nowości w kameralnej atmosferze 
(repertuar dostępny w bibliotece) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł

QQ 22 maja, godz. 12 – „Język hebrajski 
na podstawie oryginału Księgi Rodza-
ju” – wykład Dawida Tomalaka z Pol-
skiego Centrum Kultury Azjatyckiej – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp wolny
QQ 22 maja, godz.  17 – „Wspomagamy 

mamy!” – Pierwsza pomoc u niemowląt 
– Antoni Kędziora, ratownik medyczny 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp wolny
QQ 23-25 maja – Festiwal Filmowy „Cor 

Ad Cor Film Festiwal”
QQ 25 maja, godz. 10 – III Bieg po Książkę
QQ 26 maja, godz.  15 – dzień Dziecka 

w parku Papieskim
oprac. HS
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OGŁOSZENIA

Baw się z nami - IV 2019
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 15

16 17 18 19 20

13 14

23 24 25 26 27

28

21 22

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

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 fizyczna poszukuje stałego zatrudnienia  
(np. elektryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).  

(red.)

Ogłoszenie o pracę

Korepetycje
QQ Fizyka, matematyka – korepetycje, do-

świadczeni nauczyciele, skutecznie, możliwy 
dojazd; tel. 602 887 743   (h-049 III-VIII)
QQ Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (r-003 I-IV)
QQ Korepetycje – matematyka, fizyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(r-003 I-IV)
QQ Chemia, fizyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (r-003 I-IV)
QQ Angielski, niemiecki – korepetycje z dojaz-

dem do ucznia; tel. 723 517 463   (r-003 I-IV)
QQ Korepetycje – matematyka wszystkie 

poziomy zaawansowania – absolwent PP 
– z dojazdem do ucznia; tel. 724 215 530   
(h-211 IX-V)
QQ Korepetycje język niemiecki, biologia, che-

mia z zakresu szkoły podstawowej i średniej; 
tel. 510 037 196   (r-IV)

Praca
QQ Praca dla doświadczonych murarzy ze zna-

jomością j. niemieckiego w Berlinie. CV na 
biuro@ruben-bau.eu. Tel. 534 188 717  (h-IV)
QQ Zatrudnimy osobę do sprzątania zakładu 

przemysłowego w Rosnowie. Praca spokojna 
– utrzymanie czystości w pomieszczeniach 
biurowych, sanitariatach oraz w szatni. Praca 
od poniedziałku do piątku, na jedną zmianę 
w godz. 5-13; tel. 785 191 533   (r-IV)
QQ Przyjmę do pracy krawcową i prasowacz-

kę. Krawiectwo Lekkie, Luboń ul. Wschod-
nia 2 a; tel. 601 634 134   (r-IV)

QQ Zatrudnię stolarza. Zainteresowanych 
proszę o kontakt, tel. 601 516 353   (p-IV)
QQ Poszukujemy chętne osoby do pracy 

w charakterze operatora wózka widłowego 
i  magazyniera. Umowa o  pracę lub umo-
wa zlecenie. Rożne lokalizacje. Atrakcyjne 
wynagrodzenie; tel. 697 916 008   (ws-IV)
QQ „Salon tapet” w Luboniu zatrudni na 

stanowisko sprzedawcy. Praca na pełen 
etat dla kobiety ze średnim wykształce-
niem i umiejętnością nawiązywania kon-
taktu z klientem; CV na adres: biuro@
salontapet.pl albo osobiście – salon, ul. 
Powstańców Wlkp. 6 (wejście od Rivo-
liego)   (h-IV)

Usługi
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. Wy-
stawiam faktury VAT. Tel. 600 217 065   (h-
081 IV-VI)
QQ Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydraulicz-
ne – złota rączka – tel. 503 712 456   (h-
043 I-III,IV)
QQ Naprawa, montaż junkersów, kotłów, kuche-

nek, instalacje; tel. 508 183 101   (h-001 I-VI)

Sprzedam
QQ Sprzedam rowerek dziecięcy dla 3-4-latka. 

Cena 100 zł; tel. 501 385 336   (h-088 IV)

Serdecznie zapraszamy członków i sym-
patyków Prawa i  Sprawiedliwości na 
spotkanie, które odbędzie  się w  25 
kwietnia o  godz.  19 w  siedzibie PiS 

w  Luboniu przy ul. Leśmiana 8/1. Te-
matem spotkania będą nadchodzące 
wybory i sprawy bieżące.

Michał Łasocki

PiS zaprasza

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem!
Kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. (J 11,25)

Pogrążeni w głębokim bólu i smutku zawiadamiamy,  
że 5 kwietnia 2019 r. zmarła po ciężkiej chorobie,  

w wieku 72. lat, pełna dobroci, poświęcenia i troski o innych
moja najdroższa Siostra,  

nasza kochana Ciocia, Szwagierka i Kuzynka,
emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu

śp. Maria Lewandowicz
Msza św. pogrzebowa została odprawiona 11 kwietnia 2019 r. o godz. 10.30 

w kościele parafialnym pw. św. Jana Pawła II w Luboniu.  
Pogrzeb odbył się tego samego dnia o godz. 13.10 na cmentarzu Junikowo  

w Poznaniu, gdzie zmarła spoczęła w rodzinnym grobowcu.

siostra Grażyna Kolasińska z rodziną

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Marii Lewandowicz

nauczycielki języka polskiego i historii,
wychowawczyni wielu roczników uczniów Cieszkowianki

w latach 1973 – 1999.

Rodzinie

serdeczne wyrazy współczucia
składa

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2
im. Augusta hr. Cieszkowskiego
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OGŁOSZENIA

ALARMOWE
QQ KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
QQ POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15, wypadki, na-
głe 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 kryzyso-

wego, 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 –POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 884 57 77 (24 h) 
QQ  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
QQ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Poznań, ul. Bukowska 266
tel. 61 868 10 86; 61 868 10 87
adopcje zwierząt: pon.-pt. 10-19, sob. i niedz. 10-15
http://schronisko.com/adopcje

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 ZBIÓR-
KI 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 ROZWIĄZYWA-
NIA 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. Żabikow-
ska 66, tel. 61 899 41 27, pon. – 
sob. 9 – 21, niedz. 10 – 21

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51 lok. 1,  
tel. 61 810 31 85, pon. – pt. 8 – 21, sob. 8 – 14

– „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44,  
tel. 61 893 16 06, pn. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Niezwykła”, ul. Fabryczna (naroż-
nik z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06, pon. – pt. 8.00 – 20,  
sob. 8.00 – 14

- „Osiedlowa”, ul. Żabikowska 62,  
tel. 61 810 25 70, pn.-pt. 7.30-19, sob. 8-14
QQ KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

QQ BANKOMATY 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. Żabikowska 53 
- CH Venus - ul. Sobieskiego (24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
QQ URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
office@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
QQ Filia nr 3 – Luvena SA, ul. R. Maya 1  
(wejście od parkingu naprzeciw hali),  
tel. 785 874 382; pn. 10-18, śr. 8-16, pt. 8-12

QQ Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 55A 
(CH „Venus”), tel. 607 874 382, pn., 
pt. 12-20, wt., śr., czw. 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

- 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
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- Sióstr Służebniczek, pl. E. Boja-
nowskiego 6, tel. 500 405 422

- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  
tel. 881 693 625

- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  
tel. 694 994 700

- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 
tel. 61 893 03 59

- Tip-Topka Odkrywcy,  
ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06

- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 
ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

- Nr 5 Weseli Sportowcy,  
ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
QQ SZKOŁY

- Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  
tel. 61 813 04 92

- Nr 2, ul. Żabikowska 40,  
tel. 61 813 03 92

- Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
- Nr 5, ul. Kołłątaja 1, tel. 61 893 23 16
- Zespół Szkół, ul. Armii Poznań 27,  

tel. 61 813 04 42, tel. 61 810 28 38
- 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

Są naszymi towarzyszami i najwierniej-
szymi przyjaciółmi. Czasami z różnych 
powodów błąkają się bezradne i zagu-
bione po ulicy, skąd trafiają do schroni-
ska. Jeżeli mają szczęście, to z pomocą 
dobrych ludzi ponownie znajdują wła-
ściciela i dom, o którym marzą. Zrewan-
żują się bezgraniczną, psią wiernością.
Obecnie w schronisku dla zwierząt w Po-
znaniu przy ul. Bukowskiej  266 (tel. 
61 868 10 86; 61 868 10 87) przebywają 
trzy psy znalezione na ulicach Lubonia. 
Są to: 8-letni Brutus, 5-letni Bas 
i 10-miesięczny Uszatek. Z nadzieją cze-
kają na odszukanie ich przez właścicie-
li lub adoptowanie przez nowego pana. 
Szczegółowe informacje i  kontakt do 
schroniska znajdują się na stronie: http://
schronisko.com/o-schronisku/kontakt/. 
Zwierzęta można adoptować od ponie-
działku do piątku w godz. 10-19, w so-

boty i niedziele 10-15. (http://schronisko.
com/adopcje/).

PAW

Tęsknią za domem

Q
Pięcioletni Bas początkowo się peszy, 
jednak dzięki smakołykom szybko się 
zaprzyjaźnia. Na spacerze chodzi raczej 
spokojnie, ale na napiętej smyczy, bar-
dzo lubi węszyć. Jego zachowań wobec 
innych psów jeszcze dobrze nie pozna-
no.   fot. Archiwum schroniska

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA
NA PIECZYWO CUKIERNICZE

najskuteczniejszą 
 prasą w 30-tysięcznym

mieście Luboniu!
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