
fo
t.R

. W
o

jtyn
ia

k 

fo
t. P

.....P
.R

u
szko

w
ski   

U
k

a
zu

je
 s

iê
 o

d
 1

9
9

0
 r

o
k
u

Niezale¿ny Miesiêcznik Mieszkañców

Sierpieñ  2014
80 stron 

fo
t.
 P

io
tr

 P
. 
R

u
sz

ko
w

sk
i -

 m
o
m

e
n
t 
o
d
s³

o
n
iê

ci
a
 £

a
w

e
cz

ki
 b

³. 
E

d
m

u
n
d
a
 

Nr 8 (284)
Cena 3,90 z³ 

(w tym 8% VAT)

Prawa miej

.

s

r 

ki

4

e
5

 o
9

d 1

9
7
7
1
2
3
2
3
5
6
0
0
5

8
0

fo
t. P

io
tr P

. R
u
s
zko

w
s
k
i

fo
t. H

a
n
n
a
 S

ia
tka

 
fo

t. W
³a

d
y
s
³a

w
 S

z
c
z
e
p
a
n
ia

k
fo

t. P
io

tr P
. R

u
szko

w
ski 

9
7
7
1
2
3
2
3
5
6
0
0
5

7
0

fo
t. R

. W
o
jtyn

ia
k 

9
7
7
1
2
3
2
3
5
6
0
0
5

6
0
9
7
7
1
2
3
2
3
5
6
0
0
5

8
0

IS
S
N

 1
2
3
2
 3

5
6
X

W  NUMERZE:

Ba³agan w TMML           s.47

Zwolniony - za co!       s.13

Zmiana planu miejscowego s.32

Prezes SM ,,Spójnia” M. Dzier¿awczyk
wyrzucony z Zarz¹du 

Jezdnia w miejsce traktu spacerowego
przy Warcie?

Derby Stella-LKS              s.52

Kto wygra w meczu l igowym po
21-latach - typuj i ty 

Miasto poraz pierwszy uhonorowa³o lokalne osobowoœci 
przyznaj¹c statuetki Siewcy Roku.

                     Ich wrêczenie odby³o siê podczas
 uroczystej gali 

w nowym
 luboñskim 
obiekcie-
 Hotelu

 Poznañskim

U
k
a
zu

je
 s

iê
 o

d
 1

9
9
0

 r
o

k
u

Niezale¿ny Miesiêcznik Mieszkañców

Kwiecieñ  2011
80 stron + CD + plakat 

fo
t.

 M
a
ri
u
sz

 M
a
rs

za
³k

ie
w

ic
z 

P
a
rk

 P
a
p
ie

sk
i 2

 k
w

ie
tn

ia
 2

0
11

 r
. 

w
 6

. 
ro

cz
n
ic

ê
 œ

m
ie

rc
i J

a
n
a
 P

a
w

³a
 I

I

Nr 04 (244)
Cena 3,90 z³ 

(w tym 8% VAT)

P
ra

w
a

 m
ie

js
k
ie

 o
d

 1
9

5
4

 r.

Atrakcje

9
7
7
1
2
3
2
3
5
6
0
0
5

4
0

9
7
7
1
2
3
2
3
5
6
0
0
5

8
0

IS
S

N
 1

2
3

2
 3

5
6

X

W  NUMERZE:

Moralny niepokój w Luboniu  s.28

Na ile zmieni siê zabytek? s.22

Roman Rymsza - katyñczyk   s.23

Œm ieræ od pa pi erosa      s.20

Czy nowy w³aœciciel wykorzysta historyczny
dom lekarzy w ¯abikowie?

Wystêp kolejnego popularnego kabaretu
wype³ni³ salê LOSiR-u

W po¿arze mieszkania w Luboniance
zginê³a ponad 90-letnia kobieta

Kapitan 
Wojska Polskiego 
zamordowany 
przez NKWD 
w Starobielsku. 
Rodzinê oficera losy
rzuci³y do ¯abikowa

fo
t. K

. P
o
le

ro
w

icz-K
e
lm

a

Park przemys³owy roœnie  s.10

Luvena wyburza i buduje 
now¹ halê na wynajem

fo
t. H

. S
ia

tka

Z okazji œwi¹t 
Zmartwychwstania Pañskiego

¿yczmy sobie nadziei, 
wzajemnej mi³oœci i zdrowia.

W oktawie Wielkiejnocy,
w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego,

prze¿yjemy 
beatyfikacjê Jana Paw³a II.

Czerpmy energiê z ¿ycia 
i nauki polskiego Œwiêtego fo

t. P
. W

o
ln

ie
w

icz

Darmowa p³yta z piosenkami
Agnieszki Osieckiej

oraz okolicznoœciowy plakat 
Jana Paw³a II

W siedmiu 
œwi¹tecznych konkursach

do wygrania kilkanaœcie nagród!

GroŸne zderzenie          s.33

fo
t. H

a
n
n
a
 S

ia
tk

a

Po obchodach 200. rocznicy urodzin 
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ufundowana spo³ecznie ³aweczka z br¹zu
pozwalaj¹ca ,,zaprzyjaŸniæ” siê z tym

heroicznym spo³ecznikiem pracy organicznej.
Tym samym Luboñ wpisuje siê na listê

miejscowoœci, którym zale¿y na
publicznym eksponowaniu lokalnych

autorytetów z przesz³oœci.
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Tym samym Luboñ wpisuje siê na listê
miejscowoœci, którym zale¿y na

publicznym eksponowaniu lokalnych
autorytetów z przesz³oœci.

b³. Edmunda Bojanowskiego pozostaje
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pozwalaj¹ca ,,zaprzyjaŸniæ” siê z tym
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Po obchodach 200. rocznicy urodzin 
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Nowy portal internetowy www.wiescilubonskie.pl ju¿ od wrzeœnia
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7 sierpnia, w liturgiczne wspomnie-
nie bł. Edmunda (dzień jego śmierci 
w 1871 r.). Kulminacją była sobota, 
9 sierpnia.

Zwieńczenie
Najważniejszym elementem 

3-dniowych obchodów była odpra-
wiona w sobotę, 9 sierpnia o godz. 
19 na placu Edmunda Bojanowskie-
go msza św. pod przewodnictwem 
ks. abpa Stanisława Gądeckiego, 
zwieńczona stworzonym specjalnie 
na tę okazję pięknym, nocnym ora-
torium. Obu wieczornym wydarze-
niom, rejestrowanym i transmito-
wanym przez Telewizję „Trwam”, 
towarzyszył zespół śpiewaków i mu-
zyków przygotowany przez krakow-
skiego dyrygenta i kompozytora 

Huberta Kowalskiego. Sam muzyk 
wyśpiewał psalmy i inne partie so-
lowe liturgii.

Intencją sobotniej Eucharystii 
była modlitwa za rodziców i wycho-
wawców, aby swoją posługą wobec 
dzieci kształtowali je w miłości. Tek-
sty Czytań i Modlitwy Powszechnej 
wygłosili lubonianie. Homilia ks. 
Arcybiskupa miała charakter wykła-
du teologiczno-edukacyjnego. Hie-
rarcha skupił się na apostolstwie 
świeckich, których bł. Edmund Bo-
janowski był chlubnym przykładem. 
Wspiera ono apostolstwo kapłańskie 
i polega na odnawianiu porządku 
doczesnego poprzez przykład, gło-
szenie słowem Chrystusa, łączność 
z Kościołem i odpowiednie przygo-
towanie. Apostoł świecki jest żywot-

WSPÓŁREDAGOWALI  NUMER:
Jan Błaszczak, Maciej Gracz, Katarzyna Polerowicz- 
-Kelma, Mariusz Marszałkiewicz, Paulina Sawicka,  
Beata Stempczyńska, Władysław Szczepaniak, Rafał 
Wojtyniak, Paweł Wolniewicz, Robert Wrzesiński

cd.  
obok

TEMAT MIESIĄCA

W roku ogłoszonym w Ko-
ściele Katolickim jako Rok 
Edmunda Bojanowskiego 

(listopad 2013-listopad 2014), w Lu-
boniu, gdzie spoczywają jego doczesne 
szczątki, w sposób szczególny uczczono 
200. jubileusz urodzin Błogosławio-
nego (przypada 14 listopada). Dodać 
trzeba, że 13 czerwca minęła też inna 
rocznica – 15 lat odkąd (dziś święty) 
Jan Paweł II wyniósł tego świeckiego 

apostoła na ołtarze. Mobilizując wy-
siłek wielu osób, założone przez E. 
Bojanowskiego Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny zorgani-
zowało 3-dniowe obchody odpusto-
we pod hasłem: „Ratuje człowieka 
– modlitwa, służba i wychowanie”. 
Uświetniła je codzienna obecność 
hierarchów Kościoła Poznańskiego. 
Uroczystości rozpoczęły się w czwartek, 

Trzy dni świadectwa
Odsłonięta 9 sierpnia Ławeczka bł. Edmunda przypominać będzie 
święto zorganizowane przy wspólnym zaangażowaniu sióstr 
służebniczek, władz miasta, firm, organizacji, dorosłych i małych 
lubonian, którym uczciliśmy heroicznego społecznika pracy 
organicznej, dając tym świadectwo wiary

n
Ogromna scena ustawiona na parkingu na placu Edmunda Bojanowskiego była miejscem sprawowania uroczystej Eucharystii pod 
przewodnictwem ks. abpa Stanisława Gądeckiego. Z lewej strony stanęło 5 pocztów sztandarowych (3 z parafii św. Barbary, miej-
ski i tylko 2 organizacje – Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Lubonianka” oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowego „Forum 
Lubońskie”). Po prawej stronie sceny – obraz „Bł. Edmund Bojanowski” Stanisława Jakubczyka (1991 r.) (są na nim najważniejsze 
atrybuty Błogosławionego: pióro, dzienniczek i dzieci), dalej – służby liturgiczne   fot. Hanna Siatka

n
Dzieci (w większości z prowadzonej przez siostry służebniczki ochronki) gar-
ną się do odsłonięcia ławeczki przykrytej niebieskim płótnem   fot. Rafał Wojty-
niak
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nie zjednoczony 
z Chrystusem i kie-
ruje nim miłość. 
Arcybiskup przypo-
mniał warunki, któ-
re ukształtowały 
duchowo (dom ro-
dzinny, matka) oraz 
intelektualnie (wy-
kształcenie) trzeźwą 
i prostą pobożność 
bł. Edmunda. Wska-
zał na szczególne jej 
elementy: codzienny 
udział we mszy św. 
(pomimo lichego 
zdrowia i odległości 
gostyńskiej świątyni 
od rodzinnego Gra-
bonoga), cotygodnio-

wa spowiedź, częsta Komunia św. 
oraz inne formy więzi z Bogiem, na 
których czciciel Bożej Opatrzności 
budował swoje heroiczne życie.

Misterium
Po mszy św. scenę na placu opa-

nowali artyści. Pod patronatem ho-
norowym Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, Starosty Poznań-
skiego i Burmistrza Miasta Luboń 
oraz przy ich �nansowym wsparciu 
Stowarzyszenie „Gloria in Musica” 
i Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 

zorganizowało wieczorne oratorium 
pod dyrekcją i według projektu kra-
kowskiego dyrygenta i kompozytora 
Huberta Kowalskiego pt. „Miłość 
wszystko zwycięża”. W pięknym wi-
dowisku, śpiewem i muzyką obrazu-
jącym odczytywane fragmenty 
„Dziennika” bł. Edmunda, wystąpi-
li: soliści: Anna Filimowska-Wol�n-
ger (sopran), Agnieszka 
Damrych i Marcin Jajkie-
wicz, Piotr Baron Band, 
Joachim Mencel (lira 
korbowa) i przygotowa-

cd.  
na str. 
4

n
Imponujące miejsce i scenografia uroczystej, sobotniej mszy św. Centralnie 
– celebransi. Z prawej – służby liturgiczne, z lewej – orkiestra, a w głębi chór. 
O wystrój zadbały siostry służebniczki   fot. Rafał Wojtyniak

cd.  
ze str. 
2
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cd.  
ze str. 
3

cd.  
na str. 
15

n
Podczas homilii ks. abpa Stanisława Gądeckiego. Plac w Żabikowie wypełnił się licznie przybyłymi lubonianami i gośćmi. W pierwszych rzędach zasiedli przedsta-
wiciele duchowieństwa i władz miasta oraz członkowie Komitetu Organizacyjnego na rzecz budowy „Ławeczki bł. Edmunda Bojanowskiego”. Krzesła ustawione od 
strony sanktuarium zajęły siostry służebniczki. Nad głowami zgromadzonych przesuwały się ruchome kamery TV „Trwam”   fot. Rafał Wojtyniak

W uroczystej koncelebrze ks. 
arcybiskupowi Stanisławowi 
Gądeckiemu (w środku) towa-
rzyszyli ks. Andrzej Gierczak 
(z lewej) – proboszcz pierwszej 
w Polsce parafii pw. bł. Edmun-
da Bojanowskiego w Rumi (tak, 
jak Luboń uzyskała prawa 
miejskie 7.10.1954 r.) oraz ks. 
kan. Jan Glapiak z Kurii Metro-
politalnej. Pierwszy z lewej – 
niedawno wyświęcony diakon 
Bartosz Federowicz z parafii 
św. Jana Bosko   fot. Rafał 
Wojtyniak

Po wszystkich mszach św. odprawionych z okazji 200. 
rocznicy urodzin bł. Edmunda całowano jego relikwie. 
To tradycyjny już obrzęd w żabikowskim sanktuarium   
fot. Hanna Siatka

Po błogosła-
wieństwo 
pasterza 
Archidiecezji 
Poznańskiej 
(w ornacie 
z wizerunkiem 
bł. Edmunda) 
ustawiano się 
w kolejce   
fot. Hanna 
Siatka

Trzy dni świadectwa

drugi do Lubonia aktor Dariusz Kowalski (czytaj „Ver-
ba Sacra w Luboniu” na str. 43).

Symbol
Ważną częścią obchodów było odsłonięcie wyko-

nanej z brązu „Ławeczki bł. Edmunda Bojanowskie-
go”. Ten pomysł „świeckich”, jak nazwała członków 
społecznego komitetu budowy Matka Generalna s. 
Rafała Kisiel, uświetnił i dopełnił jubileusz 200-lecia 

n

n

na przez H. Kowalskiego orkiestra 
ICON z Krakowa, poznański, żeński 
chór „Pro Vobis”, a także skomple-
towany przez dyrygenta ponad 50-
osobowy zespół śpiewaków, złożony 
z 20 członków chóru „Nieboskłonni” 
z Tczewa i 30 wyselekcjonowanych 
podczas warsztatów muzycznych 
mieszkańców Lubonia, Wir, Pozna-
nia, a nawet odległych miejscowości. 
Artystom towarzyszyły lubońskie 
dzieci i dwóch śpiewających chłop-
ców z Warszawy. Narratorem był 
przybyły w krótkim czasie po raz 

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

W majowym numerze „Wie-
ści Lubońskich” w rubryce 
„Gorące tematy” na str. 11 

w artykule „Relikt starego mostu” 
pisaliśmy o tym, że zabytkowy ni-
towany most prowadzący przez 100 
lat do Zakładów Chemicznych (dziś 
„Luvena”) tra� do hutniczego pie-
ca jako złom. Wskazaliśmy też na 
możliwe wykorzystanie elementów 
tej konstrukcji do innych niż drogowe 
czy kolejowe cele, np. dla pieszych 
i rowerów.

Po lekturze zadzwonił do redak-
cji zdeterminowany uszanowaniem 
lokalnych zabytków doktor Roman 
Klimas, który pod wpływem lektury 
postanowił powalczyć o uratowanie 
tej misternej, dziś nie do odtworzenia 
(technologia już niestosowana), ni-
towanej konstrukcji. Przypomnijmy, 
że dr Roman Klimas jest pomysło-
dawcą, inicjatorem i głównym spon-
sorem granitowego pomnika „Świa-
dectwo Miłości”, który w 2011 r. 
stanął całkowicie społecznym sump-
tem na Wzgórzu Papieskim w pobli-
żu ronda Żabikowskiego. Przekaza-
liśmy mu kontakty do osób decyzyj-
nych w tej sprawie, życząc powodze-
nia i służąc dalszą pomocą. Niewie-
le czasu minęło i w Urzędzie Miasta 
doszło do spotkania inicjatora z bur-
mistrzem Mikołajem Tomaszykiem, 
dyrektorem technicznym �rmy Go-
towski z Bydgoszczy – Romanem 
Michalczukiem, przedstawicielami 
władzy stanowiącej Rady Miasta: 
Markiem Samulczykiem (przewod-
niczącym rady) i Pawłem Wolniewi-
czem oraz moją skromna osobą, w tym 
wypadku przedstawicielem Stowa-
rzyszenia Kulturalno-Oświatowego 
„Forum Lubońskie” i autorem arty-
kułu. Wynikiem spotkania była chęć 
uratowania przez wszystkich tych 
zabytkowych konstrukcji. Sugestie 

dotyczyły wykorzystania w Luboniu 
przynajmniej dwóch (z pięciu) pełnych 
przęseł, na co zgodę wyraził dyrektor 
Roman Michalczuk. Ponieważ czas 
naglił, przystąpiono bowiem już do 
demontażu mostu nad starorzeczem 
w ul. R. Maya, pomysłodawca dekla-
rował użyczenie swojego gruntu dla 
przechowania zabytków do czasu 
wypracowania koncepcji ich zago-
spodarowania. W konsekwencji 
odłożono obok budowy, zgodnie 
z umową, dwa kompletne przęsła, 
które czekały na dalsze decyzje. Miał 
powstać kilkuosobowy komitet spo-
łeczny, wzorem wcześniejszych od-
dolnych inicjatyw w mieście (np. 
budowa pomników: „Milenijnego”, 
wspomnianego już „Świadectwa Mi-
łości”, czy „Ławeczki bł. Edmunda 
Bojanowskiego”), z udziałem m.in. 
pomysłodawcy, przedstawicieli Rady 
Miasta, Burmistrza, stowarzyszenia 
„Forum Lubońskie”, który miał za-
angażować się w przedsięwzięcie. 
Ostatecznie sprawą osobiście zajął się 
burmistrz Mikołaj Tomaszyk. Znalazł 
teren miejski przy ul. Sobieskiego do 
tymczasowego umieszczenia dwóch 
ram (jednego przęsła) – jak mówił 
– to wszystko, co było możliwe do 
odzyskania wg ustaleń z �rmą Go-
towski. Burmistrz sam przeprowadzał 
mediacje i jak się okazuje, z ich współ-
pracą wiąże dalsze decyzje. Zajął się 
logistyką, opłotowaniem terenu itd. 
Po ekspertyzie �rmy Gotowski, wia-
domo już, że elementy nie zostaną 
wykorzystane konstrukcyjnie jako 
przęsła kładki pieszo-rowerowej wy-
branego ciągu w mieście. Prawdopo-
dobnie wyeksponowane będą oddziel-
nie po jednej kratownicy w wybranych 
miejscach. M. Tomaszyk wraz z R. 
Michalczukiem z �rmy Gotowski 
objechali w tym celu Luboń i wska-
zali kilka miejsc przy Strumieniu 

Dobre, bo uratowane

Zabytkowy most
Junikowskim. Jed-
no, w pobliżu ko-
ścioła Jana Pawła II 
przy mostku na ul. 
Łącznik lub obok 
na Żabince przy ul. 
Źródlanej, drugie 
na grobli prowadzą-
cej w przyszłości do 
lubońskiego pałacu 
ślubów – dawnego 
domu włodarza przy 
ul. Puszkina. Obec-
nie �rma przygo-
towuje wstępne 
kosztorysy oraz 
wizualizację. Wię-
cej konkretów na 
temat wyboru miejsc, 
kosztów czy termi-
nów obiecano wraz 
z wizualizacją do 
wrześniowego nu-
meru „WL”.

Wyręczeni
Po rozmowie z inicjatorem przed-

sięwzięcia – Romanem Klimasem 
– okazuje się, że nie konsultuje się 
dalej, tak jak zapowiadano, kolejnych 
kroków w sprawie przeznaczenia 
mostu. Nagle, po oddolnym sygna-
le Urząd Miasta ma wolę i moc za-
jęcia się samodzielnie lokalnym 
zabytkiem. Dlaczego nie zrobił tego 
wcześniej, miał przecież pełną wie-
dzę na temat przyszłości mostu, 
posiada sztab urzędników i zapisa-
ne w tym zakresie zadania w różnych 
dokumentach? Miało być inaczej, 
to grupa ludzi miała zająć się tema-
tem, biorąc wiele spraw na swoje 
barki. Do miasta zgłoszono się, bo 
w wielu sprawach, dla dobra wspól-
nego jedynie decyzje może podej-
mować władza i magistrat. Niektó-
rzy, przygotowani już do społecz-
nego działania w tym zakresie, 
czują się niepotrzebnie wyręczeni, 
by nie powiedzieć odtrąceni, czując, 
że zabrano nie tylko pomysł, ale 
i szansę sprawdzenia się. Tu nasu-

wa się re�eksja, czy nie warto współ-
pracować bardziej z mieszkańcami, 
dać im szansę do wykazania się, 
skoro tego chcą, nie przeszkadzać 
a jedynie pomóc i trochę kontrolo-
wać. Nie wspomnę tu o oszczędno-
ściach �nansowych na wielu pracach 
czy dokumentacji wykonywanych 
zupełnie społecznie (doświadczenia 
wcześniejszych komitetów). Tyle 
mówi się teraz, przed jesiennymi 
wyborami lokalnymi, o potrzebie 
tworzenia samorządów pomocniczych 
(czytaj np. wcześniejsze artykuły 
kandydatki na burmistrza – Małgo-
rzaty Machalskiej). Natomiast, gdy 
taka oddolna szansa się rodzi, to sam 
szef Samorządowego Forum Oby-
watelskiego, z tego samego ugrupo-
wania co M. Machalska, zastępca 
burmistrza M. Tomaszyk bierze 
wszystko na siebie, nie dając szans 
innym.

Najważniejsze, że coś zabytko-
wego zostanie uratowane!

PPR

n
Przechowywane przy ul. Sobieskiego (w tle, po drugiej stronie 
drogi, restauracja Verona) około 17-metrowe przęsła zabytkowego 
mostu, które przed montażem w nowych miejscach zostaną 
oczyszczone przez piaskowanie i dokładnie zabezpieczone przed 
korozją   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Dobre, bo letnie 

Kino

n
W niedzielny wieczór, 3 sierpnia, o godz. 21 lubonianie mieli okazję obejrzeć na 
placu Edmunda Bojanowskiego debiutancki film Anthony’ego Marciano – „Wieczni 
chłopcy” (scenariusz: Max Boublil, Anthony Marciano i Noé Debre), zaliczany do 
najlepszych komedii 2013 r. Była to pierwsza z dwóch propozycji miasta podczas 
tegorocznych wakacji w ramach Kina Letniego. Kolejna – 17 sierpnia o tej samej 
porze („Chce się żyć” Macieja Pieprzycy).   fot. Hanna Siatka

W hali sportowej „City-
Zen” w Poznaniu odby-
ły się w dniach 19 i 20 

lipca Mistrzostwa Świata Karate 
do SWO (Shotokan World Orga-
nization) przy udziale IJKAI oraz 
Międzynarodowy Puchar S. Kato. 
Poprzedziło je dwudniowe semi-
narium z Sensei Sadashige Kato. 
W zawodach wzięli udział karate-
cy z całego świata, poczynając od 
Lubonia, a kończąc choćby na In-
diach. W sumie do Poznania przy-
jechały reprezentacje z 20 krajów, 
stawiło się 240 zawodników. Nasze 

miasto reprezentowali członkowie 
Klubu Karate „Samuraj Wielkopolska”, 
w składzie: trener Marcin Leszczyna, 
Konrad Taczak, Marcin Kosmalski, 
Maciej Kosmacz oraz Aleksander 
Kunicki. Konkurencje na dwudnio-
wym turnieju zostały podzielone ze 
względu na płeć, grupę wiekową, 
stopień wyszkolenia zawodników 
oraz na konkurencje indywidual-
ne i zespołowe.

Nasi sportowcy zaprezentowa-
li się na zawodach fantastycznie. 
Mogą się pochwalić licznymi suk-
cesami, zarówno medalami zdoby-
tymi indywidualnie, ale także ze-
społowo. Maciej Kosmacz został 
mistrzem świata juniorów 19-22 lat, 
a Aleksander Kunicki zapewnił so-

Dobre, bo zdobyte

Grad medali na 
Mistrzostwach Świata!

bie tytuł wicemistrza świata w kon-
kurencji kumite individual juniorów 
młodszych 16-18. Drużynowo lu-
bońska ekipa na najwyższym stop-
niu podium znalazła się 2 razy – 
w kumite team men 19-22 (Alek-
sander Kunicki, Konrad Taczak, 
Adam Ratajczyk) oraz w kata dru-
żynowym 22-40 (Marcin Leszczyna, 
Marcin Kosmalski, Maciej Kosmacz). 
Nasi uplasowali się także na drugim 
miejscu w konkurencji kumite team 
junior 16-18 (Aleksander Kunicki, 
Adam Ratajczyk, Paweł Ciszewski 
– z sekcji poznańskiej) oraz w kon-

kurencji kumite senio-
rów 22-40 (Marcin 
Leszczyna, Marcin 
Kosmalski, Krzysztof 
Chemilnik – trener 
zaprzyjaźnionego klu-
bu). Co ciekawe, kara-
tecy jeszcze w maju nie 
wiedzieli o startach 
w Mistrzostwach Świa-
ta. Trener chciał, by się 
skupili na Mistrzostwach 
Europy i dopiero po 
nich poinformował 
podopiecznych o ko-
lejnym turnieju. Tre-
ningi odbywały się dość 
nietypowo z uwagi na 
zakończenie sezonu 
(przez wakacje, poza 
obozem sportowym, 
zawodnicy nie trenują). 
Salę, na której w ciągu 
roku szkolą się zawod-

nicy „Samuraja”, udostępniono dzie-
ciom na półkoloniach i innym gru-
pom, dlatego na początku sportow-
cy trenowali w Lasku Marcelińskim. 
Na szczęście, w końcowej fazie przy-

gotowań treningi odbywały się już 
w LOSiR-ze, gdzie karatekom umoż-
liwiono spotykanie się dwa razy 
dziennie.

Na popularnym serwisie spo-
łecznościowym (Facebook) trener 
Marcin Leszczyna opisał swój sukces 
(szczególnie dotyczący Mistrzostwa 
Świata w konkurencji kata): „Po 10 
latach nieobecności na macie, po 
wielu kontuzjach, wypadku moto-
cyklowym, po którym lekarze stwier-
dzili, że treningi karate mogę już 
sobie wybić z głowy. Nagroda za 
wytrwałość jest bezcenna w postaci 

zdobycia mistrzostwa świata. Medal 
ten dedykuję szczególnie rodzinie, 
która cierpliwie znosiła moją nie-
obecność w domu. Dziękuję również 
moim wspaniałym zawodnikom, bez 
których ten niezwykły sukces nie 
stałby się faktem.” Wystarczy prze-
czytać, by zrozumieć, jak bardzo 
trener jest dumny ze swoich wycho-
wanków.

Maria Wieczorek

O Macieju Kosmaczu – zdobyw-
cy indywidualnie złotego medalu 
czytaj na str. 55.

n
Złoty medal w konkurencji kata drużynowe dla trenera Marcina 
Leszczyny, Marcina Kosmalskiego i Macieja Kosmacza (stoją na 
najwyższym podium)

Klub „Samuraj Wielkopolska”, sekcja Luboń, dziękuje Panu Zbignie-
wowi Trawce oraz Pani Agnieszce Buciorze za udostępnienie sali gim-
nastycznej w LOSiR-ze. Treningi w Luboniu umożliwiły zawodnikom 
maksymalne skupienie się na pracy oraz oszczędziły wiele wysiłku przy 
dojazdach do pobliskich parków.
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W dniach od 20 lipca do 3 
sierpnia odbyły się kolejne 
warsztaty pod nazwą „Work-

camp 2014”, zorganizowane przez Mu-
zeum Martyrologiczne w Żabikowie 
oraz Stowarzyszenie „Jeden Świat” 
SCI Poland we współpracy z Urzędem 
Miasta Luboń i Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Luboniu. Na Workcamp 
przyjechali wolontariusze z Polski, 
Czech, Ukrainy, Hiszpanii, Meksyku 
i Włoch. Wzięli oni udział w pracach 
wykopaliskowych na terenie byłego 
niemieckiego obozu karno-śledczego 

w Żabikowie. W tych działaniach 
uczestniczył także student Instytutu 
Prahistorii Wydziału Historycznego 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Pracami kierował 
kustosz Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu Bogdan Walkiewicz.

Dzięki prowadzonym od 2009 r. 
w ramach Workcampów wykopaliskom 
na terenie byłego obozu w Żabikowie, 
udało się odsłonić fundamenty bara-
ku administracyjnego oraz łaźni obo-
zowej, co w znacznym stopniu ułatwia 
lepsze rozpoznanie infrastruktury 

Dobre, bo odkrywcze

Workcamp 2014
obozu z czasów jego funkcjo-
nowania. W tym roku praca-
mi objęto teren po byłym 
baraku kobiecym, który według 
sporządzonych po wojnie pla-
nów miał znajdować się za 
barakiem administracyjnym 
wzdłuż głównej drogi obozo-
wej. Podczas prac odsłonięto 
pozostałości budynku, pocho-
dzącego najprawdopodobniej 
z okresu międzywojennego, 
kiedy w tym miejscu znajdo-
wała się cegielnia rodziny 
Suwalskich. Znaleziono także 
dużą liczbę przedmiotów me-
talowych i porcelany pocho-
dzących z okresu funkcjono-
wania obozu. Odkryto ślady 
spalenizny, będącej świadec-
twem spalenia baraku kobie-
cego podczas likwidacji obo-
zu w styczniu 1945 r.

Poprzez pracę na terenie obozu 
karno-śledczego w Żabikowie wolon-
tariusze mogli bliżej zapoznać się z tra-
giczną historią Polaków mieszkających 
w Wielkopolsce w okresie okupacji 
hitlerowskiej. Bliższemu poznaniu 
okupacyjnych dziejów Wielkopolski 
służyło także zwiedzanie miejsc pamię-
ci takich jak Fort VII w Poznaniu.

Workcamp 2014 był dla jego 
uczestników okazją do bliższego 

poznania się i zaprezentowania 
swojego kraju podczas spotkań 
integracyjnych. Zwiedzając Poznań, 
Luboń i okolice mogli dowiedzieć się 
więcej na temat współczesnej Pol-
ski. Wolontariusze zgodnie przy-
znali, że ich pobyt był dla nich 
nie tylko lekcją historii, ale także 
ciekawym doświadczeniem życio-
wym.

Jacek Nawrocik

n
Prace archeologiczne młodzieży w miejscu po byłym baraku kobiecym

n
Podczas tegorocz-
nych warsztatów 
odkryto pozostało-
ści budynku, po-
chodzącego naj-
prawdopodobniej 
z okresu między-
wojennego, kiedy 
w tym miejscu 
znajdowała się 
cegielnia rodziny 
Suwalskich oraz 
baraku obozowego 
z okresu okupacji

n
Grupa młodzieży z różnych krajów świata, która brała udział w tegorocznym Workcamp
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W tym roku w Luboniu po 
raz kolejny odbyły się (8 
i 9 lipca) spektakle or-

ganizowane w ramach „Malta Fe-
stival Poznań”, a dokładniej „Fe-
stiwalu Malta na Bis”. Tradycyjnie 
już oba lubońskie przedstawienia 
miały miejsce w zabytkowym bu-
dynku Zakładów Ziemniaczanych 
przy ul. Armii Poznań należącym 
do �rmy „Lubanta”.

Groteskowa podróż na Za-
chód

Chociaż tematyka 24. edycji tej 
imprezy dotyczyła Ameryki Łaciń-
skiej, to poświęcony jej był tylko 

drugi ze spektakli. Jako pierwszy 
przed lubońską publicznością zapre-
zentował się bowiem Janusz Stolar-
ski, który wraz z grupą towarzyszą-
cych mu artystów na „deski teatru” 
(czyli w zabytkową przestrzeń za-
kładów Lubanty) przeniósł sztukę 
„Grabarz królów”. Jej autorem jest 

Jerzy Łukosz, wielokrotnie nagra-
dzany polski prozaik, dramatopisarz 
i krytyk literacki. Grupa Janusza 
Stolarskiego zabiera widzów w gro-
teskową-mistyczną podróż do Nie-
miec. Główny bohater, polski emigrant, 
snuje opowieść o włąsnym życiu, 
upadkach i wzlotach, przede wszyst-
kim jednak – o swojej pracy w nie-
mieckim krematorium, w której 
wreszcie odnajduje sens życia. W „Gra-
barzu królów” smutna codzienność 
emigrantów różnych narodowości 
miesza się z mistyką, a wszystko to 
przyprawione jest elementami czar-
nego humoru. Znakomitym ukoro-
nowaniem lubońskiego przedstawie-

nia była piosenka, wyko-
nana przez artystę z akom-
paniamentem świetnej 
muzyki akordeonowej. 
Warto nadmienić, że sam 
spektakl został nie tylko 
błyskotliwie zagrany, ale 
też doskonale przygoto-
wany pod względem to-
warzyszącej mu oprawy.

Ameryka Łacińska 
w Luboniu

W proponowanej przez 
organizatorów tegorocz-
nego Malta Festivalu tema-
tyce Ameryki Łacińskiej 
mieściło się drugie z lu-
bońskich przedstawień, 
czyli „Cuentacuentos-Rayuela” 
w wykonaniu Evy Rufo. 
Pierwszy człon tytułu tej 
sztuki nawiązuje do „opo-
wiadacza” („cuentacuentos”), 
snującego przed słucha-
czami historie, zarówno 
�kcyjne, jak i prawdziwe. 

Drugi człon tytułu związany jest z grą, 
polegającą na rzucaniu monetą lub 
kamykiem w kierunku wymalowanej 
na ziemi kreski („rayuela”); 
wygrywa w niej osoba, 
która swoim rzutem zbli-
ży się najbardziej do 
wyznaczonej linii. W taką 

Dobre, bo prestiżowe

Luboński Malta Festival

n
Janusz Stolarski zabrał widzów w groteskową 
podróż   fot. Jan Błaszczak

n
W sztuce „Cuentacuentos-Rayuela” aktorki zachęcały publiczność do wspólnej 
gry   fot. Jan Błaszczak

cd.  
na str. 
42

Dobre, bo podpatrzone

Spacer lisa

n
W wysokiej kukurydzy przy ul. Polnej lisy mają prawdopodobnie doskonałą 
kryjówkę. Zdjęcie wykonano 28 lipca na jednej z dróg dojazdowych    
fot. Rafał Wojtyniak
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To miejsce przeznaczone jest na bezpłatną informację o placówkach 
handlowych i usługowych powsta jących w Luboniu. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją – dotrzemy do 
Państwa, wykonamy zdjęcie, sporządzimy notatkę.

P A N O R A M A   H A N D L U   I   U S Ł U G
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

„Kwadrans” – nowa restauracja w Lubo-
niu przy ul. Kościuszki 72 (wcześniej „Tesa”). 
Domowe obiady (na miejscu i na wynos) 
oraz wieczor-
ki taneczne 
przy muzy-
ce w każdą 
sobotę! Za-

prasza codziennie w godz. 12 – 20.   
fot. Władysław Szczepaniak

O kilkudziesięcioletnim Lu-
bońskim Klubie Sportowym 
LKS-ie, zespole z tradycjami 

(ostatnio grywał pod nazwą Fogo 
Luboń), który siedzibę swoją ma na 
stadionie przy ul. Rzecznej, wszyscy 
wiedzą. Dziś przedstawiamy nowy 
klub piłkarski, który korzystać będzie 
z tego miejskiego obiektu.

Stowarzyszenie Klub Sportowy 
„Pogrom Luboń” powstało w paź-
dzierniku 2013 roku. Zostało za-
łożone przez Szymona Owsianne-
go i Sebastiana Michalaka. To oni 
odpowiadali za stronę organizacyj-
ną. Z pomocą w załatwianiu for-
malności przyszli pracownicy Urzę-
du Miejskiego w Luboniu. Nieoce-
nione okazało się wsparcie szcze-
gólnie pani Romualdy Suchowiak 
(z Wydziału Oświaty Zdrowia i Kul-
tury) i pana Mikołaja Tomaszyka 
(zastępcy burmistrza). Z ich wiedzą 
i doświadczeniem, z każdym tygo-
dniem, dla KS Pogrom zmniejsza-
ła się liczba spraw do załatwienia. 
Efektem tej współpracy było m.in. 
szybkie uzyskanie zgody przez klub 
na korzystanie z boiska przy ulicy 
Rzecznej, a kwestia ta, to podstawa 
do funkcjonowania piłkarskiej dru-
żyny.

31 sierpnia na boisku przy Rzecz-
nej piłkarze Pogromu zadebiutują 
i jednocześnie zainaugurują sezon 
w B-klasie (najniższa klasa rozgryw-
kowa w naszym kraju – 2 klasy ni-
żej od Lubońskiego KS-u). Pierwszym 
rywalem będzie zespół Avia II Ka-
mionki. Mecz ten stanie się też de-
biutem na trenerskiej ławce Filipa 
Malickiego. Do pierwszego ligowe-
go sezonu piłkarze Pogromu przy-
gotowywali się od jesieni ubiegłego 
roku. Drużyna składa się z piłkarskich 
pasjonatów. Wszyscy pracują zawo-
dowo lub uczą się, a swój wolny czas 
poświęcają na treningi. Niektórzy 
mają także doświadczenie z gry 
w innych klubach.

Zawodnicy zdają sobie sprawę, 
że początek rozgrywek nie będzie 
łatwy. Drużyna to debiutant, szybko 

musi poznać ligę. Piłkarze zazna-
czają, że w każdym meczu będą 
walczyć o zwycięstwo, zwłaszcza 
w spotkaniach u siebie, czyli w Lu-
boniu. Drużynę Pogromu Luboń 
przedstawimy później, gdyż dopie-
ro w połowie sierpnia odbiorą swo-
je pierwsze stroje klubowe.

Działacze i zawodnicy serdecz-
nie zapraszają sympatyków piłki 
nożnej. Stowarzyszenie jest otwarte 
na nowych członków!

S.M.

Terminarz meczów – patrz str. 53

Pogrom Luboń
Nowy, drugi klub piłki nożnej na ul. Rzecznej

n
Herb nowego klubu piłkarskiego – 
„Pogrom Luboń” z ul. Rzecznej

Przy ul. Leśmiana 17 a otwarto kwia-
ciarnię „Jaśmin” (kwiaty sztuczne i żywe). 
Oferuje m.in. układanie bukietów i wiązanek, 
wystrój pomieszczeń, tworzenie dekoracji 
oraz sprzedaż upominków. Jest czynna od 
pn. do pt. w godz. 9 – 18, w sob. 9 – 15 
i w niedz. 10 – 14.   fot. Paulina Sawicka

Istniejąca od 22 lat przy ul. Strumyko-
wej 16 �rma rodzinna Zbigniewa Szymko-
wiaka (sklep i serwis rowerowy, a w sezonie 
zimowym również narciarski) otworzyła z po-
czątkiem sierpnia drugi punkt przy ul. Sobie-
skiego 
100 D. 
Oferu-

je się tam te same usługi, co na ul. 
Strumykowej. Sklep jest czynny od 
pn. do pt. w godz. 10-17, natomiast 
w soboty 10-14 (patrz również rekla-
ma, str. 8).   fot. Paweł Wolniewicz

Na Nowym Rynku (ul. Żabikowska, plac 
Krzysztofa Kozłowskiego) otwarto sklep 
obuwniczy. Właścicielką jest mieszkanka 
Stęszewa. Sklep jest czynny od poniedziałku 
do piątku w godz. 9-17 i w soboty 8-13   

fot. Hanna Siatka

5 sierpnia przy ul. Wschodniej 21/67 
(vis-a-vis Ośrodka Zdrowia) powstał nowy 
sklep z tkaninami i pasmanterią „Żakard”. 
Sklep jest czynny od pon. do pt. w godz. 
10-18 oraz w sob. w godz. 10-14.   

fot. Piotr P. Ruszkowski

Ogłoszenie:
Stowarzyszenie Klub Sporto-

wy „Pogrom Luboń” szuka spon-
sorów, którzy �nansowo wsparli-
by jego działalność. Taka pomoc 
znacznie ułatwi funkcjonowanie 
drużyny. Pieniądze pokryją koszty 
związane z organizacją meczów, 
wyjazdami czy zakupem sprzętu. 
Dotychczas wszystko �nansowane 
jest ze składek członkowskich. Fir-
my, instytucje czy osoby prywatne, 
które zechcą pomóc, proszone są 
o kontakt z Szymonem Owsiannym 
(tel. 517 341 101) lub Sebastianem 
Michalakiem (tel. 691 547 114).
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W pierwszej dekadzie sierpnia 
działająca od 6 lat �rma 
rodzinna CHANTAL s.c. 

Barbara Zatorska, Marcin Śniowski 
ze Skwierzyny rozpoczęła budowę 
szesnastego w naszym mieście placu 

zabaw. Firma specjalizuje się w re-
alizowaniu inwestycji w zakresie 
małej architektury, infrastruktury 
sportowej, profesjonalnych 
placów zabaw i siłowni ple-
nerowych. Nowy plac zabaw 
będzie wyposażony w urzą-
dzenia wyprodukowane przez 
tę �rmę, posiadające stosow-
ne atesty, zgodne z normami 
polskimi i europejskimi. Plac 
będzie zajmował ogrodzony 
teren o powierzchni 1200 m2. 
Z głównej alei spacerowej parku 
Papieskiego poprowadzi do 
niego chodnik z kostki bru-
kowej. Plac będzie się składał 

z dwóch stref: piaszczystej i trawiastej, 
na których zostaną zamontowane 
urządzenia zarówno łatwo (dla ma-
łych dzieci), jak i trudno dostępne 
(dla starszych dzieci). Projekt za-
kłada wyposażenie placu w elemen-

ty konstrukcji metalowej, w skład 
których będą wchodziły następujące 
urządzenia: zestaw sprawnościowy 

Największy plac zabaw
Po południowej stronie Wzgórza Papieskiego, w sąsiedztwie 
głównej alei spacerowej powstaje największy i najlepiej 
wyposażony w Luboniu plac zabaw dla dzieci. Już w drugiej 
połowie sierpnia najmłodsi mieszkańcy naszego miasta będą 
mogli tu się bawić

przeznaczony do wspinaczki (na pla-
nie oznaczony 1), piramida linowa 
(2), huśtawka wagowa (3), huśtawka 
typu „gniazdo” (4), zestaw zabawowy 
z przejściami, zjeżdżalnią i rurą stra-
żacką (5), karuzela (6), różne bujaki 
(7, 8, 12, 13), huśtawka poczwór-
na (9), domek wspinaczkowy (10) 
i piaskownica (14). Przewidziane są 

również ławki (16) oraz stojak na 
rowery (15). Część wyznaczonego 
terenu pozostanie niezabudowana 
z przeznaczeniem pod późniejszą 
rozbudowę. Koszt inwestycji wynosi 
147 000 zł i zostanie pokryty z bu-
dżetu miasta.

PAW

n
Część urządzeń, które zostaną zamontowane na njwiększym w Luboniu placu zabaw

Projekt zago-
spodarowania 
terenu zazna-
czoną lokaliza-
cją urządzeń (w 
tekście – patrz 
numery)

n
Mikołaj Tomaszyk – zastępca burmistrza i współwłaściciel firmy CHANTAL na 
miejscu budowy nowego placu zabaw uzgadniają szczegóły inwestycji   fot. Pa-
weł Wolniewicz

Lubonianie posiadający psy mogą 
już korzystać ze specjalnie urzą-
dzonego dla czworonogów wybie-

gu na zachodnich krańcach Wzgórza 
Papieskiego, wzdłuż północnej strony 
ul. Unijnej (w sąsiedztwie parkingu 
samochodowego).

Teren o powierzchni 1500 m2 
(30x50 m) jest opłotowany nierdzew-
ną siatką parkanową wysokości 
180 cm. Właściciele psów mniejszych 
i większych mogą je tutaj puścić 
wolno i, korzystając z zamontowanych 
urządzeń, bawić się ze swoimi pu-
pilami oraz je układać. Obecnie mają 
do dyspozycji: betonowy tunel o śred-
nicy 80 cm i długości 4 m, stosow-
ny mostek oraz trzy przeszkody 
wysokości od 30 do 80 cm. Nie za-
pomniano również o ławkach dla 
właścicieli psów, koszach na śmieci 
i dystrybutorze do zestawów higie-

nicznych. Z czasem wybieg ma być 
doposażony w inne urządzenia, m.in. 
drewnianą ścianę z owalnym otwo-
rem przeznaczoną do psich skoków. 
Miejskie przedsięwzięcie ma rozwią-
zać problem psów, które biegają bez 
smyczy po wzgórzu, wywołując pro-
testy i niezadowolenie spacerowi-
czów.

Polecam to miejsce zwłaszcza 
właścicielom psów mieszkającym 
w blokach, którzy nie mogli dotych-
czas puszczać wolno swoich pupili 
w miejscach publicznych. Jednocze-
śnie zachęcam do zapoznania się ze 
stosownym, umieszczonym przy 
wejściu regulaminem.

Inwestycja nie jest jeszcze w peł-
ni rozliczona, koszt szacowany na 
kilkanaście tysięcy zł zostanie s�-
nansowany z budżetu Miasta.

PAW

Psy mają wybieg

n
Zamontowane po południowej stronie wybiegu urządzenia niewątpliwie uatrakcyjnią spa-
cer z czworonożnymi przyjaciółmi po wzgórzu   fot. Paweł Wolniewicz

Od wtorku 19 sierpnia na okres ok 10 dni zostanie zamknięty 
przejazd pod wiaduktem kolejowym na ul. Krętej. Sklepienie 
wiaduktu zostanie uzupełnione i wzmocnione. To ciąg dalszy 

prac prowadzonych w ramach modernizacji tzw. linii sulechowskiej. 
Objazd zostanie poprowadzony przez Wiry. Szczegółowe informacje 
wraz z mapką objazdu znajdują się na stronie miasta: www.lubon.pl. 
Wykonawca przeprasza za utrudnienia komunikacyjne.

UML

Rusza remont wiaduktu  
nad Krętą

n
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Niedawno zakończono „moder-
nizację” skrzyżowania na ul. 
Wojska Polskiego w pobliżu 

Gimnazjum nr 2. O bezsensownych 
progach zwalniających w tym miej-
scu pisaliśmy w poprzednim nume-
rze (na str. 10). Dziś kolejny sygnał 
od okolicznych mieszkańców. Nieco 
dalej od skrzyżowania przesunięto 
przejście dla pieszych. Wydawałoby 
się, że jest teraz dobrze, obniżone, 
przyjazne dla niepełnosprawnych 
i wózków dziecięcych krawężniki, 
żółte wypustki na chodniku tuż przed 
wejściem na jezdnię dla osób słabo-
widzących itd. Wystarczyło jednak 
trochę deszczu a ujawniła się fuszera. 
Dokładnie w miejscu pasów tworzy się 
na całej ich szerokości spora kałuża 
i żeby swobodnie przejść, trzeba ją 
przeskoczyć. Może to nowa, mod-
na akcja dwa w jednym. Likwidacja 
barier architektonicznych połączona 
z rozwojem tężyzny �zycznej pod 
hasłem „Skacz, bo się zamoczysz”. 
Gorzej będzie zimą, kiedy kałuże 
zamarzną. Skok na przejście może 
skończyć się upadkiem na d... i nie 
daj, złamaniem tej niepotrzebnej 
kości – ogonowej.

(R)

SÓL W OKU
Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 

Wieloletnie starania, aby ogród 
i plac zabaw Publicznego 
Przedszkola nr 5 przy ul. 

Osiedlowej były zadbane i wyposa-
żone w odpowiedni dla dzieci sprzęt 
okazują się syzyfową pracą i stra-
tą pieniędzy. Tegoroczne wakacje 
młodzież rozpoczęła już 27 czerw-
ca meczem piłki nożnej na dachu 
budynku, kiedy to przedszkole było 
jeszcze pełne dzieci i pracowników. 

Na początku lipca ogrodnik znalazł 
pozostałości po ogniskach, rozpala-
nych w kilku miejscach przedszkol-
nego ogrodu. Kolejnego dnia zastał 
zupełnie zniszczony dar od dziadka 
jednego z przedszkolaków – wiatrak. 
Smutny to widok, gdy nie szanuje się 
cudzej pracy.

S. Kędziora
konserwator

U Wesołych Sportowców

n
Zniszczony wiatrak – dar dla przedszkolaków – niejedyny akt wandalizmu 
w ogrodzie Przedszkola „Weseli Sportowcy”

Sześć kotów porzucono w kartonie 
po butach na osiedlu przy ul. Si-
korskiego. Na szczególne potępie-

nie zasługuje fakt, że zwierzęta owinięto 
razem folią typu „stretch”. O drastycz-
nym znalezisku poinformował dyżur-
nego miejskiego numeru alarmowego 
mieszkaniec miasta. – Zdarzenie miało 
miejsce w niedzielę, 20 lipca po południu. 
W kartonie po butach znajdowało się 6 
kotków. Piątkę najmniejszych strażacy 
przetransportowali do weterynarza, gdzie 
musiały zostać uśpione – mówi Marek 
Maciejewski z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Luboniu. – Jeden został u stra-
żaków, przeznaczony do adopcji.

Artur Napierała
lubon.tv

Skazane na śmierć

n
Jeden uratowany kociak z 6 podrzut-
ków   fot. lubon.tv

Jest taka ławeczka na osiedlu przy 
ul. gen. Sikorskiego, nieopodal placu 
zabaw dla dzieci (co nie jest w tym 

przypadku bez znaczenia), którą upodo-
bała sobie jako ulubione miejsce spo-
tkań młodzież. Nie byłoby w tym nic 
złego, gdyby po często wielogodzinnych 
zakrapianych alkoholem imprezach, 

rano nie ukazywał się mieszkańcom 
obraz jak „po bitwie”: porozrzucane 
papierki, puszki, butelki, niedopał-
ki. Często okazuje się, że samocho-
dy stojące na pobliskim parkingu są 
uszkodzone. Czasami budzi się w sie-
dzącej grupie duch artysty. Potrze-
ba pisania i rysowania jest tak silna, 
że bazgrolą na ścianach okolicznych 

klatek schodowych. Bawiąc się, grupa 
młodych ludzi zapomina, że nie wszy-
scy mają wakacje, że w okolicznych 
blokach śpią małe dzieci, że mieszkają 
tam ludzie starsi, chorzy. Wesołe to-
warzystwo nie zawsze bywa zgodne, 
zdarzają się bójki i kłótnie, co ob-
serwują małe dzieci przebywające na 
placu zabaw. Parokrotnie interwenio-
wała policja. Niestety, na drugi dzień 
ulubiona ławeczka była pełna „chętnej 
do działania” młodzieży.

Ta młodzież nie reaguje na nic, 
nawet na wzmian-
ki o wezwaniu 
policji. Grają w pił-
kę między samo-
chodami, siadają 
na maskach aut. 
Wielokrotnie zda-
rzyło się też, że 
w ferworze wybie-
gali na parking, 
gdzie w każdej 
chwili może nad-
jechać samochód. 
To co najmniej 
niepoważne, nie 
mówiąc o epitetach 
i hałasach, które się 
stamtąd rozlegają. 
Z tego, co obser-
wuję, nie mieszka-
ją w żadnym z oko-
licznych bloków.

Żal mi tych młodych ludzi, bo 
jest naprawdę wiele sposobów na 
mądre spędzanie wolnego czasu, 
wystarczy tylko pomyśleć... Z drugiej 
strony ubolewam nad brakiem sku-
teczności straży miejskiej i policji. 
Może należałoby poinformować 
rodziców!

mieszkanka osiedla

List do redakcji

Skarga

n
Ławeczka przy placu zabaw pomiędzy blokami z numerami: 7, 9, 
11-13 i 19 przy ul. Sikorskiego oraz murek odgradzający teren dla 
dzieci od chodnika – to miejsce, gdzie wieczorami biesiadują 
nastolatki, które mają obecnie wakacje   fot. Hanna Siatka

Skacz, bo się zamoczysz

n
W innym miejscu na tej samej ulicy podobny problem. Przejście przez ul. Reja 
w ciągu ul. Wojska Polskiego. Chodniki i jezdnie już prawie suche, a skok trzeba 
jeszcze bardziej wydłużyć    fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Barierką zastawione poprzednie pasy, obok nowe 
z wodną przeszkodą, w której, jak w lustrze, odbi-
ja się znak drogowy   fot. Piotr P. Ruszkowski
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SÓL W OKU

O pieszych zapomnieli

n
Nowe oznakowanie przy Intermarchè – dla kogo? Problem już sygnalizowaliśmy. 
Pasy dla pieszych pomalowano, a logicznego przejścia, dojścia, zejścia… nadal 
nie ma   fot. Adam Beim

List do redakcji

Bez pardonu

n
Bezczelność niektórych kierowców przechodzi wszelkie pojęcie. Żeby było bliżej 
do sklepu, ktoś zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych. Kiedy w końcu 
zacznie się egzekucja tych wykroczeń? Parking przed Pajo w Luboniu byłby pod 
tym względem żyłą złota.   fot. Łukasz

Od ponad roku jestem mieszkań-
cem osiedla przy ul. Wschod-
niej. Zazwyczaj z żoną robi-

my zakupy w dużych sklepach typu 
„Biedronka” czy „Piotr i Paweł” i tam 
otrzymujemy dowody zapłaty (para-
gony). W lipcową sobotę żona wysła-
ła mnie na zakupy na nasze zielone 
targowisko przy ul. Żabikowskiej. 
Przy zakupach ponad 15 różnych 
produktów w różnych miejscach 
rynku otrzymałem tylko jeden do-
wód zapłaty, który załączam do listu. 
Uważam za skandal, że w XXI wie-
ku otrzymuje się w Luboniu para-
gony średniowieczne. Oszukuje się 

w biały dzień klientów oraz Skarb 
Państwa.

Jacek Kilinski

List do redakcji

Bez paragonu

n
„Paragon” na 12 zł z ryneczku. Pod-
sumowano: 2 x maliny 9 i 1 x pyry 3

Przy ul. Puszki-
na rośnie kilka 
z nielicznych 

w Luboniu drzew za-
kwalifikowanych jako 
zabytki. Co jakiś czas 
wskazujemy na brak 
troski o te wyjątkowe 
wierzby. Nie przycina się 
gałęzi, a biało-niebie-
skie tabliczki wskazu-
jące na to, że drzewa 

Zielone zabytki

Gąszcz, w którym są również zabytko-
we wierzby z suchymi konarami   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

n
Przy Strumieniu Junikowskim – zabyt-
kowa wierzba, z której zostały tylko 
dwa konary   fot. Piotr P. Ruszkowski

są zabytkami (z napisem: „Obiekt 
prawem chroniony”), przed laty 
bezpowrotnie zniknęły.

(I)

n

Niedawno wypełniano ubytki 
w jezdni na drodze woje-
wódzkiej (ul. Armii Poznań) 

w Luboniu. Teraz, gdy komunikacja 
pod wiaduktem kolejowym na ul. 
Powstańców Wlkp. jest zamknięta, 
przejazd przy Zakładach Ziemnia-
czanych jest najbliższym od strony 

południowej połączeniem wschod-
niej i zachodniej części Lubonia od-
dzielonych torami kolejowymi. Stan 
jezdni i chodnika w tym ważnym 
miejscu jest tragiczny.

(R)

n
Różnice poziomu asfaltu na przejeździe kolejowym przy Zakładach Ziemniacza-
nych sięgają kilkunastu centymetrów   fot. Piotr P. Ruszkowski

Ważny, ale dziurawy
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GORĄCE TEMATY

cd.  
na str. 
14

Podźwignięcie Spójni

Przez 15 lat Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Spójnia” kontynuowała 
politykę Zakładów Ziemnia-

czanych polegającą na wykonywaniu 
gównie tylko niezbędnych inwestycji 
i remontów, które sprowadzały się 
raczej do „łatania dziur”, niż re-
staurowania zabytkowych budyn-
ków mieszkalnych. Stan ten trwał-
by do dziś, gdyby nie powstanie (w 
2011 r.) i działalność Stowarzyszenia 
„Napraw Spójnię”, które pod moją 
wodzą obnażyło ignorancję dotych-
czasowego zarządu i zmotywowało 
mieszkańców do zainteresowania się 
sprawami spółdzielni. Po odwołaniu 
zarządu Rada Nadzorcza powołała 
w 2011 r. nową prezes (Małgorzatę 
Putowską), która bardzo szybko zre-
zygnowała, ponieważ odkryła nie-
zapłacone zobowiązania spółdziel-
ni na ponad 400 000 zł i zagrożenie 
procesami o znacznie większe kwoty. 
Spółdzielnia nie miała takich pienię-

dzy i powinna była ogłosić upadłość, 
a tym samym zostać zlikwidowana. 
Mój upór w doprowadzeniu do napra-
wy „Spójni” był silniejszy niż rozsą-
dek i podjąłem się reanimacji skaza-
nej na śmierć spółdzielni (zostałem 
członkiem zarządu Spójni w styczniu 
2012 r.). Niepowodzenie oznaczałoby 
dla mnie konieczność spłaty całego 
zadłużenia spółdzielni z własnej kie-
szeni (nie miało przy tym znaczenia, 
że do jego powstania doprowadził 
mój poprzednik). Uratowanie Spójni 
było teoretycznie niemożliwe, biorąc 
przy tym pod uwagę konieczność 
natychmiastowego przeprowadzenia 
wielu pilnych i bardzo kosztownych 
remontów przy ograniczonych możli-
wościach �nansowych mieszkańców. 
Perspektywa osobistego przejęcia ca-
łego długu spółdzielni zmusiła mnie 
więc do zdecydowanych działań. Dra-
styczne cięcia wszystkich możliwych 

kosztów zacząłem od swojego wyna-
grodzenia – zarabiałem 1 882 zł, czyli 
mniej niż połowę wynagrodzenia po-
przedniego prezesa. Z tego musiałem 
opłacić m.in. własne ubezpieczenie 
OC i koszty prywatnego samocho-
du, którym woziłem materiały bu-
dowlane do remontów i załatwiałem 
sprawy służbowe. Koszty remontów 
i administracji obniżałem do granic 
możliwości, jednocześnie ściągając 
na wszelkie dozwolone prawem spo-
soby zaległe czynsze od mieszkań-
ców uporczywie niepłacących czynszu 
oraz wynajmując wszelkie możliwe 
pomieszczenia i lokale, którymi spół-
dzielnia dysponowała.

Dzięki zdecydowanym negocja-
cjom z wierzycielami, okupionym 
nawet groźbami i przemocą wobec 
mnie, większość zadłużenia spół-
dzielni została umorzona, a reszta 
spłacona w ratach. Z kolei negocja-
cje z dostawcami zaowocowały ob-
niżeniem stawek za wywóz śmieci, 

wywóz ścieków, energię elektryczną, 
a cięcie kosztów administracyjnych 
pozwoliło na obniżenie opłat eks-
ploatacyjnych o 30%!

Rozpoczęliśmy akcję remontową 
na niespotykaną dotychczas skalę 
– w ciągu 2 lat wymieniliśmy poła-
cie dachowe na jedenastu budynkach, 
ociepliliśmy częściowo dwa budyn-
ki, wyremontowaliśmy klatki scho-
dowe, zamontowaliśmy 7 nowych 
szamb, oświetlenie podwórzy, zro-
biliśmy betonowe chodniki, nowe 
instalacje gazowe i elektryczne, wy-
remontowaliśmy biuro spółdzielni, 
wyburzyliśmy zrujnowane budynki 
gospodarcze (w ich miejscu powsta-
ły przydomowe ogródki). Zatrud-
niliśmy profesjonalną �rmę sprzą-
tającą, która dba o porządek na 
zewnątrz i wewnątrz budynków, 
pielęgnuje zieleń, wykonuje drobne 
prace konserwacyjne.

Zwolniony – za co!
Na początku czerwca br. (6.06.2014) Rada Nadzorcza Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Spójnia” doprowadziła do przerwania walnego 
zgromadzenia członków. 28 lipca odwołała prezesa zarządu, który 
uratował Spójnię przed upadłością. Poniżej publikujemy materiał 
zwolnionego przez RN Marcina Dzierżawczyka o tym, jak dźwigał 
zadłużoną spółdzielnię, inwestował, remontował zabytkowe domy. 
Dzieli się też refleksjami o niezrozumiałym dla niego, konfliktowym 
postępowaniu części Rady Nadzorczej

Dzięki wiceprezeso-
wi Łukaszowi Borkow-
skiemu – prawnikowi 
– spółdzielnia zaczęła 
skutecznie egzekwować 
swoje należności, złoży-
ła w sądzie wniosek 
o stwierdzenie zasiedze-
nia budynku Armii Po-
znań 78 (stara fabryka 
marmolady) oraz wnio-
sek o stwierdzenie za-
siedzenia służebności 
dojazdu do budynku przy 
ul. Dworcowej 10. Spół-
dzielnia zaczęła także 
regulować stan prawny 
swoich gruntów, w tym 
przekształciła wieczyste 
użytkowanie gruntu 
w prawo własności.

Dyskredytowanie
Nieprzespane noce, 

praca po kilkanaście 
godzin dziennie i w week-
endy, opłacanie przez 
siebie specjalistycznych 
szkoleń i studiów miały 
jeden cel – uratować 
Spójnię i przywrócić 
dawną świetność zabyt-
kowym budynkom, 
obniżając czynsz i zwiększając jed-
nocześnie poziom zadowolenia 
mieszkańców. Chciałem, aby Spój-
nia stała się wzorem gospodarnej, 
przyjaznej i przejrzystej Spółdzielni. 
I właśnie gdy cel ten zacząłem osią-
gać, znalazły się osoby, które posta-
nowiły mi w tym przeszkodzić, 
a jedyną drogą do tego było znisz-
czenie mojego dobrego imienia.

Krótko po tym, jak w Radzie 
Nadzorczej znalazło się małżeństwo 
państwa Baranowskich (czerwiec 
2013), i zaraz po kompleksowym 
remoncie dachu ich budynku, roz-
poczęli akcję, która przerodziła się 
później w krucjatę przeciwko mnie. 
Kłamstwa, manipulacje, niedomó-
wienia i przekręcanie faktów miały 
na celu zdyskredytowanie mnie 
w oczach mieszkańców i narzucenie 
swojego punktu widzenia pozosta-
łym członkom Rady Nadzorczej. 
Próbowali mnie złamać psychicznie, 
stosując metody z pogranicza mob-
bingu, wykorzystując formalną za-
leżność służbową od nich jako 
członków Rady Nadzorczej. Stawia-
nie nieprawdziwych zarzutów, na-
kłanianie do łamania prawa, zleca-
nie mi zbędnych prac, ignorowanie 
moich wyjaśnień, to tylko niektóre 
przykłady. Marnowali mój czas, za 
który płacą przecież mieszkańcy 
i który mógłbym spożytkować z ko-
rzyścią dla spółdzielni.

Mimo że po półrocznej kontro-
li �nansowej (której celem było 
szukanie „haków”, a nie poprawianie 
błędów), przeprowadzonej przez 
panią Baranowską, i po kolejnych 
wyrywkowych kontrolach, nikt nie 
znalazł jakiegokolwiek dowodu na 
wyprowadzenie przeze mnie ze spół-
dzielni chociażby złotówki, mam 
poczucie, że traktuje się mnie jak 
złodzieja. Szkoda, że nawet osoby 
z zewnątrz uznały moje osiągnięcia 

za godne uwagi, chociażby przez 
nominacje na Siewcę Roku 2013, 
a ci, z którymi musiałem współpra-
cować na co dzień, sukcesów tych 
nawet nie zauważały, wyszukując 
jedynie powody do niekończących się 
narzekań i wszczynając kon�ikty 
wokół spraw marginalnych.

Gdy podsycana atmosfera pa-
ranoi w Radzie Nadzorczej osiągnę-
ła swój szczyt (lipiec 2014), byłem 
przymuszany przez p. Baranowskie-
go do podpisania treści umowy na 
ograniczoną kontrolę sprawozdania 
�nansowego, która była sprzeczna 
z prawem, statutem spółdzielni, 
uchwałą Rady Nadzorczej i wolą 
Walnego Zgromadzenia. Przepisy 
te mówią wprost: możliwe jest wy-
łącznie przeprowadzenie badania 

Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

n
Dom, w którym mieszkają państwo Baranowscy. „Po kompleksowym remon-
cie dachu, małżeństwo rozpoczęło krucjatę przeciwko mnie”   fot. Marcin 
Dzierżawczyk

n
Po rozbiórce przez Pajo segmentu krochmalni II 
z 1904 r., przyklejonego do budynku dawnej szkoły 
zawodowej przekształconej w latach 70. na mieszkania 
pracownicze Zakładów Ziemniaczanych (dziś dom Spójni 
przy ul. Armii Poznań 49 b) powstały ubytki po traga-
rzach w murze. Przez to ściana stała się zimna 
i w mieszkaniach pojawiała się wilgoć oracz pleśń. Do-
piero za mojej kadencji została ocieplona i otynkowana   
fot. Marcin Dzierżawczyk

n
Jeden z ciekawszych zabytkowo budynków Spójni 
– willa dyrektora Zakładów Ziemniaczanych 
z przywróconą do dawnej świetności elewacją 
południową    fot. Marcin Dzierżawczyk
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biegłego rewidenta, natomiast pan 
Baranowski upierał się, że zawarta 
ma być umowa na „przegląd ksiąg 
rachunkowych”. Różnica jest tylko 
pozornie niewielka: badanie spra-
wozdania �nansowego musi zakoń-
czyć się wydaniem opinii (najpraw-
dopodobniej byłaby ona pozytywna) 
oraz rekomendacją Walnemu Zgro-
madzeniu zatwierdzenia sprawoz-
dania �nansowego, co oczywiście 
ośmieszyłoby stawiane dotychczas 
przez p. Baranowskiego zarzuty. 
„Przegląd ksiąg” natomiast może 
zakończyć się tylko raportem, w któ-
rym zapisane będą niezrozumiałe 
dla większości mieszkańców uwagi, 
odpowiednio „zinterpretowane” 
przez p. Baranowskiego na Walnym 
Zgromadzeniu.

Moje oświadczenie o zamiarze 
podpisania wyłącznie umowy zgod-
nej z prawem stało się nieo�cjalnym, 
bezpośrednim powodem odwołania 
mnie z funkcji prezesa spółdzielni. 
Krótko po tym oddelegowana z Rady 
Nadzorczej do zarządu p. Wanda 
Kaczmarek podpisała sporną umo-
wę na „przegląd ksiąg” i w tajemni-
cy wymieniła zamki w biurze Spół-
dzielni, bezprawnie uniemożliwiając 
zastępcy prezesa wstęp do biura. 

Tłumaczyła się, że „zapomniała go 
o tym poinformować” i w domu 
przekazała mu nowe klucze, ale gdy 
chwilę później dotarł pieszo do biu-
ra, czekała już tam na niego z panem 
Baranowskim! Godzinę później za-
mek znowu został wymieniony, 
o czym ponownie „zapomniano” 
poinformować zastępcę prezesa. 

Wszyscy zadają sobie obecnie 
pytanie: o co chodzi państwu Bara-
nowskim, skoro wszystkie dostępne 
środki �nansowe spółdzielni są prze-
znaczane na liczne remonty? Czy 
naprawdę uważają, że możliwe jest 
robienie tylu remontów i jednocześnie 
„przekrętów”? I czy naprawdę uwa-
żają, że ryzykowałbym swoją karierę 
dla paru groszy, kiedy to właśnie za-
ryzykowałem cały swój przyszły ma-
jątek dla ratowania Spójni? Żadne 
pieniądze nie wypłynęły „na lewo” ze 
spółdzielni, co potwierdzić może każ-
da kontrola – gdyby było inaczej nie 
walczyłbym teraz o swoje dobre imię. 
Może po prostu państwo Baranowscy 
nie potra�ą uwierzyć, że mogę się tak 
bardzo poświęcić za tak małe pienią-
dze dla ratowania budynków, w któ-
rych mieszkali moi przodkowie? A 
może po prostu „gdy nie wiadomo 
o co chodzi, chodzi o pieniądze”?

Brak jest merytorycznych pod-
staw odwołania mnie. Gdyby takie 
były, to znalazłyby się w uzasad-
nieniu uchwały odwołującej mnie 
z funkcji prezesa. Uchwała ta na-
tomiast nie zawiera żadnego uza-
sadnienia. Prawdziwą przyczyną 
odwołania mnie jest moja odmowa 
bycia marionetką pana Baranow-
skiego i odmowa podpisania przez 
spółdzielnię wielotysięcznej umo-
wy z �rmą jego syna (Płodni.com 
sp. z o.o.). Uchwała ta została pod-
jęta wbrew Regulaminowi Rady 
Nadzorczej, bez zawiadomienia 
członków Rady Nadzorczej, przez 
co dwóch z siedmiu członków Rady 

Zwolniony – za co!

nie brało udziału w głosowaniu. 
Z premedytacją, celowo wykorzy-
stano ich nieobecność, dzięki cze-
mu do odwołania mnie wystarczy-
ły 3 głosy zamiast 4!

Pan prezes Zenon Malinowski, 
z którym z powodzeniem współ-
pracowałem jako jego zastępca przez 
pierwsze dwa miesiące mojej pracy 
w Spójni, i który ryzykował dla niej 
razem ze mną, zrezygnował z funk-
cji prezesa ze względu na pretensje, 
żądania i groźby ze strony miesz-
kańców, a bezpośrednią przyczyną 
rezygnacji były pretensje zgłaszane 
przez p. Marka Baranowskiego. Na 
odchodne pan Zenon stwierdził, że 
ta spółdzielnia upadnie przez jej 
niektórych mieszkańców. Niestety, 
jego przewidywania właśnie zaczy-
nają się sprawdzać…

Dziękuję wszystkim mieszkańcom 
Spójni za wsparcie w tym kryzysowym 
dla Spółdzielni momencie i moty-
wację do dalszej walki o zaprzesta-
nie tej podsycanej przez dwie osoby 
paranoi! Spółdzielnia została pozo-
stawiona przeze mnie bez długów, 
ale ze zobowiązaniami z umów przed-
wstępnych, których niewykonanie 
w terminie może mieć bardzo do-
tkliwe skutki – dalsza działalność 
Spójni zależy od szybkiego opano-
wania tego chaosu!

Marcin Dzierżawczyk

Na znalezionej połowie drzew-
ca od jakiegoś sztandaru 
znajduje się jeden, przybity 

u góry „gwóźdź” – prawdopodobnie 
srebrna tabliczka 
w kształcie tar-
czy herbowej, 
o wymiarach 
73 x 55 mm, 
z ozdobną gra-
werką, na górze 
cyfra „10” oto-
czona gałązkami 
laurowymi, po-
niżej napis: Kat. 
Stow./ Młodz./ 
Męskiej/ w Żabi-
kowie/ 9.VIII.36 
(zapis oryginal-
ny). Oznacza to, 

że gwóźdź z okazji jubileuszu 10-lecia 
przypadającego lub obchodzonego 
9 sierpnia 1936 r. ufundowało Ka-
tolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Męskiej w Żabikowie.

Nie wiadomo, do jakiego sztan-
daru gwóźdź nabito, możliwe, że 
była to okazja 10. rocznicy samego 
Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży w Żabikowie zarejestrowa-
nego 16.01.1927 r. Umieszczona na 
tabliczce data 9 sierpnia 1936 r. 
mogła oznaczać np. pamiątkę 10 
lat od pierwszego spotkania zało-
życielskiego? 

W bazie danych kalendarium 
naszej redakcji nie znaleźliśmy takiej 
daty i okazji.

(R)

Sztandarowy gwóźdź
Kolejna ciekawostka z wieży kościoła św. Barbary

Oczyszczona z zabrudzeń i śniedzi tabliczka okoliczno-
ściowa znaleziona na drzewcu sztandaru odnalezionego 
na wieży kościoła św. Barbary   fot. Rafał Wojtyniak

Ruszyły prace przy rozbudowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 (o 
projekcie czytaj w „WL” 03-2014, 

str. 10). 14 lipca miasto przekazało 
teren robót wykonawcy – konsorcjum 
�rm: Przedsiębiorstwo Remontowo-
Budowlane „REMBUD” z Poznania, 
PUH „Bart” Hurtownia Materiałów 
Budowlanych z Pniew i „INSTALBUD” 
z Chrzypska Wielkiego. Zerwano asfalt, 
wysokim ogrodzeniem oddzielono 
od placu budowy drogę uczniów do 
szkoły i do sali gimnastycznej (wzdłuż 
ul. Szkolnej). Jedynym wejściem do 

budynku głównego będą teraz drzwi 
od ul. Poniatowskiego. Obecnie trwa 
uporządkowywanie infrastruktury 
wodociągowej i kanalizacyjnej pod 
dotychczasowym boiskiem szkolnym, 
na którym powstanie nowy segment 
SP 1. Rozpoczęto już wykonywanie 
wykopu pod fundamenty. Jak nas 
poinformował burmistrz Mikołaj To-
maszyk, wykonawca przewiduje, że 
do końca tego roku budynek stanie 
pod dachem.

HS

Już budują!

n
Boisko szkolne SP 1 zamienione w plac budowy. Rurę widoczną w wykopie pod 
fundament nowego segmentu trzeba było przełożyć w inne miejsce   
fot. Hanna Siatka

Z ostatniej chwili: 8 sierp-
nia otrzymaliśmy informację, że 
wstrzymano wszystkie rozpoczę-
te przez Marcina Dzierżawczyka 
remonty.

Od 18 sierpnia rozpoczął się remont ul. Buczka (na odcinku od ul. Po-
przecznej do Wojska Polskiego) oraz Nowiny. Zakres prac obejmuje 
wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni o szerokości 4 m na 

długości 1 140 m z mieszanki kruszywa granitowego (gr. 7 cm) oraz warstwy 
kruszywa gruzu betonowego (gr. 10 cm). Wykonawcą jest �rma ANET-TRANS 
z Lubonia. Inwestycja jest realizowana z budżetu Miasta oraz do�nansowania 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach pro-
gramu „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzonego 
oznakowania tymczasowego ruchu drogowego. Mogą wystąpić utrudnienia 
w ruchu samochodowym oraz w dostępie do posesji. Z góry dziękujemy za 
wyrozumiałość.

Krzysztof Knopczyński
UML

n

Remont ul. M. Buczka
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Trzy dni świadectwa
urodzin założyciela Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek. W otoczeniu 
przykrytego niebieskim suknem 
pomnika w upalne, sobotnie połu-
dnie zgromadził się tłum złożony 
z o�cjeli, gości, sponsorów, miesz-
kańców oraz dzieci poproszonych 
o odsłonięcie przyjaznego im mo-
numentu w formie zjeżdżalni. Bł. 

Edmund potra�ł jednoczyć wielu 
wokół dobra. Ławeczka jest tego 
kolejnym dowodem. Powstała spo-
łecznym wysiłkiem grupy ludzi, 
z datków lubonian oraz sympatyków 
idei spoza naszego miasta. W czerw-
cu 2013 r. powstał Komitet Organi-
zacyjny na rzecz budowy, złożony 
z lubońskich społeczników, przed-

siębiorców i sa-
morządowców. 
Od października 
2013 r. trwa pu-
bliczna zbiórka 
pieniędzy. Ła-
weczkę zamon-
towano na placu 
6 sierpnia. Miej-
sce udostępniło 
miasto, a przy-
gotowała miejska 
spółka „Kom-
Lub”.
  

Popołudnie z Edmundem

Zanim odsłonięto Ławeczkę, 
w jej otoczeniu uruchomiono kier-
masz. Na stoisku Komitetu Orga-
nizacyjnego sprzedawano ostatnie 
cegiełki, które pomogą s�nansować 
pomnik (120 tys. zł). Do każdej 
dodawano wykonane przez uzdol-
nioną rodzinę para�an dzieła sztu-

ki rękodzielniczej. Siostry 
służebniczki prowadziły sprze-
daż 1001 drobiazgów na rzecz 
powstającego przy zgroma-
dzeniu Centrum Duchowości 
bł. Edmunda Bojanowskiego 
oraz kiermasz z imponującym 
zbiorem publikacji o założy-
cielu. Spieniężając upominki, 
ciasta i „poncz”, na własne 
potrzeby zarabiało też Stowa-
rzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Wspól-
na Droga”. Swoje stoisko 
miała działająca przy Sank-
tuarium bł. Edmunda Wspól-
nota „Magni�cat” z wystawą 
ikon, pokazem ich pisania 

n
Oratorium poświęcone bł. 
Edmundowi. Z prawej soli-
ści, z lewej orkiestra z dyry-
gentem i twórcą – Huber-
tem Kowalskim, w głębi – 
chór   fot. Grzegorz Kodur

Dariusz Kowalski (w roli Ed-
munda Bojanowskiego) w oto-
czeniu dzieci. Z lewej przebra-
ne w habity sióstr służebni-
czek chórzystki z „Pro Vobis”   
fot. Grzegorz Kodur

n
Mszę św. i oratorium uświetnił chór złożony z członków grupy „Nieboskłonni” 
i m.in. kilku mieszkańców Lubonia   fot. Rafał Wojtyniak

n
Oratorium wysłuchali w skupieniu m.in. abp 
Stanisław Gądecki, burmistrz Dariusz Szmyt 
(z prawej) i kapelan sióstr służebniczek o. Da-
riusz Galant   fot. Grzegorz Kodur

n
Nocny spektakl zgromadził na placu Edmunda Bojanowskiego kilkaset osób. 
Przybywano całymi rodzinami. W pierwszym rzędzie z lewej – duchowni z ks. 
abp. Stanisławem Gądeckim, z prawej – przedstawiciele władz Lubonia i człon-
kowie komitetu ławeczkowego   fot. Hanna Siatka

n
Uroczystość odsłonięcia Ławeczki. W tłumie m.in.: ks. abp Stanisław Gądecki, burmistrzowie Dariusz Szmyt, Mikołaj Tomaszyk 
i Rafał Marek, przewodniczący Rady Miasta Luboń Marek Samulczyk, radni, również powiatowi, Matka Generalna s. Rafała 
Kisiel, członkowie Komitetu Organizacyjnego, sponsorzy, wójt gminy Piaski, w której leży rodzinny Grabonóg Edmunda Bojanow-
skiego – Zenon Norman, przewodnicząca Rady Gminy Piaski Irena Różalska, sołtys Grabonoga Małgorzata Szuba, księża kano-
nicy Karol Biniaś i Bernard Cegła oraz o. Dariusz Galant, poczty sztandarowe   fot. Hanna Siatka

oraz warsztatami plastycznymi dla 
dzieci. Prezentowano sakralne dzie-
ła artystyczne podopiecznych pra-
cowni z Rogalinka. Na dużej scenie 
rodzice dzieci z ochronki zaprezen-
towali tematyczny spektakl z kukła-
mi. W pobliżu Ławeczki można było 
dokonać wpisu w księgę pamiątko-
wą i obejrzeć wystawę o tym, jak 
pomnik powstawał.

Równolegle w ogrodzie przy 
dawnych salkach katechetycznych 

n
Sobotnie uroczystości na placu Edmunda Boja-
nowskiego. Na pierwszym planie „okupowana” 
przez lubonian Ławeczka bł. Edmunda. W głębi 
scena i zgromadzona przed nią widownia. 
Zdjęcie wykonano z wieży kościoła św. Barbary   
fot. Rafał Wojtyniak

n
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Od rana w sanktuarium trwała 
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, a po niej Nieszpory. O godz. 19. 
odprawiono mszę św., której prze-

wodniczył ks. abp Tomasz Peta 
z archidiecezji w Astanie (Kazach-
stan), gdzie swoją posługę pełnią 
siostry służebniczki Maryi. Towa-
rzyszyli mu ks. bp Zdzisław For-
tuniak oraz abp senior Juliusz 
Paetz, który powołał lubońskie 

sanktuarium, Obecni byli też: pre-
fekt Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego, klerycy i młodzież 
męska odbywająca rekolekcje ewan-
gelizacyjne o bł. Edmundzie. Ho-
milię wygłosił ks. bp Zdzisław 
Fortuniak. Poświęcił ją życiu i dzie-
łu Błogosławionego, zwanego ser-
decznie dobrym człowiekiem. Mszę 
św. uświetniły śpiewem siostry 
służebniczki i chór pod dyrekcją 
Huberta Kowalskiego. Odmówio-
no „Litanię do bł. Edmunda Boja-
nowskiego”.

Przed południem, drugiego dnia 
odpustu (8 sierpnia) z hasłem: „Służ-
ba” w sanktuarium odprawiono mszę 
św. za chorych, samotnych i potrze-
bujących. W celebrze pod przewod-
nictwem ks. biskupa Grzegorza Bal-
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Trzy dni świadectwa
trwał festyn rodzinny „Popołudnie 
z Edmundem”. Bezpłatnie można 
było spróbować zupy rumfordzkiej 
sporządzonej wg przepisu Edmun-

da Bojanowskiego (karmił nią ubo-
gich), zjeść bułkę edmundówkę i chleb 
ze smalcem. Za specjalne talony 
nabywano ciasta, kawę i potrawy 
z grilla. Była dmuchana zjeżdżalnia 
i zabawy organizowane przez siostry 
służebniczki. Na małej scenie pre-
zentowały się: Dziecięcy Zespół 
Tańca Ludowego „Lubonie”, zespo-
ły muzyczno-wokalne z Gimnazjum 
nr 1: „No Name” i „Antygrawitacja” 
oraz poznański Teatr „Droga”.
  
W świętym cyklu

Kulminacyjne obchody odpu-
stowe poprzedziły dwa dni wypeł-
nione modlitwą pod kierunkiem 
hierarchów Archidiecezji Poznań-
skiej. Pierwszemu (7 sierpnia) 
towarzyszyło hasło: „Modlitwa”. 

cerka uczestniczyło kilku kapłanów: 
ks. dziekan Karol Biniaś, ks. prałat 
Michał Maciołka, ks. prof. Antoni 
Siemianowski, ks. prałat Stanisław 
Witaszek i ks. Wojciech Kryza (pro-
boszcz para�i w Jaszkowie). Przy 

ławach wypełnio-
nych wiernymi 
homilię wygłosił 
ks. bp Grzegorz 
Balcerek, który 
przybliżył sylwet-
kę bł. Edmunda 
jako człowieka 
modlitwy i służby 
oraz posługi wobec 
bliźniego. Po za-
kończeniu uroczy-
stej Eucharystii jej 

n
Moment poświęcenia pomnika przez abpa S. Gądeckiego   fot. Grzegorz Kodur

n
Pierwsze zdjęcia przy odsłoniętym 
pomniku. Za postaciami z brązu: 
„serdecznie dobrego człowieka”, 
dziewczynki i chłopca, od lewej: 
Paweł Klepka, członkowie zarządu 
Towarzystwa Miłośników Miasta 
Lubonia w historycznych strojach, 
ks. kan. Karol Biniaś, ks. abp 
Stanisław Gądecki. s. Rafała Ki-
siel, burmistrz Rafał Marek (pomy-
słodawca Ławeczki) z synem Mar-
celem, burmistrz Dariusz Szmyt   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Ks. Jacek Zjawin ze swoimi 
pacynkami w bajce dla dzieci 
prezentowanej podczas festynu. 
Od wielu miesięcy z poświęce-
niem nosi brodę i z powodze-
niem wciela się w postać bł. 
Edmunda Bojanowskiego    
fot. Rafał Wojtyniak

n
Chętnie próbowa-
no zupy rum-
fordzkiej z bułką 
edmundówką   
fot. Hanna Siatka

n
Matka Generalna Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek s. Rafała Kisiel 
dziękuje za oryginalny pomnik ku 
czci założyciela. Obok niej prowadzą-
ce uroczystość członkinie Komitetu 
Organizacyjnego na rzecz budowy 
Ławeczki: kierująca nim Małgorzata 
Machalska (z lewej) i Grażyna Ko-
nieczna   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Za ks. abp. Stanisławem Gądeckim – 
twórca Ławeczki, artysta rzeźbiarz 
Piotr Garstka z Szymanowa pod Śre-
mem   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Zabawy pod kierunkiem sióstr służebniczek. Pogoda dopisała   
fot. Grzegorz Kodur

uczestnicy odmówili 
„Litanię do bł. Edmun-
da Bojanowskiego”, 
a w samo południe 
„Anioł Pański”, po czym 
na zaproszenie sióstr 
służebniczek udali się 
do pobliskiego ogrodu 
na poczęstunek, gdzie 
raczyli się wspaniałą 
zupą pomidorową, 
herbatą, kawą i cia-
stem.
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Wieczorem 8 sierpnia podczas 
mszy św. o godz. 19 w sanktuarium 
wysłuchano homilii wygłoszonej 

przez ks. bp. Damiana Bryla, który 
mówił o wrażliwości serca i nauczał 
na temat otwartości na drugiego 

człowieka. Życie 
bł. Edmunda i jego 
bycie serdecznie 
dobrym przytoczył 
jako przykład i za-

razem wzór do naślado-
wania. Po mszy św. każ-
dy z przybyłych miał 
możliwość ucałowania 
relikwii bł. Edmunda 
oraz modlitwy przy jego 
sarkofagu. W uroczysto-
ści brało udział wielu 
dorosłych, lecz nie za-
brakło również młodzie-
ży i dzieci.

Ostatni, najważniej-
szy dzień odpustu (9 
sierpnia), przebiegający 
pod hasłem: „Wycho-
wanie”, rozpoczął się 
mszą św. w Sanktuarium 
bł. Edmunda w intencji 
dzieci, szczególnie tych 
zaniedbanych material-
nie i duchowo. Popro-
wadził ją lubiany przez 
najmłodszych, znany 
z oryginalnych homilii dla dzieci 
wikariusz z kościoła św. Barbary, 
ks. Jacek Zjawin, w towarzystwie 
kustosza świątyni, o. Dariusza Ga-

lanta oraz kleryka Jędrzeja Machal-
skiego. Zastanawiano się, dlaczego 
Edmund Bojanowski nosił brodę? 
Za ważniejszy od niej atrybut Bło-
gosławionego uznano jednak ser-
ce. By być szczęśliwym w trudno-
ściach chrześcijaninem nie wystar-
czy realizowany krok po kroku 
„Program ośmiu błogosławieństw”, 
potrzebny jestheroizm i zdanie się 
na Boga.

Hanna Siatka
Robert Wrzesiński
Paweł Wolniewicz

Krystyna Ruszkowska

n
Za talony „edmundówki” można było wybierać wśród imponującej ilości ciast. 
Przygotowano ich ok. 100 blach   fot. Rafał Wojtyniak

Czwartkowa, wie-
czorna Eucharystia. 
Od lewej ks. abp 
Tomasz Peta, ks. 
abp Juliusz Paetz 
i ks. bp. Zdzisław 
Fortuniak. Wśród 
księży drugi od 
prawej były kapelan 
Zgromadzenia 
Służebniczek – ks. 
Grzegorz Koralew-
ski   fot. Robert 
Wrzesiński

Śpiewa 
chór pod 
dyrekcją 
Huberta 
Kowalskie-
go   fot. 
Robert 
Wrzesiński

n
Podczas mszy za chorych. W procesji z darami ołtarza, które 
przyjmuje ks. bp Grzegorz Balcerek, podopieczni Stowarzysze-
nia „Wspólna Droga”   fot. Paweł Wolniewicz

n
W ogrodzie ks. bp G. Barcerek pozdrawiał 
wszystkich zebranych życząc im smacznego, 
najwięcej radości sprawiły mu przybyłe dzieci, 
którym rozdawał pamiątkowe obrazki z Janem 
Pawłem II   fot. Paweł Wolniewicz

n
W piątkowy wieczór 
– bp Damian Bryl 
w towarzystwie o. 
Pawła Ratajczyka 
OMI (z prawej) 
i diakona Bartosza 
Federowicza. U 
dołu z prawej wśród 
słoneczników – sta-
tuetka z bł. Edmun-
dem z relikwią   fot. 
Krystyna Ruszkow-
ska
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n
Stoisko komitetu ławeczkowego ze sprzedażą cegiełek, 
do których dodawano dzieła sztuki rękodzielniczej    
fot. Rafał Wojtyniak

n

n

n
Ks. Jacek Zjawin w ornacie z wizerun-
kiem bł. Edmunda Bojanowskiego 
w towarzystwie dzieci przybyłych 9 
sierpnia na mszę św. do sanktuarium 
w Żabikowie, nawet spoza granic 
Polski. Tłumaczy im, że Edmund Boja-
nowski nie był supermenem, ale 
uzbrojonym w pokorę, wiarę i miłość 
do Boga człowiekiem   fot. Rafał Woj-
tyniak
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Historia opisana poniżej roz-
poczyna się na początku XX 
wieku, kiedy to dawni pru-

scy koloniści spod znaku „Hakaty” 
osiedlili się w czysto polskiej, podpo-
znańskiej wsi Żabikowo. W księdze 
wieczystej Żabikowo tom VII, karta 
182 w dniu 11 lipca 1908 r. wpisano 
własność „Wspólnoty ewangelickiej 
w Żabikowie”. Powstała tu tzw. kolo-
nia niemiecka, która część gruntów 
nabyła od okolicznych rolników, nie 
tylko narodowości polskiej. Część 
była dobrami rycerskimi.

Dziś trudno dociec, kto był pier-
wotnym właścicielem nieruchomo-
ści, na której wspólnota ewangelic-
ka wybudowała kościół, szkołę, 
lazaret i inne budynki użyteczności 
publicznej. Od końca XVIII w., po 
utracie przez Polskę niepodległości, 
prusacy traktowali ziemię polską 
jako swoisty spadek, który się im 
prawnie należy.

Powstanie Wielkopolskie zakoń-
czyło ponad 100-letnią niewolę nie-
miecką. Od 1919 r. dawni koloniści 
niemieccy zaczęli sprzedawać swoje 
nieruchomości i wracali do Reichu. 
Rozliczenia sprzedaży nieruchomo-
ści pomiędzy kolonistami niemiec-
kimi a obywatelami polskimi, którzy 
nabyli ich domy i działki położone 
przy obecnych ulicach Wojska Pol-
skiego, 11 Listopada, Poniatowskie-
go i przyległych, odbywało się m.in. 
za pośrednictwem Polskiego Banku 
Rolnego (w 1921 r. przemianowany 
na Państwowy Bank Rolny), który 
udzielając Polakom pożyczki pod 
hipotekę nieruchomości, ułatwiał 
załatwienie transakcji kupna-sprze-
daży. Spłata obciążeń hipotecznych 
ww. nieruchomości trwała do lat 60. 
ubiegłego wieku.

Operacja sprzedaży przez kolo-
nistów niemieckich swoich nieru-
chomości i powrotu do Niemiec 
trwała kilka lat. Nad prawnym aspek-
tem tej akcji i sprzedaży nierucho-
mości w Żabikowie czuwała między-
narodowa Komisja Odszkodowawcza 
działająca w Paryżu w latach 1920-24. 
W tym okresie archiwiści poznańscy 
na zlecenie delegacji polskiej działa-
jącej przy tej Komisji ustalili, że 45% 
majątków niemieckich przejętych 
przez Państwo Polskie po I wojnie 
światowej, stanowiło przed rozbio-
rami majątki królewskie, które stały się 
„własnością” rządu pruskiego w na-
stępstwie rozbiorów, a więc było to 
typowe bandyckie prawo silniejsze-
go, za które Polska nie musiała płacić 
odszkodowania.

Żaden majątek poniemiecki nie 
został pozostawiony w rękach pol-
skich bez stosownej rekompensaty. 
Podobnie było z ponad 2-hektarową 
nieruchomością, która w wyżej po-
danej księdze wieczystej zapisana 
została w 1908 r. jako własność 
wspólnoty ewangelickiej w Żabiko-
wie. Nieruchomość ta zabudowana 
obiektem szkolnym, już od 1919 r. 

znajdowała się w rękach polskich 
władz oświatowych i od tego roku 
była Szkołą Podstawową nr 1 w Ża-
bikowie, obecnie w Luboniu przy 
ul. Poniatowskiego.

Nie są to jednak jednoznaczne 
i wystarczające dowody dla Para�i 
Ewangelicko-Augsburskiej przyzna-
jącej się do pokrewieństwa ze wspól-
notą ewangelicką z początku XX w., 
która była wpisana jako właściciel 
w dawnej księdze wieczystej (Żabi-
kowo tom VII, karta 182).

Pierwszym kierownikiem szko-
ły polskiej był Ludwik Boczoń, póź-
niejszy poseł do Sejmu Rzeczypo-
spolitej. Rodzina Ludwika Boczonia, 
a szczególnie jego piątka dzieci, była 

żołnierzami Armii Krajowej w Ma-
łopolsce. Jeden z jego synów – Wła-
dysław Boczoń ps. Wiktor – w dzie-
jach ruchu oporu zapisał się jako 
agent Abwery, działający na korzyść 
polskiego wywiadu.

Z zeznań Józefa Różańskiego, 
rocznik 1915, które jeszcze przed 
jego śmiercią udało mi się spisać 7 
kwietnia 2004 r. i przedstawić Ko-
misji Regulacyjnej w Warszawie, 
wynika, że pan Józef uczył się w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Żabikowie 
w latach 1921-24 języka polskiego, 
matematyki i religii w języku ojczy-
stym. Do szkoły chodziło kilkoro 
dzieci narodowości niemieckiej, 
którzy także pobierali naukę już 
w polskiej Szkole Powszechnej. Na-
uczycielem religii był ksiądz i pro-
wadził lekcję w języku polskim.

Urząd Miasta Luboń jest także 
w posiadaniu świadectw szkolnych 
wydanych przez 7-klasową Publicz-
ną Szkołę Powszechną w Żabikowie 
roczników szkolnych 1933-34 i 1934-
35, uczniów tejże szkoły – Zygmun-
ta Kosmalskiego i Czesława Cybul-
skiego. Urząd posiada również 
spisy etatów nauczycieli Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Żabikowie roczni-
ka 1938-39. Spisy nauczycieli zna-
lazłem w Archiwum Państwowym 

w Poznaniu w wyniku kwerendy 
przeprowadzonej 12 marca 2013 r.

Naprzeciw szkoły znajdował się 
kościół ewangelicki, ukończony i od-
dany do użytku w 1908 r. Dalej, od 
kościoła w kierunku południowym, 
stał lazaret, który po odzyskaniu nie-
podległości przeszedł we władanie 
polskich sióstr zakonnych. Do pół-
nocnej strony budynku ok. 1922 r. 
katolicy z okolicznych wsi: Żabikowa, 
Lubonia, Świerczewa, Kotowa, Rud-
nicze i Fabianowa wspólnie dobudo-
wali kaplicę, w której każdej niedzie-
li odbywały się msze święte. Po za-
kończeniu II wojny światowej, świą-
tynia ewangelików (obecnie kościół 
pw. św. Barbary) przeszła w ręce ko-
ścioła katolickiego. Wiem od ówcze-
snego proboszcza para�i św. Barba-
ry – ks. Zygmunta Sowińskiego – że 
poznańska para�a ewangelików też 
domagała się zwrotu kościoła, jednak 
kuria poznańska doprowadziła do 

regulacji stanu prawnego w sobie 
tylko znany sposób.

Ta więc od 1920 roku żabikow-
ska szkoła poewangelicka funkcjo-
nowała już w polskim systemie 
oświatowym i podporządkowana 
została polskiemu Kuratorium Oświa-
ty w Poznaniu, o czym świadczą 
powyżej przytoczone dowody.

Sprawą Para�i Ewangelicko-Augs-
burskiej i jej żądaniem zwrotu nieru-
chomości zacząłem się zajmować 
z ramienia Urzędu Miasta około 2000 r. 
kiedy do lubońskiego magistratu wpły-
nął wniosek tejże para�i podpisany 
przez aktualnego wtedy proboszcza 
ks. Raszyka. Po wymianie kilku tele-
fonów i pisemnych uprzejmości doszło 
do spotkania przedstawicieli para�i 
z władzami naszego miasta. Na spo-
tkaniu w urzędzie zdarzył się niemiły 
incydent podczas referowania przeze 
mnie sprawy z punktu widzenia urzę-
du. Gdy poinformowałem zebranych 
o tym, że szkoła w 1919 r. jako nieru-
chomość została rozliczona przez 
Państwo Polskie i od tamtego czasu 
ewangelicy niemieccy nie zgłaszali 
żadnych roszczeń, jeden z panów 
z cynicznym uśmiechem zapytał mnie: 
„Czy ma pan na to dowody, że wszyst-
ko zostało zapłacone?”. W odpowiedzi 
usłyszał niemniej cyniczną odpowiedź: 

„Tak, były dokumenty, ale to pańscy 
pobratymcy we wrześniu 1939 r. na 
dziedzińcu szkolnym w obecności 
okolicznych mieszkańców spalili je 
i próbowali zatrzeć wszelkie ślady 
przypominające o tym, że to była kie-
dykolwiek polska szkoła”. W związku 
z oburzeniem proboszcza za niesto-
sowne porównanie, burmistrz Kacz-
marek wyprosił mnie ze spotkania, 
które i tak nie doprowadziło do ugo-
dy. Po interwencji Wojewody Poznań-
skiego i próbie osiągnięcia konsensu-
su w sprawie zwrotu nieruchomości 
(wtedy poznańscy ewangelicy wystę-
powali o nieruchomość zamienną, 
niezabudowaną, najlepiej działki bu-
dowlane), burmistrz Włodzimierz 
Kaczmarek przedstawił sprawę na se-
sji Rady Miasta, która odrzuciła żąda-
nia ewangelików. Po licznych przepy-
chankach pomiędzy para�ą, Wojewo-
dą a Urzędem Miasta Luboń, sprawa 
tra�ła do Komisji Regulacyjnej w War-
szawie, która jest organem ostatecznym 
(od jej decyzji nie ma odwołania).

Podstawa prawna przedstawiona 
we wniosku para�i Ewangelicko-
Augsburskiej w Poznaniu to art. 40, 
ust. 1. ustawy z 13 maja 1994 r. – 
O stosunku Państwa do kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Rze-
czypospolitej Polskiej. Brak uregu-
lowań prawnych po I wojnie świato-
wej i niewpisanie od razu w księdze 
wieczystej własności Skarbu Państwa 
na podstawie art. 2.,ust. 1. ustawy z 25 
lipca 1947 r., w sprawie zmiany de-
kretu Prezydenta RP z 25 listopada 
1936 r., a dopiero w 1962 r. spowo-
dował, że obecni ewangelicy opiera-
ją swe żądania zwrotu na tym, że 
prawo własności biegło nieprzerwa-
nie od 1908 r. do 1962 r., co jest ewi-
dentną nieprawdą i nadużyciem.

W 1919 r., a więc w rok po od-
zyskaniu niepodległości, grupa ewan-
gelików z Wielkopolski powołała do 
życia Polskie Towarzystwo Ewange-
lickie. Kilka lat później erygowano 
para�ę ewangelicką w Poznaniu, 
której proboszczem był Gustaw Ma-
nitius. W 1939 r. mógł opuścić Poznań 
i schronić się przed prześladowania-
mi Gestapo, jednak został do końca 
z para�ą i oddał za to najwyższą o�a-
rę, swoje życie. W styczniu 1940 r. 
został zamęczony w Forcie VII. Tam-
ci ewangelicy księdza Manitiusa ani 
razu nie żądali regulacji i zwrotu 
nieruchomości, ani przez moment 
nie czuli się spadkobiercami pruskich 
hakatystów. Ich współcześni następ-
cy beztrosko sięgają po cudzą własność, 
pod pretekstem „pseudo ewangelicz-
nego” pokrewieństwa.

W wystosowanym piśmie do 
Komisji Regulacyjnej w Warszawie, 
które nosiło symboliczną datę: 1 wrze-
śnia (2009 r.) Miasto Luboń zwróci-
ło uwagę, że ewentualne przywróce-
nie własności Para�i Ewangelicko-
Augsburskiej byłoby działaniem 
nieakceptowanym społecznie w Lu-
boniu ze względu na silne związki 
z macierzą i tradycje polskiej Publicz-
nej Szkoły, która mieści się w budyn-
ku na przedmiotowej nieruchomości. 
Wypada zauważyć, że okrucieństwa 
okresu okupacji niemieckiej są w na-
szym mieście w dalszym ciągu żywe, 

Spór o SP 1
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu chce odebrać 
Luboniowi Szkołę Podstawową nr 1 wraz z boiskiem

cd.  
obok

n
Teren Szkoły Podstawowej nr 1 – przedmiot sporu gminy ewangelickiej z Lubo-
niem   fot. Hanna Siatka
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Janusz Dagoń
Radny Rady Miasta Luboń
tel. 696 043 845
e-mail: januszdagon@poczta.onet.pl
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radna 
Elżbieta Zapłata-Szwedziak

e-mail: swed_12@poczta.onet.pl
tel.  503 807 077, 
tel.  61 8130 647
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radna 
Magdalena 
Nyćkowiak-Filusz
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Luboń
Masz problem, pomysł na nasze miasto,  
zadzwoń lub napisz!  tel. 662 033 856
e-mail: magdalena@nyckowiak.pl
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n Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
n Komisja Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu
n Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

dyżury: poniedziałki w godz. 12-14 i czwartki 16–18 
 – ul. Leśmiana 8  
tel.  515 396 946 

e-mail: jolanta.korcz@onet.eu  

Jolanta Korcz
Radna Powiatu Poznańskiego
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Andrzej Sobiło
Radny Powiatu Poznańskiego
Wiceprzewodniczący Komisji Promocji,  
Rozwoju i Integracji Europejskiej
Komisja Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury
dyżury: drugi poniedziałek miesiąca od 
godz. 16 do 18 – Urząd Miasta Luboń
tel. 604 995 656
e-mail: a.sobilo5@gmail.com
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a SP 1 położona jest w linii prostej 
w odległości 450 m od byłego hitle-
rowskiego obozu karno-śledczego 
w Żabikowie, gdzie w okrutny sposób 
zamęczono wiele tysięcy patriotów 
z Wielkopolski i nie tylko.

20 marca 2014 r., Komisja Regu-
lacyjna w Warszawie miała wydać 
ostateczne postanowienie w tej spra-
wie. Z niewiadomych powodów od-
roczyła sprawę rozstrzygnięcia pro-
blemu do końca kwietnia br. Spo-
dziewaliśmy się, że w maju 2014 r. 
sprawa zwrotu nieruchomości para-
�i Ewangelicko-Augsburskiej zosta-
nie de�nitywnie odrzucona jako 
żądanie bezpodstawne. Osobiście nie 
wyobrażam sobie innego rozstrzy-
gnięcia jak oddalenie żądania. Szko-
da tylko, że wybujałe ambicje kana-
powego proboszcza kosztowały Skarb 
Państwa pieniądze podatników, a nas, 

lubonian, nerwy, szukanie dokumen-
tów i świadków oraz udowadnianie, 
że nie jesteśmy wielbłądem.

Powyższy tekst powstał przy 
wydatnej pomocy Izabeli Szczepaniak, 
historyka i regionalisty, z której opra-
cowań, za jej zgodą, korzystałem, za 
co składam jej serdeczne podzięko-
wanie.

Andrzej Mizerka
pracownik Wydziału Spraw Komunal-

nych Urzędu Miasta Luboń.

Lubońska Inicjatywa Obywa-
telska (LIO) przeprowadziła 
anonimową ankietę wśród 

mieszkańców Lubonia. Zwróci-
liśmy się z pytaniem: Czy znasz 
strażnika miejskiego z Twoje-
go rejonu? Wyniki nie napawają 
optymizmem, stąd postanowili-
śmy przyjrzeć się pracy lubońskiej 
Straży Miejskiej.

Wyniki badania
Od 1 do 5 sierpnia br. przepro-

wadziliśmy sondę wśród 100 miesz-
kańców Lubonia na temat ich zna-
jomości strażników miejskich. 
Tylko 1 osoba prawidłowo podała 
nazwisko swojego strażnika – Krzysz-
tofa Guźniczaka z rejonu nr 3. Jed-
na osoba podała prawidłowo na-
zwisko strażnika, jednakże nie był 
to funkcjonariusz z jej rejonu (Prze-

mysław Grobelny z rejonu nr 4; 
ankietowany był z rejonu nr 6). Tak 
więc zaledwie 2% ankietowanych 
potra�ło trafnie, bądź mniej trafnie 
udzielić odpowiedzi na zadane py-
tanie. Aż 98% badanych nie znało 
nazwiska strażnika miejskiego, nie 
było również w stanie podać nu-
meru kontaktowego do strażnika 
bądź do dyżurnego. O braku wiedzy 
na temat Straży Miejskiej w Lubo-
niu może świadczyć fakt, iż miesz-
kańcy odpowiadali dodatkowo m.in.: 
„Nie znam strażnika, bo oni siedzą 
zamknięci na rynku i nigdzie nie 
wychodzą” (Straż Miejska już od 
września 2011 r. ma siedzibę przy 
ul. Dworcowej 1, w budynku dwor-
ca PKP, a nie na pl. E. Bojanow-
skiego); „Nigdy nie widziałem 
Straży Miejskiej w mojej okolicy”. 
„Oni chyba tylko łapią psy, bo wciąż 
pod moim blokiem pije młodzież 
alkohol i nie reagują”.

Spadek interwencji
Do pracy lubońskiej Straży Miej-

skiej mamy wiele zastrzeżeń. Nie-
przychylne komentarze na ten temat 
usłyszeliśmy również od ankietowa-
nych mieszkańców. Przyglądając się 
statystyce, w lipcu 2014 r. nasi straż-

nicy interweniowali 539 razy. Trud-
no oceniać, czy to dużo czy mało. 
Porównując, w analogicznym mie-
siącu w 2013 r., interwencji było 625, 
zatem o 86 razy więcej niż w bieżą-
cym. I chociaż liczba interwencji 
spadła, nie oznacza to, że w Luboniu 
jest bezpieczniej czy spokojniej. 
Nasze badanie pokazuje wzrost nie-
zadowolenia społecznego pracą 
strażników.

Trzy kardynalne błędy
1. Sąsiad
Czy łatwo wypisuje się mandat 

swojemu sąsiadowi? Sądzimy, że 
raczej nie, i najczęściej w takim 
wypadku stosuje się pouczenie. 
Dlaczego o tym piszemy? Otóż wśród 
strażników miejskich znajdują się 
mieszkańcy Lubonia, w tym komen-
dant – Paweł Dybczyński. Trudno 

pracować obiektywnie i być aser-
tywnym, gdy wykroczenie popełnia 
członek rodziny, znajomy bądź 
osoba z sąsiedztwa. Proces rekru-
tacji strażników miejskich powinien 
obejmować podstawowy warunek 
– nie można być strażnikiem miej-
skim w miejscu swojego zamiesz-
kania. Nie chcemy cytować w tym 
zakresie naszych ankietowanych, 
jednakże użyte słowo „kolesiostwo” 
jest chyba w tym przypadku najła-
godniejsze.

2. Krótkowzroczność
W pracy strażników miejskich 

niezwykle razi ich krótkowzroczność. 
Pomimo że na naszych ulicach wi-

Ankieta LIO
98% lubonian nie zna swojego strażnika miejskiego!
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Samochód na chodniku na ul. Cmentarnej

n
To samo wykroczenie na ul. Wojska Polskiego

Urząd Miasta Luboń skierował do 
Komisji Regulacyjnej w Warszawie pi-
smo (z 22 kwietnia br.) podtrzymujące 
stanowisko zawarte we wcześniejszych 
dokumentach (z 1 września 2009 r. i 15 
stycznia 2013 r.), wyrażające sprzeciw 
wobec żądań zwrotu nieruchomości. 
Decyzja Komisji Regulacyjnej w War-
szawie nie jest jeszcze znana.
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dzimy przejeżdżający patrol Straży 
Miejskiej, to wpływy z mandatów 
nie są duże. Powodem tego może 
być fakt, iż albo w Luboniu niewie-
le osób narusza porządek i bezpie-
czeństwo, albo strażnicy nie zwra-
cają uwagi na to, co dzieje się wokół 
trasy ich przejazdu. Skłaniamy się 
raczej ku drugiej opcji. Dlaczego? 
Otóż przeprowadziliśmy kolejne 
badanie.

Wyjechaliśmy samochodem na 
ulice Lubonia 5 sierpnia br., o godz. 
13.30. Skierowaliśmy się na ul. Cmen-
tarną i tutaj od razu zauważyliśmy 
samochód, który zaparkował na 
chodniku (fot. 1). Jadąc dalej, na ul. 
Wojska Polskiego również to samo 
wykroczenie (fot. 2.). W niespełna 
10 minut zauważyliśmy możliwość 

ukarania mandatem dwóch kierow-
ców. Samochody parkujące na chod-
nikach to prawdziwa zmora Lubonia. 
Przez to piesi, w tym osoby niepeł-
nosprawne, zmuszone są korzystać 
z ulicy, celem ominięcia przeszkody, 
co stanowi poważne zagrożenie dla 
ich bezpieczeństwa.

Straż Miejska znaczną część 
mandatów wystawia za picie alko-
holu w miejscach publicznych. Czę-
sto miejsca te są doskonale jej zna-
ne, a mimo to, nie można ukrócić 
tego procederu. Godzina 15.30 tego 
samego dnia – w „tradycyjnym” 
miejscu przy skrzyżowaniu ulic Tar-
gowa-Poznańska (fot. 3) – od daw-
na amatorów trunku nie brakuje 
w obrębie i na terenie placu za-
baw.

Strażnicy miejscy często pod-
kreślają fakt, że nie mogą być wszę-
dzie i proszą o sygnały od miesz-
kańców, gdy Ci zauważą łamanie 
przepisów. Oczywista sprawa, jednak 
jeżeli chodzi np. o przejechanie służ-
bowym samochodem obok innego 
„parkującego” na chodniku, to na 
mieszkańców nie można zrzucać 
odpowiedzialności! Wskazane przez 
nas dwa samochody nie stały przy 
rzadko uczęszczanych ulicach. Par-
kowały przy ruchliwych ciągach 
komunikacyjnych, w obrębie miejsc 
kontroli prędkości, trudno więc nie 
mieć wątpliwości, co to tego, że wzrok 
strażników miejskich powinien być 
bardziej wyostrzony.

Podobne zarzuty można byłoby 
mieć także do niekarania właścicie-
li psów, zapominających o kagańcach 
czy smyczy (oni również się nie 

ukrywają) lub zimą do nieodśnie-
żania posesji przez właścicieli.

3. Niewykorzystane możliwości
Samochody nie poruszają się po 

ulicach Lubonia z dozwoloną pręd-
kością. Brak progów zwalniających 
czy długie proste sprzyjają łamaniu 
przepisów przez kierowców. Obec-
nie na terenie miasta wytypowano 
5 punktów kontroli prędkości, czy-
li takich, na których możemy spotkać 
fotoradar. Są to ulice: Dworcowa, 
Cmentarna, Poniatowskiego, Wojska 
Polskiego oraz Sobieskiego. Pierw-
sze pytanie – czy pięć takich miejsc 
to wystarczająca liczba na ponad 
30-tysięczne miasto? Pytanie drugie 
– jak często widać fotoradary, choć-
by w tych wyznaczonych punktach? 
Kontrole prędkości powinny być 

przeprowadzane nie 
w teoretycznych, 
a praktycznych 
punktach miasta. 
Częste pilnowanie 
i karanie kierowców 
sprawi, że następnym 
razem zwolnią i za-
stanowią się, nim 
przycisną pedał gazu. 
Na wielu ulicach 
konieczne byłoby 
postawienie foto-
radaru, gdyż umiesz-
czenie przy drodze 
znaku D-51, infor-

mującego o kontroli, nie odstrasza 
łamiących przepisy. Jako przykład 
można podać nocne „przejażdżki” 
motocyklistów ulicą Sobieskiego 
(aktualnie chwilowo zawieszone, 
z racji budowy kanalizacji). Nie 
chodzi nam o to, aby z mandatów 
z fotoradaru robić wpływy do bu-
dżetu miasta, chcemy, aby było spo-
kojnie na naszych drogach, a foto-
radar, nawet ten przenośny, czy 
pouczenie strażnika, mogą w tym 
pomóc.

Konieczne zmiany
Nie oczekujemy, że strażnicy miej-

scy mają każdego dnia przejechać 
wszystkie ulice w mieście i zaglądać 
za każdy róg w poszukiwaniu wykro-
czeń. Liczymy, że będą wykonywać 
swoją pracę rzetelnie i sumiennie tak, 
aby mieszkańcy widzieli ich systema-
tycznie w swoim sąsiedztwie. Straż 
Miejska, aby skutecznie mogła działać, 
powinna być zrestrukturyzowana. 
Strażnicy powinni więcej czasu spędzać 
wśród lubonian, aniżeli za biurkiem. 
Jednym z głównych priorytetów Lu-
bońskiej Inicjatywy Obywatelskiej jest 
zwiększenie bezpieczeństwa w mieście. 
Wierzymy, że planowane zmiany 
w Straży Miejskiej pozwolą nam osią-
gnąć ten cel.

Magdalena Woźniak-Patej,  
Magdalena Nyćkowiak

Lubońska Inicjatywa Obywatelska
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Amatorzy trunków wyskokowych na placu zabaw przy ul. 
Targowej-Poznańskiej

Więcej informacji o naszych 
działaniach: www.lio.org.pl,  
e-mail: inicjatywa@lio.org.pl, bądź 
pod numerem 662 033 856.

Chciałam w lipcu wybrać się na 
sesję Rady Miasta, aby przed-
stawić radnym swoją sprawę. 

W lipcu dowiedziałam się, że Rada Mia-
sta nie pracuje, a sesja będzie w sierp-
niu. Mieszkam w dolnym Luboniu, 
wybrałam się więc 7 lipca na dyżur do 
Przewodniczącego Rady Miasta Mar-
ka Samulczyka w Gimnazjum nr 1. 
Z gra�ku umieszczonego na stronie 
miasta: http://www.lubon.pl/content.
php?cms_id=123&lang=pl&p=p3 wy-
nikało, że Pan ten miał pełnić dyżur 
w tym dniu i miejscu. Czekałam nada-
remno, przez prawie godzinę (proszę 
spytać, podobno jest coś takiego jak 
zeszyt dyżurów, świadkiem może być 
miły personel szkoły). Pan Marek Sa-
mulczyk ładnie pisze i zapowiada, czego 
to on nie zrobi dla mieszkańców, kiedy 
już zostanie Burmistrzem. Aktualnie, 
moim zdaniem, nie radzi sobie z obo-
wiązkami radnego. Może pozostawiła-
bym tę kwestię bez echa, jednak pro-
szę zrozumieć moje zdenerwowanie, 
gdy dziś (4 sierpnia – przypis red.) 
dowiedziałam się w magistracie, że 
w sierpniu też sesji nie będzie. Za co 
my płacimy tym naszym radnym? Czy 
za lipiec i sierpień Pan Przewodniczący 
Marek Samulczyk, który nie bywa na 
dyżurach i sesji też nie poprowadzi, 
otrzyma dietę? W jakiej wysokości? 
Jak ma się zwykły mieszkaniec do-
stać do radnego, skoro ten nie cho-
dzi na dyżury, i brak sesji? Ja już zde-
cydowałam, poczekam do listopada, 
wtedy dopiero podejmę swoją sprawę 
z nowo wybranymi radnymi. Jednak 
proszę Was o napiętnowanie tej sy-
tuacji. Radnemu należy się dieta, ale 
za godne wypełnianie obowiązków. 
Proszę albo o opublikowanie mojego 
listu, albo o zajęcie się sprawą.

IK

Odpowiedź
Szanowna Pani, jest mi bardzo 

przykro, że nie zastała mnie Pani 
na dyżurze 7 lipca br. i straciła swój 
czas. Tak jak Pani zauważyła, lipiec 
był dla radnych miesiącem urlo-
powym. Gdy pod koniec ub. roku 
pracownik Biura Rady opracowy-
wał plan dyżurów, nie wiedział, że 
w tym roku ze względu na uroczy-
stości związane z bł. Edmundem 
Bojanowskim, przerwa urlopowa 
będzie w lipcu, a nie jak to było 
dotychczas, w sierpniu. Sprawa 
zmiany informacji o dyżurach zo-
stała przeoczona przez pracowni-
ka, za co przepraszam. Sądziłem, 
że prawidłowa informacja jest po-
dana do wiadomości mieszkańców. 
Proszę pamiętać, że może się Pani 
kontaktować ze mną, jako radnym, 
telefonicznie, mailowo, możemy 
umówić się na spotkanie indywi-
dualnie – jestem w pełni dostępny 
dla mieszkańców pod numerem 
telefonu: 697 630 827 i e-mailem: 
marek.samulczyk@rmlubon.pl. Nie 
musi Pani czekać na dyżur, komi-
sję czy sesję, aby zapoznać radnych 
ze swoim problemem. W Urzędzie 
Miasta jestem prawie codziennie 
i spotykam się z mieszkańcami 
również poza wyznaczanymi dy-
żurami. Proszę o kontakt, spotkam się 
z Panią w dogodnym dla Pani ter-
minie i miejscu. Wyjaśniając temat 
terminu sesji - na prośbę burmistrza, 
sesja zaplanowana na 21 sierpnia 
została przeniesiona na 9 września. 
Radni pracują zgodnie z planem 
w komisjach merytorycznych.

Marek Samulczyk
przewodniczący Rady Miasta

List do redakcji

Jak się (nie) spotkać z radnym

W przyjętym Uchwałą Rady 
Miasta Luboń nr XLVII
/299/2014 z dnia 27 czerwca 

2014 r. „Gminnym programie opieki 
nad zabytkami dla Miasta Luboń na 
lata 2014-2017” wymieniono zwery-
�kowaną listę istniejących obiektów 
wpisanych do Gminnej Ewidencji 
Zabytków Miasta Luboń, w tym 
również obiekty wpisane do reje-
stru zabytków na podstawie decy-
zji Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. W naszym 
mieście znajduje się 13 takich obiek-
tów, m.in. kościół pw. św. Barbary, 
budynki mieszkalne, zespoły zabudo-
wy fabrycznej czy historyczny układ 
urbanistyczny. Powyższy Program 
uzyskał pozytywną opinię Wielko-
polskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków.

W rozdziale 6. Programu wy-
mieniono szereg działań, jakich 
podejmie się Burmistrz Miasta Lu-

boń, w celu realizacji zapisów Pro-
gramu. Kontrolą nad tymi działa-
niami zajmie się powołany przez 
Burmistrza Zespół Koordynujący 
złożony z przedstawicieli poszcze-
gólnych Wydziałów Urzędu Miasta 
Luboń. Zespół monitorujący „Gmin-
ny program opieki nad zabytkami 
dla Miasta Luboń na lata 2014-2017” 
przynajmniej raz na dwa lata przed-
stawi pisemną analizę stopnia reali-
zacji powyższego Programu.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust. 5 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytka-
mi (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.) 
Burmistrz Miasta zobowiązany jest 
do sporządzenia co 2 lata sprawoz-
dania z realizacji Programu.

Warto wspomnieć, iż przywo-
łane w artykule zapisy powyższej 
ustawy (m.in. art. 77 i 81) dotyczą 
tylko obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków, nie dotyczą natomiast 

O historii z magistratu
W nawiązaniu do artykułu „Lekceważenie nie tylko historii” 
(„WL” 07-2014, str. 22)

cd.  
obok
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pozostałych obiektów ujętych w Gmin-
nej Ewidencji Zabytków. Celem 
polepszenia identy�kacji tych właśnie 
obiektów jeszcze w tym roku na 
wniosek Burmistrza, przy udziale 
Powiatowego Konserwatora Zabyt-
ków i Wydziału Promocji Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, oznako-
wane zostaną „błękitną tarczą” (zgod-
nie z art. 12 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami). Znakiem infor-
mującym o tym, iż obiekt podlega 
ochronie. Jest to dla nas realizacja 
planu minimum.

Opieka nad zabytkami kształtu-
je lokalną tożsamość, ubogaca tra-
dycję i stanowi dowód pamięci 
o poprzednich pokoleniach miesz-
kańców miasta. Stąd też szereg dzia-
łań, których realizację ambitnie 
przewiduje się w znowelizowanym 
dokumencie. Planowana rewitaliza-
cja parku Siewcy, opracowanie kon-
cepcji Domu Włodarza i inne dzia-

łania stanowią dla nas priorytety, 
które również wykazują naszą troskę 
o miejsca o znaczącej wadze histo-
rycznej. Cieszę się, że niezastąpioną 
rolę w umacnianiu lokalnej pamięci 
i tożsamości odgrywa redakcja „WL” 
i stowarzyszenie „Forum Lubońskie”. 
Z przyjemnością w wolnej chwili 
czytam kolejne roczniki historyczne 
miasta, które ubogacają moją wiedzę 
w tym zakresie. Chętnie też przeka-
zuję te wydawnictwa dalej i nie kry-
ję w tych chwilach dumy z tego, że 
mieszkam w Luboniu – mówi M. 
Tomaszyk, Zastępca Burmistrza 
Miasta.

Mamy nadzieję, iż podjęte już 
działania a także zaplanowane na 
kolejne lata kierunki realizacji zapi-
sów Programu, pozwolą na ochronę 
cennych miejsc na terenie naszego 
miasta.

A. Perz
Wydział Planowania Rozwoju i Ochrony 

Środowiska

Nie tylko ostatnie ulewy przy-
naglają nas do kontynuowa-
nia pracy w ramach regu-

lacji cieków wodnych i zagospoda-
rowania wód opadowych. Nie jest 
prawdą, że urzędnicy naszego magi-
stratu wraz z moim poprzednikiem 
M. Walnym i ze mną, nie uczynili 
nic, by zmierzyć się z tą ważną dla 
każdego z nas sprawą. Duża część 
środków budżetowych jest rocznie 
przeznaczana na ten cel. I w moim 
przekonaniu są to pieniądze wyda-
wane dobrze i rozsądnie.

Regulacja cieków wodnych
Strumień Junikowski
Od początku roku, z chwilą 

przejęcia nowych obowiązków było 
dla mnie jasne, że muszę kontynu-
ować i przyspieszyć działania M. 
Walnego związane z regulacją Stru-
mienia Junikowskiego. Stąd też 
w styczniu, będąc w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Poznaniu (administru-
je tym ciekiem wodnym), potwier-
dziłem wcześniejsze ustalenia, że 
z początkiem roku nastąpi wycinka 
drzew na odcinku od ul. Armii Po-
znań w stronę ul. Hibnera i do rze-
ki Warty. Następnie w czerwcu 
został ogłoszony przetarg na robo-
ty utrzymaniowe koryta Strumienia 
Junikowskiego. Zakres prac to m.
in.: czyszczenie koryta z gruzu, śmie-
ci, mułu, likwidacja pozostałości 
ogrodzeń, ukształtowanie szeroko-
ści dna, ukształtowanie spadku, 
wypro�lowanie skarp, zabezpiecze-
nie stopy skarp, umocnienie skarp 
płytami ażurowymi, zabezpieczenie 
cokołami drewnianymi wokół drzew. 
Aktualnie został wyłoniony wyko-
nawca, z którym ustaliłem, że z chwi-

lą przekazania placu budowy na 
bieżąco będę informowany o ich 
przebiegu, tak by dotrzymać har-
monogramu prac i je zakończyć 
z końcem września br.

Ponadto korzystając z okazji, że 
na terenach zamkniętych PKP trwa-
ją prace modernizacyjne, porozu-
miałem się z wykonawcą, który 
zgodził się wykonać dla nas, na swój 
koszt, pogłębienie przepustu nad 
Strumieniem Junikowskim aż do 
tzw. płyty dennej (prace te były 
wcześniej wykonywane na początku 
lat 90. XX wieku). Na podstawie 
przesłanego pisma wiem, że na po-
czątku września br. z tym zadaniem się 
uporamy. Ponadto w rejonie tego 
samego przepustu mamy do czynie-
nia (po drugiej stronie) z rurą, w któ-
rej biegną najpewniej kable telefo-
niczne. Przez lata trwała wymiana 
korespondencji między miastem, 
Wielkopolskim Zarządem Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, 
PKP, w której próbowano ustalić, 
kto jest właścicielem tej infrastruk-
tury. Powoduje ona piętrzenie się 
wody, a jej przebudowa pomogłaby 
zwiększyć przepustowość strumie-
nia. Po mojej interwencji w Urzędzie 
Marszałkowskim wszczęto postępo-
wanie wyjaśniające w nadzorze bu-
dowlanym. Na jego rozstrzygnięcie 
czekam. Ponadto na terenie stru-
mienia ZDM na bieżąco konserwu-
je zastawkę pełniącą funkcję progu 
o stałym piętrzeniu. Z chwilą wy-
stąpienia nadmiaru wody, próg 
usuwa jej nadmiar do glinianek.

Żabinka i Bocianka
Na początku lipca po pierwszych, 

czerwcowych, dużych opadach desz-
czu wezwałem na spotkanie do 

urzędu przedstawicie-
li wszystkich służb 
odpowiedzialnych za 
cieki wodne, oraz tych, 
którzy za każdym razem 
pomagają mieszkańcom 
walczyć z nadmiarem 
wody. Problemem jest 
nie tylko przepust nad 
Strumieniu Junikowskim, 
ale również na rowie 
Żabinka przy ul. Ko-
ściuszki. Przebudowa 
przepustu powinna być 
przeprowadzona jak 
najszybciej – koniecz-
ność złożenia wniosku 
do budżetu Miasta na 
przebudowę przepustu 
w 2015 r. (taki wniosek 
złożę, planując budżet). 
Żabinka od ul. Przejazd 
do ul. Kościuszki przepływa przez 
tereny prywatne i w związku z tym 
jest to bardzo trudny odcinek rowu, 
którego przepustowość stale się 
zmniejsza wskutek działań niektórych 
mieszkańców (płoty, rozbudowy 
„umocnień” itp.). Zwrócono mi też 
uwagę na problem dwóch studzienek 
znajdujących się na ul. Kościuszki 
na wysokości przystanku autobu-
sowego (już zleciłem ich naprawę 
– �nansowanie z oszczędności prze-
targowych). Przy przebudowie rowu 
koryto na wspomnianym odcinku 
zostanie pokryte rurą o średnicy 
1 m. Wydaje się, że rów otwarty 
byłby dla mieszkańców dużym pro-
blemem. Bezwzględnie należy wy-
konać ww. przebudowę rowu oraz 
zbiornik retencyjny według wytycz-
nych znajdujących się w opracowa-
nej już w 2012 r. analizie hydrau-
licznej rowu Żabinka. Koszty tych 
prac będą bardzo wysokie, stąd za-
kładam ich etapowanie. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że zlewnia Ża-
binki jest zlewnią o coraz większych 
spływach jednostkowych w dużej 
mierze z uwagi na spływ wód z te-
renów utwardzonych.

Zaś jeśli chodzi o Bociankę, to 
jej dolny odcinek od torów kolejo-
wych do ujścia do Warty zostanie 
przebudowane przez PKP z uwagi 
na to, iż Spółki Wodne wyraziły 
zgodę dla PKP na zrzut wód desz-
czowych do rowu Bocianka. W gór-
nym biegu Bocianki podejmiemy 
w tym roku kilka prac usprawnia-
jących spływ wód.

Nie tylko cieki wodne
Biorąc kilkakrotnie udział w ak-

cjach służb związanych z zalewaniem 
niektórych ulic w mieście wiem, jak 
pilną sprawą jest budowa nowych 
kanałów deszczowych. Od początku 
roku wraz z pracownikami Wydzia-
łu Inwestycji podjęliśmy pilne dzia-
łania mające na celu uzyskanie 
dostępu do „mitycznych” terenów 
zamkniętych PKP. W efekcie naszej 
pracy mam już pozwolenie na bu-
dowę kanału deszczowego w ul. 
Cieszkowskiego. Jest to inwestycja, 
która nareszcie umożliwi odprowa-
dzanie wód z Nowego Centrum 
Lubonia. Niebawem ogłosimy prze-
targ na jej realizację. Ponadto po-

rozumiałem się już z PKP ws. uzy-
skania prawa do dysponowania 
gruntem na cele projektowe, by 
kontynuować prace nad kanałem 
deszczowym w rejonie ul. Dworco-
wej. Zaś wczoraj (4.08) podpisałem 
umowę na koncepcję budowy krót-
kiego odcinka kanału deszczowego 
(nazywam go „by pass”) po to, by 
zamknąć temat zalanego skrzyżo-
wania w rejonie ul. Fabrycznej. Po-
nadto na bieżąco, gdzie zachodzi 
taka potrzeba dokładamy kratki 
ściekowe, regulujemy ulice nieutwar-
dzone po to, by zminimalizować 
zagrożenie podtopieniami. Kom-Lub 
kilkakrotnie, w ramach porozumie-
nia, czyści metr po metrze nasze 
kanały deszczowe. Widzę problem 
ul. Paderewskiego i bez blasku ju-
piterów i taniego PR porozumiałem się 
z właścicielem marketu, by w prze-
ciągu miesiąca przebudował kratki 
ściekowe tak, by nadmiar wód nie 
spływał po tej ulicy.

Często jednak widzę, że tak jak 
solidarnie wszyscy oczekują od nas 
natychmiastowych działań (co zresz-
tą dzięki OSP, Straży Miejskiej i pra-
cownikom Kom-Lubu gwarantuje-
my), tak już niekoniecznie część 
mieszkańców w prawidłowy sposób 
zagospodarowuje deszczówkę. Rze-
czą karygodną dla mnie jest wyko-
pywanie rowków, przedłużanie 
rynien i inne pomysły techniczne, 
które na jednej posesji pomagają 
zrobić porządek z wodą, ale pod-
rzucają ją do sąsiada – a co tam, 
niech się martwi. Jego posesja niżej 
położona jest przez to podtapiana. 
Dość naiwnie oczekiwałbym więk-
szego zrozumienia tej sprawy.

Podsumowując, przedstawiłem 
Państwu najważniejsze tematy zwią-
zane z tzw. problemem odwodnienia 
naszego miasta. Zapewniam Państwa, 
że nikt z pracowników Urzędu Mia-
sta nie bagatelizuje problemu. Za 
niestosowne uznaję czynienie wody 
opadowej, wodą polityczną. Ale cóż, 
przed wyborami różne cuda nam się 
przydarzą. Chętnie porozmawiam 
z Państwem o tych sprawach podczas 
moich dyżurów dla mieszkańców. 
Kontakt: o�ce@lubon.pl.

Mikołaj Tomaszyk
zastępca Burmistrza Lubonia

Odwodnię Luboń 
– my już to robimy!
Głos burmistrza M. Tomaszyka w sprawie wypowiedzi kandydata 
na Burmistrza M. Samulczyka – „Odwodnienie Lubonia” – 
zamieszczonej w „WL” 07-2014 na str. 25

n
Burmistrz M. Tomaszyk lustruje prace remontowe prowadzone 
przez PKP przy przepuście nad Strumieniem Junikowskim przy 
ul. Dworcowej
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Z dużym zaciekawieniem czytam 
ostatnio na łamach lokalnych 
mediów postulaty programo-

we zdeklarowanych kandydatów na 
stanowisko Burmistrza Miasta Lu-
boń. Nie miałem zamiaru wchodzić 
w jakąś szczególną polemikę z któ-
rąkolwiek z tych osób do momentu, 
aż moim zdaniem nie okaże się to 
konieczne. W ciągu ostatnich tygodni 
pojawiło się wiele pomysłów, które, 
zdaniem kandydatów, mają popra-
wić jakość życia w mieście. Niestety, 
według mnie kilka z nich jest pozba-
wionych sensu, jak i realnych szans 
na ich zrealizowanie.

Budżet obywatelski a samo-
rządy pomocnicze

Wiele informacji pojawiło się 
ostatnio na temat budżetu obywa-
telskiego. Jedna z propozycji odno-
si się do powstania samorządów 
pomocniczych. W przypadku mia-
sta Poznania jednostki te biorą udział 
w opiniowaniu pomysłów obywa-
teli, które miałyby być realizowane 
w mieście. Pojawiła się propozycja, 
aby te jednostki powstały w Luboniu. 
Trzeba w tym miejscu podkreślić, 
że jednostki pomocnicze miast, 
oprócz udziału w opiniowaniu bu-
dżetu obywatelskiego (co nie jest 
obligatoryjne), posiadają swój wła-
sny budżet. Jest on zróżnicowany 
i o jego wielkości decyduje rada 
danego miasta. Patrząc na Luboń, 
można by przyjąć, że zasadnym 
byłoby utworzenie pięciu samorzą-
dów pomocniczych: Wschodnia, 
Żabikowo, Lubonianka, Lasek, Sta-

ry Luboń. Przyjmijmy, że każdy z tych 
samorządów posiadałby budżet 
w wysokości 30 000 zł (co wystarczy 
na niewielkie inwestycje). Daje to 
koszt 150 000 zł w skali roku. Za-
łóżmy, że w każdej radzie zasiada 
10 osób. Niech każdy z radnych 
otrzyma dietę miesięczną w wyso-
kości 200 zł. Daje to koszt w wyso-
kości 10 000 zł w skali miesiąca, 
czyli 120 000 zł w skali roku. Oczy-
wiście można założyć, że radni 
w samorządach pomocniczych będą 
działać, dopłacając do tego (dojaz-
dy, koszty internetu, wydruków, 
telefonów). Ciekawe jednak, czy się 
tacy znajdą. Podsumowując te moje 
luźne wyliczenia – tylko na ten po-
mysł należałoby znaleźć 270 000 zł 
w skali roku. Ciekawe, skąd wziąć 
na to pieniądze? Budżet obywatelski 
można także oprzeć o drugi model 
działania. W przypadku propozycji 
plebiscytu (bo o tym tutaj mowa) 
w budżecie obywatelskim to wszy-
scy mieszkańcy (bez udziału rady 
osiedla) decydują o wydaniu okre-
ślonej kwoty. Władze wykonawcze 
podejmowałyby działania mające 
na celu ocenę zgłoszonych propo-
zycji (w co, w pierwszym modelu 
włączona jest rada osiedla).

Luboń i więcej zieleni
Zastanawiające są też pomysły 

dotyczące powstania nowych terenów 
zielonych. Pani Małgorzata Machal-
ska chce na przykład zorganizować 
park na zaniedbanej przez władze 
miasta działce przy ul. Konarzew-
skiego. Pominę już inne kwestie 

Burmistrz tylko na papierze?

Bez marzeń nie ma planów, bez 
planów nie ma realizacji – od-
powiedź na artykuł radnego 

Jakuba Bielawskiego pt „Burmistrz 
tylko na papierze?”

Twardo stąpam po ziemi, nauczy-
ła mnie tego praktyka prawnicza 
i praca na rzecz dużych przedsiębiorstw 
i banków. Miasto, tak jak �rma po-
winno posiadać dobrą strategię roz-
woju. Podstawą każdej strategii jest 
wizja, która w wypadku Miasta po-
winna uwzględniać marzenia i ocze-
kiwania mieszkańców.

Stawiam na zieleń
Luboń zielonym miastem? To 

moje marzenie, ale też marzenie 
wielu mieszkańców, którzy jasno 
wypowiedzieli się w tej kwestii, wy-
pełniając  ankiety, w których ocze-
kują zapewnienia przez Miasto nowych 
terenów zieleni. Mój mąż, który jest 
z wykształcenia architektem, a oprócz 
projektowania pełni też odpowie-
dzialną funkcję kierownika lub in-
spektora nadzoru wielu inwestycji 
i budów, twierdzi, że najwięcej błędów 
popełniają nowicjusze (z racji braku 
wiedzy) oraz pracownicy od dawna 
pracujący na swoich stanowiskach 
(gubi ich rutyna). Jestem radną do-
piero cztery lata w odróżnieniu od 

Pana, Panie Jakubie (8 lat) i tak za-
chwalanego przez Pana, Marka Sa-
mulczyka (12 lat bycia radnym, 
funkcja Przewodniczącego Rady 
Miasta). Cztery lata to dobry okres, 
z jednej strony, by nie popaść w ru-
tynę, a z drugiej, by zgromadzić już 
tyle doświadczenia, aby realnie my-
śleć o realizacji poszczególnych zadań 
samorządowych.

Znam doskonale sytuację �nan-
sową Miasta, jego problemy i bo-
lączki, oprócz tego, że jestem człon-
kiem Komisji Komunalnej oraz 
przewodniczącą Komisji Organiza-
cyjno-Prawnej, to od dłuższego 
czasu uczestniczę w posiedzeniach 
Komisji Budżetu i Finansów. Pra-
cuję w nich, aby lepiej poznać budżet 
miasta i realnie oceniać możliwości 
realizacji mojego przyszłego pro-
gramu działania. Być może jako 
wieloletni radny nie dostrzega Pan 
możliwości działania (bez dużych 
kosztów) w zakresie urządzania 
terenów zielonych dla mieszkańców. 
Ja natomiast oszacowałam już koszt 
urządzenia i udostępnienia Wiśnio-
wego Sadu (teren pomiędzy ul. 
Prusa, Żeromskiego, Konarzewskie-
go a Fabryczną). To kilkanaście 
tysięcy złotych. Jeśli wyposażymy 
go w ławki i kosze, będzie to dodat-

Odpowiedź

dotyczące wszystkich innych pomy-
słów pojawiających się w tym kon-
tekście (Lasek Majoński, alejka w ul. 
Dworcowej, budowa alejek w parku 
Papieskim itd.). Patrząc na te wszyst-
kie obietnice, przypominają mi się 
czasy kampanii wyborczej Donalda 
Tuska, który przed laty obiecywał 
zniesienie senatu, jednomandatowe 
okręgi wyborcze, podatek liniowy czy 
drugą Irlandię. Dziś z Irlandią mo-
żemy równać się chyba tylko w piłce 
nożnej. O pozostałych obietnicach 
już nie wspomnę. Rozumiem, że ta-
kie wizje samorządowe mogą być 
efektem pewnych marzeń dokonanych 
podczas bujania w obłokach przy 
zamkniętych oczach obecnej pani 
radnej. Dobry Burmistrz musi jednak 
umieć trzeźwo patrzeć na rzeczywi-
stość, wczytując się przede wszystkim 
w budżet miasta. Zarządzanie miastem 
to umiejętność szerokiego otwierania 
oczu i trzeźwego patrzenia na świat, 
a nie snucia wytworów wyobraźni. 
Zresztą ciekawe, dlaczego samorządowcy 
z Forum Obywatelskiego do tej pory 
nie zrealizowali tych pomysłów (w 
sytuacji, gdy Burmistrzem jest członek 
z tego ugrupowania i przy swobodnej 
większości w Radzie byłoby to dość 
proste).

Obietnice, obietnice
Pełen obietnic jest także program 

pana Tadeusza Warmuza. Mowa tam 
ogólnie o placach, skwerkach, drogach 
rowerowych. Ciekawe, skąd na to 
wszystko wziąć środki? Choć tego 
kandydata broni trochę to, że w ostat-
nich latach nie pracował w samo-
rządzie. Może zatem nie mieć wiedzy 
o obecnej sytuacji w strukturach 
samorządowych miasta i tworzyć 

obietnice niemożliwe lub trudne do 
zrealizowania.

Jakiś konkret?
W obecnym zestawie kandyda-

tów chyba najtwardziej po ziemi 
stąpa pan Marek Samulczyk. W prze-
ciwieństwie do rozmarzonych samo-
rządowców, którzy kiedyś obiecali 
nam Dobrą Radę, jest to człowiek 
opierający swoje działania znacznie 
bardziej na samorządowej rzeczy-
wistości. W poprzednim numerze 
„WL” pan Marek podsumował swo-
ją dotychczasową działalność i je-
dyne, co obiecał, to konkretne dzia-
łanie w oparciu o szacunek do pu-
blicznych pieniędzy. Cieszę się, że 
będę miał okazję z nim współpra-
cować w rozpoczętej już kampanii 
wyborczej. Myślę, że to najlepszy 
wybór na stanowisko Burmistrza, 
a jego dotychczasowe osiągnięcia 
w samorządzie bronią się same. 
Wprawni obserwatorzy zauważą, że 
nie zawsze się z panem Markiem 
zgadzałem w sprawach miasta, jed-
nak jego poziom fachowości i po-
dejście do spraw samorządowych 
gwarantuje, moim zdaniem, skutecz-
ne zarządzanie naszym samorządem 
w przyszłości. Jeśli mamy zatem 
opierać się na obietnicach przedwy-
borczych, to trudno oprzeć się wra-
żeniu, że część z nich pozostanie 
wyłącznie na papierze. Jednak urzę-
dujący burmistrz nie może pozosta-
wać na papierze, musi być twardy, 
trzeźwo myślący, fachowy i rzeczy-
wisty. Wybór należy zatem do wspól-
noty samorządowej.

Jakub Bielawski
radny RML

kowo kilka tysięcy zł. Zakładając 
budowę w tym miejscu w kolejnych 
latach placu zabaw dla dzieci, będzie 
to wydatek rzędu ok. 30 tys. zł. Czy 
w kontekście ponad 70 mln budże-
tu miasta to dużo? Moim zdaniem 
nie. Czy przycięcie drzew i krzewów 
oraz dołożenie ławek i koszy w „alej-
ce” pomiędzy Dworcową a Streicha, 
przerasta możliwości Miasta? Oczy-
wiście, że nie. Lasek Majoński to 
ogromny teren pozostający we wła-
daniu Nadleśnictwa Babki. Czy in-
westycje na tym terenie przez to są 
niemożliwe? To właśnie przy współ-
pracy z Nadleśnictwem, możemy tu 
wiele zdziałać. Skwer powstający 
społecznie przy skrzyżowaniu ul. 
Migali, Długiej i Żabikowskiej to też 
przykład działania prawie bez wy-
datkowania pieniędzy miejskich. 
Prosiłabym, aby czytał Pan ze zro-
zumieniem moje teksty i nie pisał 
o rzeczach, których nigdzie nie obie-
cywałam. Park Papieski ma już alej-
ki i siłownię zewnętrzną, za chwilę 
będzie tam duży plac zabaw i wybieg 
dla psów. Potrzebne tam są nowe 
nasadzenia zieleni, warto zastano-
wić się nad oświetleniem. Te wszyst-
kie pomysły nie wymagają ogromnych 
środków �nansowych, a raczej od-
miennego spojrzenia na Luboń. 
Wiele osób codziennie (w tym i Pan) 
przechodziło obok Wiśniowego Sadu 

nie dostrzegając tam parku, który 
mógłby służyć młodszym i starszym 
mieszkańcom Lubonia. Rutyna gubi 
tak samo, jak brak doświadczenia. 
A kreatywność powinna być jedną 
z podstawowych cech przyszłego 
burmistrza. Właśnie to miejsce naj-
lepiej pokaże, że chcieć to znaczy 
móc.

Być mądrą mądrością miesz-
kańców

Odmiennie od Pana, Panie Ja-
kubie, uważam, że w Luboniu po-
winny funkcjonować cztery Rady 
Osiedli, nie muszą też one składać się 
z 10 osiedlowych radnych (w zupeł-
ności wystarczy 5 osób). Ich kształt 
i liczebność określi ostatecznie Rada 
Miasta. Ja zamierzam być mądra 
mądrością mieszkańców, wsłuchi-
wać się w głosy społeczników, człon-
ków lubońskich stowarzyszeń, wspól-
not mieszkaniowych i spółdzielni. 
Radni osiedlowi, mam nadzieję, 
pomogą mi na to spojrzeć z perspek-
tywy wyrwy w drodze i chodniku, 
kałuży stojącej przed budynkiem, 
czy braku ławek i skwerów zieleni. 
Nie możemy, pełniąc funkcje pu-
bliczne, zapominać o spojrzeniu na 
Miasto z perspektywy zwykłego 
mieszkańca. Pamiętajmy też, iż ist-
nieją pewne szanse, (w sejmie jest 
grupa przychylnych posłów), aby 

cd.  
obok
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wyposażyć rady osiedli w środki 
z budżetu centralnego wzorem fun-
duszu sołeckiego. Wtedy zyskamy 
dodatkowe pieniądze na drobne 
inwestycje w poszczególnych osie-
dlach.

Panie Jakubie, porównuje Pan 
moje obietnice do obietnic Donalda 
Tuska. Ja odmiennie od Pana, nigdy 
nie należałam do żadnej partii po-
litycznej i z dużym dystansem pod-
chodzę do polityki realizowanej 
z perspektywy Warszawy. Chcę sku-

pić się na aktywnym, niepolitycznym 
działaniu na rzecz Lubonia. Przyszły 
burmistrz powinien być wizjonerem, 
który przekuwa wizję na cele, cele 
zaś na działanie, nie może być zwy-
kłym administratorem pieniędzy 
z budżetu. Jeśli nie spróbujemy zna-
leźć spójnej wizji i kierunku zrów-
noważonego rozwoju Lubonia, 
zmarnujemy kolejne lata.

Małgorzata Machalska
radna SFO, kandydat na 
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Polemiki

Pamiętam, Marku, jak dziś, dzień 
przed czterema laty, kiedy poprosiłeś 
mnie, abym porozmawiał z śp. Ry-

szardem Olszewskim, który pełnił wtedy 
funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. 
Chciałeś abym to ja zakomunikował mu, 
że życzę sobie, abyś to Ty, był od teraz 
Przewodniczącym Rady Miasta. Wysłu-
chałem Twojej prośby, wierząc pomimo 
Twojej wcześniejszej kilkuletniej współ-
pracy z poprzednim burmistrzem (śp. 
Włodzimierzem Kaczmarkiem – dopi-
sek redakcji), że będziesz dobrym part-
nerem do rozwiązywania problemów 
naszego Miasta. W każdej chwili miałeś 
dostęp do mojego gabinetu, często nawet 
poza Urzędem rozmawialiśmy o różnych 
służbowych sprawach. Nawet na naszych 
wspólnych, prywatnych wyjazdach wielo-
krotnie rozmawialiśmy o Luboniu. Roz-
mawialiśmy, przekonując się wzajemnie 
do takich, a nie innych rozwiązań i po-
mysłów. Zazwyczaj decyzje podejmowa-
liśmy wspólnie. Dlatego przykre jest dla 
mnie, gdy teraz, kiedy kandydujesz na 
Burmistrza, czytam, że wielokrotnie ze 
mną się nie zgadzałeś. Gdy czytam, że 
tamta czy inna sprawa to Twój sukces, 
a porażki są moje. Piszesz, że rozmawiałeś 
z wieloma mieszkańcami. U wielu z nich 
byliśmy wspólnie, do innych wysłałem 
Cię, abyś rozmawiał w moim imieniu. 
Jako urzędujący Burmistrz nie miałem 

bowiem tyle czasu, co Ty, który już nie 
pracujesz. Będąc rencistą, masz przecież 
więcej czasu na rozmowy z mieszkańca-
mi. Piszesz, że burmistrz musi się znać na 
inwestycjach, sugerując, że ja się na nich 
nie znam. Tak jak wspomniałem, wiele 
decyzji podejmowałem po rozmowach 
z Tobą. Jeśli więc ja się na nich nie znam, 
nie znasz na nich się również Ty. Mar-
ku, mój znajomy twierdzi, że każdy ma 
buławę hetmańską schowaną w kieszeni. 
Chcesz zostać Burmistrzem (wiem, jaki 
to trudny chleb) – Twoje do tego prawo. 
Nie godzę się jednak, po naszej cztero-
letniej współpracy, na przerzucanie na 
mnie porażek, a zachowywanie dla siebie 
sukcesów. One wszystkie są nasze wspól-
ne, burmistrzów i radnych z klubu, który 
współrządził przez ostatnie lata. Nie jesteś 
nową osobą na lubońskiej scenie politycz-
nej, pamiętaj o tym. Mieszkańcy dobrze 
wiedzą, że jesteś radnym od 2002 r. Pa-
miętają, że jako radny pełniłeś swą funkcję 
przy dwójce Burmistrzów. Nie uwierzą 
więc, jeśli będziesz odcinał się od rzeczy, 
których nie udało się zrealizować w tym 
czasie lub decyzji niepopularnych. Najlep-
szą metodą jest w tym zakresie szczerość 
i uczciwość. Kampania wyborcza minie, 
a Ty po wyborach będziesz musiał spoj-
rzeć wszystkim w oczy.

Dariusz Szmyt
Burmistrz Miasta

List Burmistrza Dariusza Szmyta
do Przewodniczącego Rady Miasta Marka Samulczyka
Sukcesy niech będą moje, a porażki Twoje – chciałoby się rzec.

Wszystkim, którzy mają ambicje zostać burmistrzem lub radnym Lu-
bonia w kadencji 2014-2018, przypominamy o udostępnionych szpal-
tach Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców „Wieści Lubońskie”. 

W specjalnych cyklach: „Chce być Burmistrzem...” i „Chce być radnym” bę-
dziemy przedstawiać kandydatów i publikować ich opinie, re�eksje, komenta-
rze i pomysły na nasze miasto. Zaledwie 3 miesiące, które zostały do wyborów 
samorządowych, to ostateczny czas, by myśląc poważnie o władzy w mieście, 
dać się poznać mieszkańcom. Szacunek do wyborców tego wymaga! Korzystaj-
cie Państwo z tej okazji!

Do tej pory publicznie jako kandydaci na stanowisko Burmistrza Lubonia 
w jesiennych wyborach samorządowych (listopad 2014 r.) ujawnili się Małgo-
rzata Machalska, Marek Samulczyk i Tadeusz Warmuz.

Wiemy, że jako komitety wyborcze wystartują prawdopodobnie: Samorzą-
dowe Forum Obywatelskie, Mieszkańcy Lubonia i Lubońska Inicjatywa Oby-
watelska. Nowością jest, że nie będzie wieloletniego ugrupowania związanego 
ze śp. burmistrzem Włodzimierzem Kaczmarkiem – Wspólnoty Lubońskiej, 
która niedawno się rozwiązała (patrz: „WL” 05-2014, str. 18 – „Rozwiązanie 
Wspólnoty Lubońskiej”).

Zapraszamy wszystkie komitety wyborcze, które formalnie muszą zaistnieć 
już do 7 września, zamierzające podczas wyborów samorządowych wystawiać 
swoich kandydatów w jednomandatowych okręgach, których jest w Luboniu 
21.

Redakcja „WL”

Apel do kandydatów

Natychmiast, po przeczytaniu 
ostatnich „Wieści Lubońskich” 
o problemach PKP związa-

nych z przebudową wiaduktu nad ul. 
Powstańców Wlkp., zaczęłam działać, 
widząc w tym, podobnie jak redak-
cja naszej lokalnej gazety, szansę dla 
Lubonia. W związku z modernizacją 
przez PKP wiaduktu na ul. Powstańców 
Wlkp. zrodziły się nadzieje, że przy 
tej okazji można byłoby zaplanować 
i wykonać, niezależne od tego wiaduk-
tu, przejście pieszo-rowerowe. Myślę, 
że to bardzo ciekawy pomysł, który 
poprawiłby bezpieczeństwo pieszych 
i rowerzystów! Dlatego też spotka-
łam się na placu budowy z Dyrek-
torem Technicznym Modernizacji 
E59 Poznań-Czempiń LOT C, inż. 
Robertem Piątkiem oraz w siedzibie 
PKP z Januszem Błachutem – zastępcą 
Dyrektora Oddziału Centrum Re-
alizacji Inwestycji Region Zachodni 
w PKP PLK SA w Poznaniu.

Z informacji jakie uzyskałam, 
a także z analizy przekazanej mi 

dokumentacji dotyczącej przebudo-
wy wiaduktu (zlokalizowanego na 
158,460 kilometrze linii kolejowej 
Wrocław-Poznań) wynika, że ten 
projekt nie zakłada rozebrania wia-
duktu w całości. Modernizacja jest 
konieczna, gdyż jak widać z części 
opisowej projektu, przyczółki zosta-
ną przebudowane przez rozkucie 
górnej części – ok. 90 cm wysokości 
– i wykonanie na tym półmetrowej 
ławy podłożyskowej, przystosowanej 
do podnoszenia przęsła umożliwia-
jącego wymianę łożysk. Ponadto 
wymienione zostaną płyty pomo-
stowe. Nowe, cztery osobne kon-
strukcje stalowe pod każdy tor, tak 
by umożliwić etapowanie budowy. 
Rozbierane i stawiane na nowo będą 
murki znajdujące się po obu stronach 
drogi, wzdłuż jezdni i chodnika.

Projekt nie zakłada niestety do-
datkowego przejścia pieszego czy 
rowerowego. Jego budowa wyma-
gałaby zatem zmiany projektu poprzez 
dodatnie nowego, nie przewidzia-
nego w nim elementu, a co za tym 
idzie, również zmiany pozwolenia 
na budowę. Zmiana pozwolenia na 

budowę to także konieczność zmia-
ny decyzji o oddziaływaniu na śro-
dowisko. Uzyskanie tych decyzji, 
średnio licząc, wymagałoby 9-12 
miesięcy. Pociągałoby to przestój 
w realizacji inwestycji, na co PKP 
nie ma zgody ze względu na koniecz-
ność wydania środków unijnych do 
końca 2015 roku.

Podczas moich spotkań argu-
mentowałam, że konieczna jest 
obecnie zmiana projektu moderni-
zacji w zakresie przebudowy przy-
czółków. I być może warto to wy-
korzystać do przeprowadzenia dalej 
idących zmian. Jednak zmiana pro-
jektu nie pociąga za sobą zmiany 
pozwolenia na budowę. Dlatego też 
nie można wykorzystać tego faktu 
i poszerzyć zakresu zmian o projekt 
i wykonanie dodatkowego przej-
ścia.

Aktualnie przyczółki nie będą 
rozbierane, lecz wzmacniane. Nie-
stety będzie wiązało się to z przesu-
nięciem planowanego na wrzesień 

otwarcia tunelu.
Poza kwestią zmiany pozwolenia 

na budowę, pozostaje ocena możli-
wości włączenia realizacji budowy 
dodatkowego przejścia w zakres prac 
przyszłych inwestycji PKP. W ocenie 
przedstawicieli PKP jakaś nadzieja 
na to jest. Mam zamiar ją wykorzy-
stać. Byłaby to realizacja budowy 
dodatkowego przejścia jako odręb-
nej inwestycji, poza obecną przebu-
dową linii kolejowej. Aby ustalić 
zasady i ramy, w tym możliwości 
�nansowe takiej inwestycji, uzgod-
niłam kolejne spotkania. Dlatego też 
proszę wszystkich mieszkańców 
Starego Lubonia o poparcie moich 
działań i o złożenie podpisu pod 
apelem o tunel pieszo-rowerowy 
w Luboniu. Będą to moje argumen-
ty w rozmowach z PKP na ten temat. 
O ich efektach będę na bieżąco in-
formowała, gdyż sama często jeżdżę 
rowerem i wiem, jak ważną sprawą 
są odpowiedniej szerokości bezpiecz-
ne ciągi pieszo-rowerowe.

Małgorzata Machalska
radna SFO, kandydat na 
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Wykorzystać szansę
Pieszo i rowerem przy wiadukcie na ul. Powstańców Wlkp.

n
Małgorzata Machalska przy remontowanym wiadukcie na ul. Powstańców Wlkp.
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W czerwcowym numerze 
„Wieści Lubońskich” za-
proponowaliśmy miesz-

kańcom bezpośredni udział w bliż-
szym poznawaniu kandydatów na 
Burmistrza poprzez zadawanie im 
pytań za naszym pośrednictwem. Dziś 
kolejny ich zestaw. Zapraszamy do 
przesyłania następnych. Najciekawsze 
będziemy przekazywali kandydatom, 
prosząc o możliwie krótkie, rzeczo-
we odpowiedzi. Ponadto zachęcamy 
Państwa do polemik z kandydatami 
na poruszane przez nich kwestie. Bę-
dziemy preferować dyskusje o Lu-
boniu – konkretne, merytoryczne, 
na argumenty. Mamy nadzieję, że 
ta nasza skromna pomoc w budo-
waniu jawności i otwartości życia 
publicznego umożliwi Państwu lep-
sze poznanie kandydatów. Tym świa-
domiej dokonamy jesienią wyboru 
najlepszego Burmistrza dla Lubonia. 
Korzystajmy z tej okazji!

Pytania do wszystkich kan-
dydatów:

Hanna S.: Jak Państwo zamie-
rzają s�nalizować założenia Miej-
scowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „Luboń-Centrum”, 
by NCL (Nowe Centrum Lubonia 
– przypis red.) zaczęło być faktycz-
nie śródmieściem Lubonia, a nie 
powodem do wstydu dla miasta?

Małgorzata Ma-
chalska: Realizacja 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego „Lu-
boń – Centrum” 

wymaga budowy odwodnienia, ulic, 
parkingów, ścieżek, chodników 
i oświetlenia. Pierwsze prace zmie-
rzające w tym kierunku zostały już 
wykonane: sporządzono projekt 
budowy ul. Wschodniej i al. Jana 
Pawła II; w najbliższym czasie zo-
stanie ogłoszony przetarg na budo-
wę kanału deszczowego w ul. Ciesz-
kowskiego, co jest niezbędne do 
docelowego podłączenia odwodnie-
nia NCL do kanału deszczowego 
w ul. Dworcowej. Następnym krokiem 
musi być budowa ul. Wschodniej. 
Na początku bieżącego roku zleco-
no projekt kanału sanitarnego na 
odcinku od ul. Kopernika do skrzy-
żowania z al. Jana Pawła II. Miasto 
pośredniczyło w rozmowach �rmy 
Aquanet z deweloperem, który wcze-
śniej wybudował kanał sanitarny. 
Aktualnie jest on inwentaryzowany 
przez Aquanet i po zakończeniu tego 
etapu nasz projektant będzie mógł 
kontynuować prace. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że kwestia budowy 
dróg jest dla mieszkańców NCL 
bardzo ważna. Ze spotkań z miesz-
kańcami wiem, że oczekują budowy 
ulic Wschodniej i Jana Pawła II 
z pierwszeństwem przed ulicami 
o wiele starszymi i dłużej „oczeku-

jącymi w kolejce”. Pomocnym do-
kumentem mówiącym o tym, które 
ulice, w jakim czasie mamy wybu-
dować będzie nowa hierarchizacja 
ulic, którą miasto musi przygotować. 
Chcąc być w porządku wobec wszyst-
kich mieszkańców, nie mogę nie 
dostrzegać brakujących ulic w innych 
rejonach miasta. Jest to duża bolącz-
ka Lubonia, z której zdaję sobie 
sprawę. Wszystkie te inwestycje będą 
realizowane w miarę posiadanych 
przez miasto środków oraz z pierw-
szeństwem inwestycji już wstępnie 
przygotowanych do realizacji, tj. 
posiadających projekt, pozwolenia 
na budowę, itp. Będę zabiegała o do-
�nansowanie budowy tych ulic rów-
nież ze środków zewnętrznych – 
krajowych i europejskich.

Marek Samulczyk: 
Największym pro-
blemem Nowego 
Centrum Lubonia 
jest brak infrastruk-
tury drogowej: chod-

ników i dróg. Brak oświetlenia dro-
gowego to doskonała przykrywka 
dla złodziei samochodów, którzy 
bezkarnie działają pod osłoną nocy. 
To także brak poczucia bezpieczeń-
stwa dla mieszkańców. Konieczna 
jest organizacja komunikacji miejskiej 
dla mieszkańców tej części miasta. 
Aby NCL było faktycznie śródmie-
ściem naszego miasta musimy ponieść 
wiele kosztownych inwestycji. Dla-
tego należy być bardzo dobrze do 
nich przygotowanym. W pierwszej 
kolejności będę współpracował ze 
Starostwem Poznańskim, aby ciąg 
ulic: Żabikowska-Sobieskiego-Krę-
ta był drogą powiatową. Wówczas 
ul. Wschodnia będzie miała połą-
czenie z drogą wyższej kategorii, co 
znacząco ułatwi nam pozyskanie 
funduszy zewnętrznych na budowę 
potrzebnej na tym terenie infrastruk-
tury drogowej. Plan zagospodaro-
wania przestrzennego „Luboń Cen-
trum” przewiduje zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną. Tereny NCL 
należą do prywatnych właścicieli, 
jedynie działka przeznaczona pod 
budowę ratusza należy do Miasta. 
Obecnie trwa procedura zmiany 
przeznaczenia tego terenu w planie 
miejscowym, tak aby mieszkające 
na osiedlu dzieci mogły cieszyć się 
placem zabaw. Wniosek o zabezpie-
czenie środków na ten cel w budże-
cie na 2014 r. złożyłem w ubiegłym 
roku.

Tadeusz Warmuz: 
Ujęte w Miejscowym 
Planie Zagospodaro-
wania Przestrzenne-
go „Luboń Centrum” 
tzw. NCL (Nowe 

Centrum Lubonia) wymaga rozwa-
gi, współdziałania wielu grup i krę-
gów społecznych oraz komplekso-
wego spojrzenia na zagadnienie przez 
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Mieszkańcy pytają
kandydaci na Burmistrza odpowiadają

nową radę .Temat NCL nie jest prze-
cież nowy i, jak wiem, nie schodzi 
z pola widzenia istniejącej rady. Za-
sadnym wydaje się zaangażowanie 
w ten projekt środowiska urbanistów, 
projektantów i samych mieszkańców. 
Decydujące znaczenie będą jednak 
miały środki �nansowe pozyskane 
na realizację wybranego projektu. 
Można rozważać partnerstwo pu-
bliczno-prywatne. Problemem do-
datkowym jest brak utwardzenia ulic 
przyległych do placu, infrastruktu-
ry podziemnej i naziemnej oraz 
wytyczenia dróg. Skala zadań wy-
maga systematycznego planowania 
środków �nansowych w kolejnych 
budżetach Miasta oraz pozyskiwania 
środków unijnych. Działania takie 
wymagają czasu. Dlatego właściwym 
wydaje się wystąpienie do mieszkań-
ców  z propozycją tymczasowego 
zagospodarowania placu i włącze-
nie się mieszkańców w jego uporząd-
kowanie z realną pomocą Miasta.

Roman H.: Luboń jest miastem, 
gdzie ciągle jest wiele nazw ulic, 
które uznać można ulicami hańby. 
Np. ul. 22 Lipca, Małgorzaty For-
nalskiej, Hibnera itd. są pozosta-
łością czasów komunistycznych, 
a okoliczności czy postacie niegod-
ne bycia ich patronami. Przez 
ostatnie 20 lat samorządów nie 
zmieniono chyba żadnej z nich. Co 
ma Pani/Pan zamiar zrobić z tym 
problemem?

Małgorzata Machalska: Cenię 
rzetelne podejście do historii i uwa-
żam, że nazwy ulic nie powinny 
upamiętniać osób, organizacji, wy-
darzeń i dat, które symbolizują 
system komunistyczny lub inny 
system totalitarny. Nie zgadzam się 
jednak z tym, aby obciążać jedynie 
mieszkańców i samorządy kosztami 
związanymi z przeprowadzanymi 
zmianami nazw ulic. Pociągają one 
bowiem za sobą konieczność zmia-
ny szeregu dokumentów (dowód 
osobisty, prawo jazdy, dowód reje-
stracyjny), dla podmiotów gospo-
darczych – obowiązek uaktualnie-
nia danych w urzędach (US, GUS, 
ZUS, KRS), zmiany wizytówek, 
papieru �rmowego, szyldów, reklam, 
stron internetowych. Poniesienia 
kosztów przejazdów, fotogra�i, te-
lefonów i korespondencji, kosztów 
utraconych zarobków czy dodatko-
wej pracy. Widzę rozwiązanie 
w uchwaleniu przez Sejm ustawy 
o zakazie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej, 
której senacki projekt wpłynął do 
Sejmu ponad rok temu i nadal trwa-
ją nad nim prace w komisjach. 
Zgodnie z projektem tej ustawy, 
przynajmniej częścią kosztów ewen-
tualnych zmian, tj. kosztów wymia-
ny dokumentów, mieszkańcy nie 
byliby obciążani. Mogliby również 
posługiwać się dokumentami z do-
tychczasową nazwą ulicy do końca 
daty ważności danego dokumentu. 
Ustawa nie rozwiązałaby jednak 

wszystkich problemów, dlatego 
ewentualne zmiany musiałyby od-
bywać się przy poparciu lub przy-
najmniej zrozumieniu mieszkańców 
danych ulic. W tym zakresie widzę 
duże zadanie dla samorządu po-
mocniczego i jego rolę w aktywi-
zowaniu i szerzeniu wiedzy wśród 
mieszkańców.

Marek Samulczyk: Problemem 
tym zajmowała się już Rada Miasta 
kilka lat temu. Do mieszkańców 
poszczególnych ulic wysłano ankie-
ty w celu poznania ich opinii w tym 
temacie. 95% właścicieli nierucho-
mości wypowiedziało się negatyw-
nie – nie chcieli zmiany nazwy 
ulicy. Zapewne ich decyzja na „nie” 
związana była z koniecznością wy-
miany wszystkich dokumentów, co 
wiąże się z kosztami i czasem na 
załatwienie urzędowych spraw. Jed-
nakże, gdyby taka inicjatywa poja-
wiła się ponownie, na pewno będę 
ją rozpatrywał. Nie chciałbym jed-
nak narzucać mieszkańcom zmian, 
stawiam na wypracowanie wspól-
nego stanowiska i sposobu działa-
nia.

Tadeusz Warmuz: Temat poru-
szony przez Pana nie jest nowy. 
Zgadzam się z jego tezą i popieram. 
Mam świadomość kosztów związa-
nych z jego wdrożeniem w życie. 
Wykonanie takiej pracy ze zmianą 
ulic widzę w rozłożeniu na lata. Moja 
propozycja to zmiana jednej ulicy 
w ciągu jednego roku. Polska ma 
wielu wybitnych patriotów zasłużo-
nych swoimi osiągnięciami i przy-
kładami, które mogłyby sławić nasze 
ulice.

Katarzyna K.: Pytanie, które daje 
czytelnikom (wyborcom) pojęcie 
o zdolnościach kierowniczych i do-
świadczeniu w polityce personalnej, 
co, uważam, nie tylko dla mnie, jest 
bardzo istotną cechą przyszłego 
burmistrza – Iloma ludźmi w swo-
jej karierze zawodowej kierowa-
liście Państwo bezpośrednio oraz 
ilu zatrudnialiście pracowników 
w swoich �rmach?

Małgorzata Machalska: W do-
tychczasowej pracy zawodowej 
kierowałam bezpośrednio grupą 
kilkuosobową. Pracując w Depar-
tamencie Zarządzania Ryzykiem 
Kredytowym w centrali BZWBK 
SA w Poznaniu, byłam przewodni-
czącą rad wierzycieli w bankowych 
postępowaniach ugodowych, pro-
wadzonych przez bank oraz prze-
wodniczącą rady nadzorczej spółki, 
w której bank był jednym z udzia-
łowców. W pracy społecznej kiero-
wałam pracą rad rodziców, a będąc 
członkiem zarządu stowarzyszenia 
zajmującego się osobami niepełno-
sprawnymi, kierowałam grupami 
do 30 osób. Prowadzę jednoosobo-
wą działalność gospodarczą. Fakt, 
że nie zatrudniam pracowników 
ułatwi mi zawieszenie działalności 
w przypadku wyboru na stanowisko 
burmistrza.

cd.  
obok
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eMarek Samulczyk: W swojej ka-
rierze zawodowej, pełniąc stanowi-
sko Kierownika Magazynu Główne-
go, nadzorowałem pracę kilkunastu 
osób. Będąc Kierownikiem Trans-
portu kierowałem (w zależności od 
zatrudnienia w �rmie) kilkunastoma 
do kilkudziesięcioma ludźmi. W swo-
jej �rmie współpracowałem z kilku-
nastoma osobami.

Tadeusz Warmuz: W moim Biu-
rze Projektów zatrudniam od 3 do 
5 osób. W pracy na budowach kie-
ruję zespołami od 8 do 18 osób 
i więcej. Przez lata pracy jestem 
w ciągłym ruchu między: urzędami, 
biurem projektów a budową.

Pytania indywidualne

Katarzyna K. – pytanie dla M. 
Machalskiej: Wielokrotnie wypo-
wiada Pani stwierdzenie „wprowa-
dzałam spółki na giełdę”. Co to 
oznacza, jakie to są �rmy i na czym 
konkretnie poległa Pani rola?

Małgorzata Ma-
chalska: Mówiąc, że 
„zajmowałam się 
wprowadzaniem 
spółek na giełdę” 
miałam na myśli 

mój udział w pracy renomowanej 
poznańskiej kancelarii prawnej w pro-
cesach wprowadzania papierów 
wartościowych na rynek podstawo-
wy Giełdy Papierów Wartościowych 
oraz do alternatywnego systemu 
obrotu – Rynku NewConnect. Zaj-
mowałam się analizą prawną przed-
siębiorstw, doradztwem przy budo-
wie struktur korporacyjnych spółek 
– ich przekształcania, struktur we-
wnętrznych, statutów i uchwał or-
ganów spółek (Stelmet SA). Współ-
pracowałam przy opracowywaniu 
dokumentacji niezbędnej w postę-
powaniu przed Giełdą, Komisją 
Nadzoru Finansowego i Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych 
– sporządzałam części prawne do-
kumentów informacyjnych i pro-
spektów emisyjnych. Uczestniczyłam 
w postępowaniach w sprawie wpro-
wadzenia do obrotu na Rynku New-
Connect spółek Blumerang Pre Ipo 
SA, dla której kancelaria była Auto-
ryzowanym Doradcą i R&C Union 
SA i świadczyła usługi doradztwa 
prawnego przy współpracy z DM 
BZWBK SA.

Andrzej N. – pytanie dla M. Ma-
chalskiej: Jak chce Pani już w tym 
roku zrobić park?

Małgorzata Machalska: Rzeczy-
wiście, zamierzam jeszcze tegorocz-
nej jesieni doprowadzić do utworze-
nia parku pomiędzy ulicami Fabrycz-
ną, Konarzewskiego, oraz Prusa 
i Żeromskiego. Pisałam o tym w lip-
cowym wydaniu „WL”. Jest to moż-
liwe przy niewielkich nakładach 
�nansowych, gdyż teren jest własno-
ścią miasta, rosną tam drzewa wi-
śniowe i orzechy, stąd nie ma po-
trzeby nowych nasadzeń. Konieczne 
jest przycięcie gałęzi i chaszczy. Wy-

starczy wytyczyć alejki, postawić 
ławki, kosze na śmieci. Stosowny 
wniosek, o zabezpieczenie środków 
�nansowych na te prace, został prze-
ze mnie złożony do Burmistrza Mia-
sta. Będzie to wspaniałe miejsce do 
zabaw i odpoczynku. Rozmawiałam 
już z okolicznymi mieszkańcami oraz 
z przedstawicielami Lubońskiej Po-
zytywki – Strefa Aktywnych Rodzi-
ców, którzy chętnie przyłączą się do 
urządzania parku. Na sobotę, 6 wrze-
śnia br. od godz. 16 planujemy wspól-
ną akcję porządkowania „Wiśniowe-
go Sadu”, na którą wszystkich ser-
decznie zapraszam.

Katarzyna K. – pytanie do M. 
Samulczyka: Uprawiał Pan pieczar-
ki. Jaka była to skala przedsięwzię-
cia, czyli ile średnio w jednym 
sezonie produkował Pan grzybów 
i kto był odbiorcą?

Marek Samulczyk: 
O sukcesie mojej 
�rmy świadczy fakt, 
że działalność pro-
wadziłem przez 30 
lat. Informacje, o któ-

re Pani prosi, to tajemnica handlowa, 
tak więc trudno, abym podawał do 
publicznej wiadomości listę odbior-
ców, ceny produktów czy ilość wy-
produkowanych grzybów. Zapewniam 
Panią, że odpowiedni organ, jakim 
jest Urząd Skarbowy, wie wszystko 
o mojej działalności i nie ma do niej 
żadnych zastrzeżeń. Liczę w przy-
szłości na merytoryczne pytania 
związane z samorządem i stanowi-
skiem, na które kandyduje.

Andrzej N. – pytanie do M. Sa-
mulczyka: Pisze Pan, że jego wcze-
śniejsza działalność gospodarcza 
ma przełożyć się na efektywne za-
rządzanie miastem. Proszę więc 
o informację jaka to była działalność. 
Moi znajomi kupowali bowiem, za 
pośrednictwem pana Samulczyka 
auto z Niemiec, nie byli do końca 
zadowoleni. A w Internecie znala-
złem jedynie informację na temat 
�rmy – Uprawa Pieczarek Marek 
i Teresa Samulczyk (PKD: Uprawa 
warzyw, włączając melony oraz 
uprawa roślin korzeniowych i roślin 
bulwiastych). Jak ma się to prze-
łożyć na sprawne zarządzanie mia-
stem i lepsze burmistrzowanie?

Marek Samulczyk: Każdy, kto 
prowadzi działalność gospodarczą 
doskonale wie, jak dobrze musi być 
zorganizowany, aby zapewnić byt 
swojej rodzinie oraz współpracow-
nikom. Prowadzenie własnej �rmy 
uczy ciężkiej pracy, uczy jak dobrze 
gospodarować czasem swoim i in-
nych, uczy zarządzenia współpra-
cownikami, radzenia sobie w trud-
nych sytuacjach, planowania inwe-
stycji, racjonalnego gospodarowa-
nia �nansami oraz szacunku do 
pieniędzy – to wszystko chcę prze-
nieść do lubońskiego magistratu. 
Zgromadzone doświadczenie zawo-
dowe oraz samorządowe pozwoli 
mi być bardzo dobrym burmistrzem. 

Zgodnie z informacją, jaką znalazł 
Pan w Internecie oraz jaka była 
publikowana w „Wieściach Luboń-
skich”, prowadziłem �rmę zajmu-
jącą się uprawą i dystrybucją pie-
czarek, m.in. na rynki zachodnie. 
Nigdy nie pośredniczyłem w zaku-
pie samochodu z Niemiec – naj-
prawdopodobniej chodziło o inne-
go pana Samulczyka.

Katarzyna K. – pytanie do T. War-
muza: Które obiekty, głównie w Lu-
boniu, budowała Pańska �rma, jaki 
był to wkład pracy lub �nansowy, 
ile w tym było mieszkań, obiektów 
handlowych itd. oraz czy ma Pan 
tam (lub rodzina) jakieś udziały 
lub mieszkania?

Tadeusz Warmuz: 
Moja �rma jest ty-
powym biurem pro-
jektowym. Wykonu-
ję projekty indywi-
dualne, adaptacje, 

projekty budynków jednorodzinnych, 
wielorodzinnych o różnej zabudowie, 
handlowe, usługowe, magazynowe, 
dla służby zdrowia itp. Zazwyczaj 
jestem głównym projektantem takich 
obiektów. Na zlecenie inwestorów 
projektuję, prowadzę uzgodnienia 
i w oparciu o pełnomocnictwa wy-
stępuję do Starostwa Powiatowego 
o wydanie pozwolenia na budowę. 

W ramach posiadanych uprawnień 
w trakcie realizacji inwestycji często 
sprawuję nadzór autorski. W 20-letniej 
pracy projektanta realizowałem 
większe projekty również w zespo-
łach projektowych na terenie całego 
powiatu poznańskiego, nie wyłącza-
jąc miasta Poznania. Pracując dla 
inwestorów na terenie Lubonia wy-
konałem wiele projektów budynków 
w tym nowe, rozbudowy, nadbudo-
wy, przebudowy itp. Szacuję, że 
budynków (mieszkań) oddanych do 
użytku było ok. 350, a obiektów 
handlowych, usługowych i pozosta-
łych powyżej 200. Nie uczestniczę 
kapitałowo w realizacji zaprojekto-
wanych obiektów. Zarówno ja, jak 
i moja rodzina nie posiadamy żad-
nych udziałów w nieruchomościach 
komercyjnych lub obiektach miesz-
kaniowych wielorodzinnych zreali-
zowanych w Luboniu w oparciu 
o moje projekty.

Andrzej N. – pytanie do T. War-
muza: Po co plac zabaw przy ul. Czaj-
czej, skoro obok – przy ul. Skośnej 
– jest już duży plac zabaw?

Tadeusz Warmuz: Sprostowanie. 
Istotnie, plac zabaw położony jest 
przy ul. Skośnej.

Dane personalne pytających do 
wiadomości redakcji.
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Chce być Burmistrzem – Marek Samulczyk

Każdy z nas wychodząc z domu, 
chciałby stąpać suchą nogą po 
chodniku i jeździć komforto-

wo wyasfaltowaną drogą. Do tego – 
jako Burmistrz Lubonia – będę dążył. 
Nie będę jednak składał obietnic na 
wyrost, aby zdobyć Państwa głosy. 
Patrzę realnie na Miasto i jego moż-
liwości, wiem, że może być i będzie 
lepiej. Trzeba jedynie działać rzetel-
nie, zakładać sobie cele i sukcesyw-
nie dążyć do ich zrealizowania. Taka 
jest moja wizja na poprawę stanu 
infrastruktury w Luboniu.

Fakty
Miasto Luboń posiada około 50% 

dróg nieutwardzonych – jest to po-
nad 40 km. Budowa jednego kilo-
metra to spory wydatek 3 – 3,5 mln 
złotych. Obecnie kończymy inwe-
stycje, które miały być realizowane 
w 2010 r. Większość zbudowanych 
dróg w mieście to efekt złożonych 
przeze mnie wniosków do burmistrza. 
Od zawsze popieram wszystkie ini-
cjatywy dotyczące budowy dróg, 
chodników i oświetlenia. Co roku, 
jako radny, wręcz wymuszam, aby 
włodarze miasta przy konstrukcji 
budżetu zagwarantowali środki na 
budowę infrastruktury drogo-
wej.

Historia
W poprzedniej kadencji (2006-

2010), gdy obowiązywał Wielolet-
ni Plan Inwestycyjny (WPI) podej-
mowaliśmy decyzje o budowie tzw. 
obwodnicy Lubonia: Poznańska-
Polna-Kręta. Mieliśmy wówczas 
zapewnienie od burmistrza, że rów-
nolegle będą budowane drogi lo-
kalne bez zachwiania tej równowa-
gi. Do dzisiaj mamy wykaz kilku-
dziesięciu dróg, które miały być 
utwardzone (z tzw. wykupu wie-
rzytelności). Zostaliśmy oszukani, 
jako mieszkańcy i radni. WPI oka-
zał się pobożnym życzeniem, wie-
le inwestycji wpisano, a mało co 
zrealizowano. Inwestycje drogowe, 
które są dzisiaj kończone, powin-
ny być oddane do użytku publicz-
nego już 4 lata temu! Burmistrz 
obiecywał szybką budowę dróg, 
niestety, nie dotrzymał słowa da-
nego mieszkańcom.

Teraźniejszość
Dzisiaj zamiast WPI jest Wielo-

letnia Prognoza Finansowa (WPF). 
Obowiązujące prawo wymaga za-
gwarantowania środków �nansowych 
na planowane inwestycje w budże-
cie na dany rok i lata następne, jeśli 
inwestycja jest wieloletnia.

Na budowę dróg potrzebne są 
zarówno środki własne jak i ze-
wnętrzne, o które Miasto może się 
ubiegać np. u Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego ze środków 

Unii Europejskiej. Skuteczność 
złożonych wniosków uzależniona 
jest między innymi od tego, czy 
dana droga dochodzi do drogi 
wyższej kategorii np. drogi powia-
towej, wtedy można otrzymać 
dodatkowe punkty i mieć o wiele 
większe szanse na dofinansowanie. 
Luboń nie posiada drogi o takim 
statusie. Rok temu zorganizowałem 
spotkanie w Urzędzie Miasta z rad-
nymi, burmistrzami i zaproszony-
mi gośćmi: Starostą Poznańskim 
i radnymi powiatowymi. Tematem 
obrad było przejęcie i zaliczenie 
ciągu ulic Żabikowska-Sobieskie-
go-Kręta do drogi powiatowej. Brak 
konkretnego działania ze strony 
naszego urzędu, zwlekanie z przy-
gotowaniem i przekazaniem od-
powiednich dokumentów do 
Starostwa skutkuje tym, że do 
dzisiaj Luboń nie posiada na swo-
im terenie nawet kilometra dro-
gi powiatowej.

Konkretne działania
Będąc Burmistrzem Lubonia, 

dokonam wszelkich starań, abyśmy 
mieli drogę o statusie powiatowej, 
co zwiększy nasze szanse na pozy-
skanie środków zewnętrznych. Wów-
czas realnie będzie można powiedzieć, 
że wybudujemy drogi w NCL (No-
wym Centrum Lubonia) i w Lasku. 
Aby zwiększyć środki na inwestycje, 
musimy również szukać oszczędno-
ści w optymalizacji kosztów pono-
szonych na funkcjonowanie Miasta 
i instytucji miejskich. Powinniśmy 
również dotrzeć do mieszkańców 
i zachęcić ich do rzetelnego wymia-
ru płaconego podatku, zwiększając 
dochód Miasta, który przeznaczymy 
na inwestycje.

Wyznaczam cele i działam
Nie zamykam oczu i nie marzę 

o inwestycjach, których nie moż-
na zrealizować. Trzeba znać realia, 
możliwości, wiedzieć, skąd wska-
zać środki na pokrycie inwestycji. 
Pisać można dużo, papier wszyst-
ko przyjmie, ale fakty są niezaprze-
czalne. W każdej kadencji wnio-
skowałem i popierałem wnioski 
dotyczące budowy nowych dróg, 
chodników, placów zabaw, ścieżek 
i zagospodarowania terenów zie-
lonych. Wnioskowałem o środki 
na likwidację barier architekto-
nicznych, aby osoby niepełno-
sprawne mogły swobodniej po-
ruszać się po mieście, czego do-
wodem są stopniowo obniżane 
krawężniki na poszczególnych 
ulicach. Dzięki moim rozmowom 
prowadzonym z PKP po moder-
nizacji linii kolejowej E59 (Poznań
-Wrocław) obok dworca kolejowe-
go powstanie plac zabaw, z które-
go będą korzystać dzieci podró-

Luboń zyska 
nowe drogi i chodniki

żujących, jak i okolicznych miesz-
kańców. Jest także szansa przejęcia 
terenu zieleni w okolicy ul. Okrzei 
- Powstańców Wlkp. i realnego 
stworzenia w tym miejscu zakątka 
zieleni. Po rozmowie z właścicie-
lami, sprawę przekazałem Komisji 
Komunalnej, a dalsze negocjacje 
prowadzi burmistrz. Czekam na 
efekty.

Realne plany, a nie obietnice
Obietnic można składać dużo 

– zwłaszcza tych przedwyborczych. 

Jako kandydat na Burmistrza Mia-
sta Luboń nie prezentuję pomysłów 
bez pokrycia. Wiem, co można 
zrobić, jakie są możliwości �nan-
sowe miasta i nie zobowiązuję się 
do rzeczy niemożliwych, czy wręcz 
nierealnych.

Marek Samulczyk
kandydat na Burmistrza Miasta Luboń

Wytłuszczenia w tekście  pocho-
dzą od autora.

Chciałbym podzielić się kilko-
ma przemyśleniami na temat 
naszego Miasta w okresie 

przedwyborczym. Bardzo dobrze 
stało się, że „Wieści Lubońskie” 
udostępniły swoje miejsce kan-
dydatom startującym w wyborach 
na Burmistrza. Każdy z nich ma 
inną wizję rozwoju miasta i do-
brze, bo będzie z czego wybrać. 
Nie jest moim zamiarem wskazy-
wać mieszkańcom, na kogo zagło-
sować, jesteśmy społeczeństwem 
demokratycznym i każdy ma prawo 
sam o tym decydować.

Jestem jednak zaskoczony wi-
zją stworzenia np. budżetu oby-
watelskiego. Czemu on ma służyć. 
Nie po to są wybory samorządowe, 
w których powinniśmy wybrać 
najlepszych kandydatów aby re-
prezentowali nas we władzach 
miasta. Jak w praktyce będzie wy-
glądać podział np. kwoty 1 milio-
na złotych na poszczególne dziel-
nice Lubonia. Czy będzie można 
tak małą kwotą zrealizować różne 
marzenia mieszkańców? Stwier-
dzenie, że wystarczy tylko zare-
zerwować środki na ten cel w bu-
dżecie miasta, który co roku jest 
za mały, to według mnie marno-
trawstwo naszych pieniędzy. Czy 
nie jest to próba przerzucenia od-
powiedzialności na mieszkańców, 
gdy nie zostaną zrealizowane obiet-
nice przedwyborcze?

Zgodnie z prawem budowlanym 
w mieszkaniu czy domu można 
zamieszkać, jak mamy dostęp do 
wody, prądu, odprowadzenia ście-
ków, drogi. Jest to podstawa, w któ-
rej swój udział ma też miasto. Je-
żeli w wielu miejscach jest dziś 
inaczej, to czas na uzupełnienie 
brakującej infrastruktury. Nie zga-
dzam się z propozycją kandydata, 
że należy położyć nowe nawierzch-
nie na drogach posiadających peł-
ne uzbrojenie. A co z tymi miesz-
kańcami, którzy nie mają kanali-
zacji sanitarnej lub deszczowej? 
Mają czekać na obietnice do przy-
szłych wyborów? Jak można po-
prawić dojazd do Lubonia z ul. 
Opolskiej przez rondo Żabikowskie? 
Następne projekty, przebudowy, 
remonty? Kto ma za to zapłacić? 
Żyjemy w XXI wieku i jesteśmy 

świadomi, że rozwój społeczeństwa 
niesie za sobą pewne uciążliwości. 
Może to co miałoby być wydane 
na kolejną przebudowę dojazdu 
(za chwilę znowu będzie tłoczno), 
przeznaczyć na inwestycje, które 
pozwolą mieszkańcom spokojnie 
spać, gdy pada deszcz i zalewa im 
piwnice i domy, nie otwierają okien, 
bo mają siwe od kurzu pomiesz-
czenia.

Czytam także o terenach zie-
lonych, placach zabaw. Nie jestem 
przeciwnikiem tych bardzo po-
trzebnych miejsc. Tu znowu po-
równanie z budową domu. Najpierw 
budujemy media, potem dom, a na 
końcu urządzamy ogród. Zapytaj-
my mieszkańców ul. Wschodniej, 
czy chcą odpoczywać na terenie 
zielonym lub poprowadzić swoje 
pociechy na plac zabaw przy swo-
jej nieutwardzonej ulicy? Możemy 
jeszcze spojrzeć na sprawę inaczej. 
Jeżeli chcę wyjść z dzieckiem na 
plac zabaw, to jest to możliwe – 
zajmie mi to więcej czasu. Muszę 
dojść lub dojechać. I jeżeli chcemy 
potrzeć na NASZ Luboń jako na 
całość, to nieważne, czy ja miesz-
kam przy ulicy, która ma kanali-
zację, asfalt, chodniki, lampy, 
place zabaw a mój znajomy miesz-
ka przy polnej drodze. Każda wła-
dza musi mieć świadomość, że 
społeczeństwo dorosło do trakto-
wania jej poważnie i jeżeli priory-
tetem jest budowa kanalizacji, 
drogi, chodnika, to my to rozu-
miemy, a na luksusy możemy po-
czekać. Zacznijmy nasze miasto 
naprawiać od tego, co jest nam 
niezbędne do godnego życia.

Po wyborach obudzimy się 
w innym Luboniu. Obecny Bur-
mistrz nie kandyduje, więc może-
my liczyć, że �lozo�a sprawowania 
władzy będzie inna. Mam nadzie-
ję, że nowa władza będzie otwarta 
na głosy mieszkańców i problem 
każdego z nas traktowany będzie 
z uwagą. Przyszły Włodarz Miasta 
musi się jednak liczyć z naszymi 
głosami i będziemy go rozliczać 
z obietnic przedwyborczych.

Andrzej
dane personalne  

do wiadomości redakcji

List do redakcji

Refleksja
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Ewentualna druga tura wyborów 
na burmistrza Lubonia zostanie 
przeprowadzona dwa tygodnie 

później – 30 listopada. 

Wybory burmistrza
Wybory bezpośrednie burmistrza 

Lubonia odbędą się już po raz czwar-
ty (od 2002 r.). Zasada jest prosta – 
zwycięża w pierwszej turze ten kan-
dydat, który uzyskał więcej niż poło-
wę ważnie oddanych głosów. Ważność 
wyborów nie zależy od frekwencji. 
Jeżeli 16 listopada żaden kandydat nie 
uzyska powyżej 50 % poparcia 30 li-
stopada zostanie przeprowadzona 
druga tura, w której wystartuje tylko 
dwóch kandydatów z najlepszym wy-
nikiem z pierwszej tury.

Wybory do rad gmin 
System wyboru radnych tym 

razem będzie bardzo prosty (powrót 
do wyborów jednomandatowych, 
jakie miały miejsce w latach 1990 
i 1994 (1. i 2. kadencja). Gmina, 
w naszym przypadku miasto Luboń, 
została podzielona na 21 okręgów 
wyborczych, tyle, ile mandatów jest 
do obsadzenia. Luboń z ok. 30 tys. 
mieszkańców mieści się w przedzia-
le od 20 do 50 tys. mieszkańców 
i zgodnie z prawem przysługuje nam 
właśnie 21 mandatów.

Podziału gminy na okręgi wy-
borcze dokonała Rada Miasta Luboń 
na wniosek burmistrza podczas 25. 
sesji RML 30 października 2012 r. 
(patrz mapka i wykaz ulic „WL” 11-
2012 str. 9 i 18). Szczegóły przypo-
mnimy w stosownym czasie. Podział 
taki powinien respektować tzw. jed-
nolitą normę przedstawicielstwa, 
czyli w każdym okrę-
gu liczba wyborców 
powinna być zbliżona, 
by zapewnić równą siłę 
głosu.

Informację o okrę-
gach wyborczych, ich 
granicach i numerach, 
burmistrz musi podać 
do publicznej wiado-
mości w formie ob-
wieszczenia najpóźniej 
70 dni przed wybora-
mi, czyli na początku września! 

W każdym okręgu wybieramy 
tylko jednego radnego. Zostanie nim 
kandydat, który uzyska największą 
liczbę głosów. Nie musi otrzymać 
poparcia większości głosujących 
w danym okręgu.

Wybory do rady powiatu
W wyborach do rad powiatu 

obowiązuje system proporcjonalny 
z 5-procentowym progiem wybor-
czym. Podziału powiatu na okręgi 
wyborcze dokonuje Rada Powiatu, 
Luboń wraz z Puszczykowem i Ko-
mornikami stanowi okręg nr 5, 
w którym łącznie wybierać będzie-

my 5 radnych do 29-osobowej Rady 
Powiatu Poznańskiego.

Wybory do sejmiku wojewódz-
twa

Radnych sejmiku województwa 
wybieramy także w okręgach wie-
lomandatowych i w systemie pro-
porcjonalnym z zastosowaniem 
5-procentowego progu wyborczego. 
Tu też liczba mandatów zależy od 
ilości mieszkańców, wg zasady 30 
radnych w województwach liczących 
do dwóch milionów mieszkańców 
plus po 3 dodatkowych na każde 
rozpoczęte 500 tys. mieszkańców. 
Sejmik województwa decyduje o po-
dziale województwa na okręgi.

KTO MOŻE KANDYDOWAĆ?
Prawo do kandydowania na rad-

nego w wyborach samorządowych 
przysługuje obywatelom polskim, 
którzy najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 18 lat. W przypadku wy-
borów na wójta (burmistrza lub 
prezydenta miasta) wymaga się 
ukończonych 25 lat.

GDZIE MOŻESZ KANDYDO-
WAĆ?

W wyborach samorządowych 
możemy kandydować jedynie do 
organów jednostek samorządu te-
rytorialnego, na obszarze których 
stale zamieszkujemy! Miejsce za-
mieszkania nie musi pokrywać się 
z miejscem zameldowania. Na pod-
stawie danych z rejestrów meldun-
kowych urzędnicy gminni sporzą-
dzają rejestr wyborców, w którym 
ujęci są wszyscy uprawnieni do gło-
sowania. 

Powiązanie prawa 
do kandydowania 
z miejscem zamiesz-
kania oznacza, że 
możemy kandydować 
wyłącznie do rad gmi-
ny, na obszarze której 
stale zamieszkujemy. 
Podobnie nie możemy 
kandydować do rady 
powiatu czy sejmiku 
województwa poza 
powiatem czy woje-

wództwem, gdzie mieszkamy na 
stałe (a nie gdzie jesteśmy zameldo-
wani).

Odstępstwo od tej zasady doty-
czy wyborów na burmistrza miasta, 
gdzie zezwala się na kandydowanie 
poza miejscem stałego zamieszkania 
czy zameldowania.

Możemy kandydować wyłącznie 
do jednego z organów samorządo-
wych – rady gminy, rady powiatu 
albo sejmiku województwa. Kandy-
dowanie możemy natomiast połączyć 
z jednoczesnym ubieganiem się 
o stanowisko wójta, burmistrza czy 
prezydenta miasta. Jednak, po wy-
borze na wójta (burmistrza, prezy-

Poradnik wyborczy
UWAGA! Tegoroczne wybory samorządowe odbędą się 16 
listopada! Wybierać będziemy radnych do Rady Miasta Luboń, 
Burmistrza Lubonia, radnych do Rady Powiatu Poznańskiego, 
radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

denta miasta) mandat radnego au-
tomatycznie wygasa. W takim wy-
padku zarządzane są dodatkowe 
wybory uzupełniające na radnego 
w danym okręgu wyborczym, co 
wiąże się oczywiście z dodatkowymi 
kosztami i wydaniem publicznych 
pieniędzy pochodzących z naszych 
podatków. Jak zachowają się w tej 
sytuacji kandydaci na Burmistrza 
i jego zastępców w Luboniu?

JAK ZAŁOŻYĆ KOMITET WY-
BORCZY?

Warunkiem startu w wyborach 
jest zgłoszenie naszej kandydatury 
przez jeden z zarejestrowanych ko-
mitetów wyborczych. Komitety 
wyborcze mogą być tworzone przez 
partie polityczne, stowarzyszenia 
i organizacje społeczne, a także sa-
mych wyborców.

- Komitety wyborcze organizacji
Funkcję komitetu wyborczego 

organizacji społecznych pełni organ 
upoważniony do jej reprezentowania 
na zewnątrz (np. zarząd stowarzy-
szenia). Organ ten powołuje pełno-
mocnika wyborczego komitetu 
wyborczego organizacji uprawnio-
nego do występowania na rzecz 
i w imieniu komitetu wyborczego 
oraz pełnomocnika �nansowego. 

Zawiadamia również komisarza 
wyborczego właściwego ze względu 
na siedzibę organizacji o utworzeniu 
komitetu oraz o zamiarze zgłaszania 
kandydatów na radnych.

Zawiadomienia mogą być do-
konane w terminie od dnia ogłosze-
nia rozporządzenia o zarządzeniu 
wyborów do 70 dnia przed dniem 
wyborów, czyli do początków wrze-
śnia. Do zawiadomienia należy do-
łączyć: oświadczenia pełnomocnika 
wyborczego i pełnomocnika �nan-
sowego komitetu wyborczego o przy-
jęciu pełnomocnictwa, uwierzytel-
niony odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego, wyciąg ze statutu albo 
regulaminu działalności organizacji 
wskazujący organ upoważniony do 
jej reprezentowania na zewnątrz.

- Komitety wyborcze wyborców
W przypadku Lubonia utworze-

nie komitetu wyborczego wyborców 
wymaga inicjatywy co najmniej 5 
osób, które wejdą w skład komitetu. 
Może to być nawet najbliższa rodzi-
na lub sąsiedzi. Spośród nich należy 
wyłonić pełnomocnika wyborczego, 
który jednocześnie jest (może być) 
pełnomocnikiem �nansowym. Ko-
mitet do zgłoszenia nie wymaga 
zebrania podpisów o utworzenie 
komitetu. Wystarczy zgłosić zawia-

cd.  
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Kalendarium wyborcze do Rady Miasta Luboń 
i na stanowisko Burmistrza Lubonia

Obowiązujące terminy Wydarzenia wyborcze

21 lipca 4 miesiące przed 
upływem kadencji

Zarządzenie wojewody ustalające liczbę 
radnych 

21 sierpnia 3 miesiące przed 
upływem kadencji

Rada Miasta dokonuje ewentualnych 
zmian granic okręgów wyborczych 

6 września do 70 dni przed 
wyborami

Zawiadomienie komisarza 
wyborczego o utworzeniu komitetu 
wyborczego wyborców, organizacji 

itp. oraz podanie pełnomocnika 
wyborczego danego komitetu

8 września 70 dni przed 
dniem wyborów

Burmistrz podaje do publicznej 
wiadomości - obwieszczenie o 21 

okręgach wyborczych, ich numeracji 
i granicach

17 września 60 dni przed 
dniem wyborów

Pełnomocnicy wyborczy komitetów 
wyborczych zgłaszają kandydatów na 
członków do terytorialnych Komisji 

Wyborczych

22 września 55 dni przed 
dniem wyborów

Osoby zainteresowane przedkładają 
burmistrzowi propozycje zmian siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 
(miejsc głosowania)

22 września 55 dni przed 
dniem wyborów

Komisarz wyborczy powołuje 
terytorialne komisje wyborcze

25 września 52 dni przed 
dniem wyborów

Komisarz wyborczy uzupełnia skład 
terytorialnej komisji wyborczej

7 października 40 dni przed 
dniem wyborów

Pełnomocnicy wyborczy komitetów 
zgłaszają  

1-osobowe listy kandydatów na 
radnych RML

17 października 30 dni przed 
dniem wyborów

Komitety wyborcze mające 
kandydatów na radnych w minimum 

11 okregach wyborczych zgłaszają 
kandydatów na Burmistrza Lubonia

14 listopada 1 dzień przed 
dniem wyborów

Zakończenie kampanii wyborczej _ 
cisza wyborcza

16 listopada dzień wyborów wybory samorządowe

30 listopada druga tura ewentualna 2. tura wyborów na 
Burmistrza Lubonia 

15 lutego 2015 3 miesiące po dniu 
wyborów

Pełnomocnicy �nansowi komitetów 
wyborczych składają sprawozdanie 

�nansowe z kampanii wyborczej

Uwaga!
Jeśli chcesz zostać 

 radnym, musisz do 
6 września utworzyć  
5-osobowy komitet  
wyborczy i go za-

rejestrować!
(czytaj obok: „Po-
radnik wyborczy”)



8/2014

28

domienie o utworzeniu komitetu 
najpóźniej 70 dni przed wyborami. 
Do zawiadomienia należy załączyć: 
oświadczenie o utworzeniu komitetu 
oraz oświadczenia pełnomocnika 
wyborczego i �nansowego komitetu 
wyborczego o przyjęciu pełnomoc-
nictwa. 

Rejestru dokonujemy u wojewódz-
kich komisarzy wyborczych. 

JAK ZAREJESTROWAĆ KAN-
DYDATÓW?

Utworzenie i zarejestrowanie ko-
mitetu wyborczego umożliwia pro-
wadzenie kampanii wyborczej oraz 
pozwala na rejestrację kandydatów.

Do rady gminy, gdzie są okrę- n

gi jednomandatowe, dany komitet 
może zgłosić w każdym okręgu wy-
borczym tylko jedną listę zawierającą 
jedno nazwisko. 

W wyborach do rad powiatów i sej- n

mików województw obowiązuje re-
guła, że zgłosić można nie więcej niż 
dwukrotność liczby radnych wybiera-
nych w danym okręgu. Tu obowiązuje 
też tzw. kwota płci, czyli minimum 
35% kobiet.

Ile należy zebrać podpisów 
poparcia?

Każda lista kandydatów musi 
uzyskać poparcie określonej liczby 
wyborców:

co najmniej 25 podpisów poparcia  n

dla listy kandydatów do rady gminy 
takiej jak Luboń,

co najmniej 200 podpisów po- n

parcia dla listy kandydatów do rady 
powiatu,

co najmniej 300 podpisów popar- n

cia dla listy kandydatów do sejmiku 
województwa.

Dany wyborca może udzielić po-
parcia nieograniczonej liczbie list 
kandydatów. Nie może też wycofać 
raz udzielonego poparcia. Poparcie 
jest ważne, gdy zawiera: imię i nazwi-
sko, numer PESEL, adres zamieszka-
nia oraz własnoręczny, czytelny pod-
pis osoby udzielającej poparcia.

Procedura zgłoszenia
Gotowe listy kandydatów można 

zgłaszać do 40 dnia przed wyborami 
do godz. 24.00, czyli najpóźniej do 
północy 7 października.

Zgłoszenia składa się do właści- n

wej terytorialnej komisji wyborczej. 
Zgłoszenia list kandydatów na radnych 
w wyborach do rady miejskiej przyj-
muje gminna komisja wyborcza, na 
radnych rady powiatu – powiatowa 
komisja wyborcza itd.

Zgłoszenia dokonuje pełnomocnik  n

wyborczy danego komitetu. Zgłoszenie 
listy kandydatów zawiera: nazwę i adres 
siedziby komitetu wyborczego, nazwę 
rady i numer okręgu wyborczego, na-
zwisko i imię (imiona) oraz miejsce 
zamieszkania kandydata. Ponadto do 
każdego zgłoszenia należy dołączyć 
pisemne oświadczenia kandydata o wy-
rażeniu zgody na kandydowanie oraz 
o posiadaniu prawa wybieralności (bier-
nego prawa wyborczego) do danej rady. 
Zgoda kandydata na kandydowanie 

w wyborach powinna zawierać: imię 
(imiona), nazwisko, wiek oraz numer 
ewidencyjny PESEL kandydata. Zgodę 
taką opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem. W przypadku zgłoszenia 
kandydatury osoby urodzonej przed 
1.08.1972 r. do pisemnej zgody kan-
dydata na kandydowanie dołącza się 
również oświadczenie lustracyjne. Do 
zgłoszenia listy kandydatów należy 
dołączyć dokument potwierdzający 
przyjęcie przez właściwy organ wy-
borczy zawiadomienia o utworzeniu 
komitetu wyborczego.

Komisja wyborcza, przyjmując 
zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy 
jest zgodne z przepisami Kodeksu 
wyborczego.

Zgłaszanie kandydatów na 
burmistrza

Podobnie jak w przypadku kan-
dydatów na radnych, do zgłaszania 
kandydatów na wójta, burmistrza 
i prezydenta miasta są uprawnione 
wyłącznie komitety wyborcze. Istot-
ne ograniczenie polega jednak na tym, 
że prawo zgłoszenia ma wyłącznie 
komitet wyborczy, który zarejestrował 
listy kandydatów na radnych w co 
najmniej połowie okręgów wyborczych 
w danej gminie – w przypadku Lu-
bonia w 11 okręgach. Oznacza to, że 
kandydatem na stanowisko burmistrza 
Lubonia może być wyłącznie osoba 
z politycznym zapleczem.

Dłuższy niż w przypadku wyborów 
na radnych jest termin zgłoszenia kan-
dydatów na burmistrza – zgłasza się ich 
do gminnej komisji wyborczej najpóź-
niej w 30. dniu przed dniem wyborów, 
czyli do północy 17 października.

Zgłoszenie zawiera imię (imiona), 
nazwisko, wiek, wykształcenie i miej-
sce zamieszkania zgłaszanego kandy-
data, wraz ze wskazaniem przynależ-
ności do partii politycznej, jeśli jest 
członkiem oraz oznaczenie komitetu 
dokonującego zgłoszenia, a także imię 
(imiona), nazwisko i adres działającego 
w jego imieniu pełnomocnika. Do 
zgłoszenia należy dołączyć pisemne 
oświadczenie kandydata o wyrażeniu 
zgody na kandydowanie wraz z za-
łącznikami jak dla kandydatów na 
radnych.

KAMPANIA WYBORCZA
Samorządowa kampania wybor-

cza rozpoczyna się z dniem ogłosze-
nia rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów o zarządzeniu wyborów, 
co nastąpić ma między 21 lipca a 21 
sierpnia. W praktyce kampania ruszy 
pełną parą po przyjęciu przez stosow-
ne organy wyborcze zawiadomień 
o utworzeniu komitetów wyborczych, 
czyli po ich rejestracji. Od tego mo-
mentu dopuszczalne będzie prowa-
dzenie agitacji wyborczej, którą Kodeks 
wyborczy de�niuje jako publiczne 
nakłanianie lub zachęcanie do głoso-
wania w określony sposób lub do 
głosowania na kandydata określone-
go komitetu wyborczego.

Formy agitacji – czego nie 
wolno?

Prowadzenie agitacji wyborczej 
jest zabronione m.in. na terenie urzę-
dów administracji rządowej i admi-
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Poradnik wyborczy nistracji samorządu terytorialnego oraz 
sądów, na terenie zakładów pracy 
w sposób i w formach zakłócających 
ich normalne funkcjonowanie. 

Niedopuszczalna jest także agitacja  n

na terenie szkół wobec uczniów, przy 
czym nie jest agitacją prowadzenie 
przez szkołę zajęć z zakresu edukacji 
obywatelskiej polegających na upo-
wszechnianiu wśród uczniów wiedzy 
o prawach i obowiązkach obywateli, 
znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu 
demokratycznego państwa prawa oraz 
zasadach organizacji wyborów.

W ramach kampanii wyborczej nie  n

można organizować loterii fantowych 
i innych gier, w których wygranymi 
są nagrody pieniężne lub przedmioty 
o wartości wyższej niż wartość przed-
miotów zwyczajowo używanych w ce-
lach reklamowych lub promocyjnych. 
Niedozwolone jest także oferowanie 
alkoholu bezpłatnie lub po zaniżonych 
celach, np. w trakcie imprez promują-
cych danego kandydata.

Plakaty i inne materiały wyborcze  n

powinny być wyraźnie oznaczone na-
zwą komitetu wyborczego, od które-
go pochodzą. Na ścianach budynków, 
przystankach komunikacji publicznej, 
tablicach i słupach ogłoszeniowych, 
ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach 
energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty 
i hasła wyborcze wyłącznie po uzy-
skaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządze-
nia. Ważne, by zamieszczone materiały 
były łatwe do usunięcia po wyborach, 
bez powodowania szkód. 

W ciągu trzydziestu dni po wybo- n

rach pełnomocnicy wyborczy komite-
tów powinni usunąć wszelkie plakaty 
i hasła wyborcze ustawione w celu pro-
wadzenia agitacji wyborczej.

Telewizyjna i radiowa kampa-
nia

Komitetom wyborczym, których 
listy kandydatów zostały zarejestrowa-
ne, przysługuje, w okresie od 15 dnia 
przed wyborami do dnia zakończenia 
kampanii wyborczej, prawo do nieod-
płatnego rozpowszechniania audycji 
wyborczych przez regionalne oddzia-
ły TVP SA i Polskiego Radia. Łączny 
czas nieodpłatnego rozpowszechniania 
audycji wyborczych w wyborach do 
rad wynosi w każdym programie re-
gionalnym Telewizji Polskiej 15 godzin 
(dla wszystkich komitetów, gmin itd.) 
i w każdym programie regionalnym 
Polskiego Radia 20 godzin. Z kolei 
w wyborach na wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) łączny czas nieod-
płatnego rozpowszechniania audycji 
wyborczych wynosi w telewizji publicz-
nej 2 godziny i w radiu 4 godziny. 
Podział czasu antenowego pomiędzy 
uprawnione komitety wyborcze jest 
dokonywany proporcjonalnie do licz-
by zarejestrowanych list kandydatów 
w okręgach, na obszarze emitowania 
audycji wyborczych. Niezależnie od 
czasu przyznanego na nieodpłatne 
rozpowszechnianie audycji wyborczych 
każdy komitet wyborczy może, w tym 
samym okresie wykupić odpłatny czas 
antenowy w programach publicznych 
i niepublicznych nadawców radiowych 
i telewizyjnych. 

Procesy w „trybie wybor-
czym”

Każdej kampanii wyborczej towa-
rzyszą gorące spory polityczne, które 
często znajdują swój �nał w sądzie. 
Przepisy prawa wyborczego przewi-
dują w związku z tym szczególny tryb 
sądowego dochodzenia roszczeń zwią-
zanych z nieprawdziwymi informacja-
mi pojawiającymi się w toku kampanii 
wyborczej, gdy materiały wyborcze, 
a w szczególności plakaty, ulotki, hasła 
i wypowiedzi lub inne formy prowa-
dzonej w okresie kampanii wyborczej 
agitacji zawierają informacje niepraw-
dziwe, kandydat na radnego lub peł-
nomocnik wyborczy zainteresowane-
go komitetu wyborczego ma prawo 
wnieść do sądu okręgowego wniosek 
o wydanie orzeczenia: zakazu rozpo-
wszechniania takich informacji, prze-
padku materiałów wyborczych zawie-
rających takie informacje, nakazania 
sprostowania takich informacji, naka-
zania publikacji odpowiedzi na stwier-
dzenia naruszające dobra osobiste, 
nakazania przeproszenia osoby, której 
dobra osobiste zostały naruszone, na-
kazania uczestnikowi postępowania 
wpłacenia kwoty do 10 000 zł na rzecz 
instytucji charytatywnej. Sąd okręgo-
wy rozpoznaje wniosek w ciągu 24 
godzin. Na postanowienie sądu okrę-
gowego, w terminie 24 godzin od jego 
wydania, służy zażalenie do sądu ape-
lacyjnego, który rozpoznaje zażalenie 
również w 24 godziny. Szczególne za-
sady dotyczą również wykonania wy-
roku. Publikacja sprostowania, odpo-
wiedzi lub przeprosin następuje naj-
później w ciągu 48 godzin, na koszt 
zobowiązanego. W orzeczeniu sąd 
wskazuje medium, w rozumieniu pra-
wa prasowego, w którym ma nastąpić 
publikacja, oraz jej termin.

Trzeba jeszcze pamiętać, że wyko-
nanie uprawnień wynikających z ni-
niejszej ustawy nie ogranicza możli-
wości dochodzenia przez osoby po-
krzywdzone lub poszkodowane upraw-
nień na podstawie przepisów innych 
ustaw, a w szczególności Kodeksu kar-
nego, Kodeksu cywilnego i Prawa 
prasowego, wobec osób, których dzia-
łanie lub zaniechania w toku kampanii 
wyborczej naruszyły cudze dobra oso-
biste lub majątkowe. 

Cisza wyborcza
Od zakończenia kampanii wybor-

czej (piątek, 14 listopada, godz. 24) do 
momentu zamknięcia wszystkich lo-
kali wyborczych (niedziela, 16 listo-
pada, godz. 21) obowiązuje tzw. cisza 
wyborcza. W okresie jej obowiązywa-
nia zabronione jest: zwoływanie zgro-
madzeń, organizowanie pochodów 
i manifestacji, wygłaszanie przemówień, 
rozdawanie ulotek, jak też prowadze-
nie w inny sposób agitacji na rzecz 
kandydatów i list kandydatów, poda-
wanie do publicznej wiadomości wy-
ników przedwyborczych badań (son-
daży) opinii publicznej dotyczących 
przewidywanych zachowań wyborczych 
i wyników wyborów oraz wyników 
sondaży wyborczych przeprowadzanych 
w dniu głosowania. Naruszenie tych 
zakazów może skutkować nałożeniem 

cd.  
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grzywny w wysokości sięgającej na-
wet 1 miliona złotych. 

Skąd wziąć pieniądze na 
kampanię?

Komitet wyborczy może pozy-
skiwać i wydatkować środki jedynie 
na cele związane z wyborami. Za-
bronione jest pozyskiwanie środków 
przed dniem wydania postanowienia 
o przyjęciu zawiadomienia o utwo-
rzeniu komitetu oraz po dniu wybo-
rów. Zabronione jest również wydat-
kowanie środków przez komitet przed 
dniem wydania postanowienia o przy-
jęciu zawiadomienia o utworzeniu 
komitetu oraz po dniu złożenia spra-
wozdania �nansowego.

Środki �nansowe komitetu wy-
borczego organizacji i komitetu wy-
borczego wyborców mogą pochodzić 
wyłącznie z wpłat obywateli polskich 
mających miejsce stałego zamiesz-
kania na terenie Polski oraz kredytów 
bankowych zaciąganych na cele zwią-
zane z wyborami. Łączna suma wpłat 
od osoby �zycznej na rzecz komite-
tu wyborczego nie może przekraczać 
15-krotności minimalnego wynagro-
dzenia za pracę, które wynosi obec-
nie 1 680 zł. Wpłat można dokonywać 

jedynie czekiem rozrachunkowym, 
przelewem lub kartą płatniczą na 
rachunek bankowy komitetu. Taki 
rachunek jest otwierany przez bank 
na podstawie zaświadczenia wysta-
wionego przez komisarza wyborcze-
go o utworzeniu komitetu. Zaświad-
czenie o rejestracji komitetu wybor-
czego umożliwia także uzyskanie 
numerów NIP i REGON, dzięki któ-
rym komitet wyborczy może otrzy-
mywać faktury za nabywane na 
potrzeby kampanii wyborczej usługi 
czy towary.

W przypadku, gdy łączna suma 
wpłat od osoby �zycznej na rzecz 
komitetu wyborczego przekroczy 
15-krotność minimalnego wynagro-
dzenia za pracę, wówczas nadwyżka 
sumy ponad dopuszczalny limit 
podlega przepadkowi na rzecz Skar-
bu Państwa. Zabronione jest prze-
prowadzanie przez komitet wybor-
czy zbiórek publicznych.

Limity wydatków na kampa-
nię

Kwoty przypadające na jeden 
mandat są zróżnicowane i wynoszą 
w wyborach do rady gminy w gmi-
nach liczących do 40 000 mieszkań-

1. Trwają prace przy budowie 
chodników na ul. Morelowej i Klo-
nowej. Niestety, wykonawca tych 
prac ze względu na zgłaszane pro-
blemy �nansowe nie dotrzymuje 
terminów. Nie chcąc rezygnować 
z budowy chodników, zgodnie z umo-
wą oczekujemy wykonania zadania, 
które w całości ma zostać zakoń-
czone w listopadzie tego roku.

2. Urząd Miasta Luboń otrzymał 
zaświadczenie o niewniesieniu sprze-
ciwu do zamiaru wykonania robót 
budowlanych polegających na re-
moncie miejsc postojowych i zjaz-
dów w ul. Cmentarnej.

3. Trwa przygotowywanie do-
kumentów przetargowych dla bu-
dowy ul. Dąbrowskiego.

4. W związku z opracowywaniem 
projektu budowy oświetlenia ulicz-
nego w ul. Wschodniej, al. Jana 
Pawła II oraz ul. Konarzewskiego 
Miasto Luboń doszło do porozu-
mienia ze Wspólnotą Mieszkanio-
wą, po terenie której zaprojektowa-
no kabel zasilający. Wkrótce zosta-
nie podpisane odpowiednie poro-
zumienie, na podstawie którego 
Miasto będzie mogło dysponować 
nieruchomością na cele budowy 
oświetlenia.

5. 1 lipca br. otwarto oferty w prze-
targu na rozbudowę Szkoły Podsta-
wowej nr 1. Do Urzędu Miasta wpły-
nęła jedna oferta od konsorcjum �rm 
Przedsiębiorstwo Remontowo-Bu-
dowlane „REMBUD” z Poznania, ul. 
Kacza 17/41, PUH „Bart” Hurtownia 
Materiałów Budowlanych ul. 25 Stycz-
nia 2h z Pniew, „INSTALBUD” Mi-
chał Prędki, ul. Wiśniowa 3 z Chrzyp-
ska Wielkiego. Po dokonaniu oceny 
oferty, która pod względem formal-
nym jest poprawna, podpisanie 
umowy z wykonawcą odbyło się 14 
lipca. Za wykonanie robót budow-
lanych będących przedmiotem za-
mówienia wykonawca zaoferował 
kwotę 2 798 988 zł brutto.

6. 18 lipca br. ogłoszono przetarg 
na budowę kanału sanitarnego w ul. 
1 Maja oraz odcinku ul. Jana III 
Sobieskiego. Rozstrzygnięcie prze-
targu nastąpiło 26 lipca. Ponadto 
trwają prace nad ogłoszeniem prze-
targu dotyczącego wykonania ka-
nału deszczowego oraz budowy ww. 
drogi.

7. Trwa opracowywanie doku-
mentacji projektowej dla budowy 
kanalizacji sanitarnej w ul. Wschod-
niej i ul. Zakątek oraz sieci wodo-

Inwestycje komunalne ciągowej w ul. Konwaliowej i ul. 
Owocowej. Projektanci uzyskali 
warunki techniczne dla ww. sieci. 
W celu podłączenia się do sieci w ul. 
Wschodniej projektanci muszą uzy-
skać zgodę oraz zawrzeć porozu-
mienie z prywatnym właścicielem 
odcinków sieci.

8. Starostwo Powiatowe wydało 
pozwolenie na przebudowę kanali-
zacji deszczowej w ul. Cieszkowskie-
go. Jednocześnie do Wydziału Infra-
struktury i Rolnictwa Województwa 
Wielkopolskiego wpłynęło zgłosze-
nie przystąpienia do realizacji robót 
budowlanych na pozostałym odcin-
ku ul. Cieszkowskiego w obrębie 
terenów zamkniętych PKP.

9. Rozesłano zapytania ofertowe 
na wykonanie remontu kanalizacji 
deszczowej dla SP 4.

10. W związku z rozstrzygnięciem 
przetargu na remont dróg gruntowych 
– ul. Buczka – 9 lipca br. podpisano 
umowę z �rmą „ANET–TRANS” 
Aneta Błaszcz-Pawlicka z Lubonia. 
Termin realizacji zadania to 30 wrze-
śnia 2014 r.

11. Na terenie pl. Bojanowskie-
go zakończono prace polegające na 
umiejscowieniu „Ławeczki bł. E. 
Bojanowskiego”.

12. Uzyskano pozwolenie na 
budowę sieci wodociągowej w ul. 
Konwaliowej oraz Owocowej.

13. Zlecono wykonanie drugiej 
w mieście instalacji wspomagającej 
pieszego na przejściach na skrzyżo-
waniu ulic ks. Streicha i Powstańców 
Wielkopolskich.

14. Zostanie odnowiony skwer 
zieleni przy pętli Luboń-Żabikowo.

15. Niebawem uruchomimy 
pierwszy w Luboniu wybieg dla psów 
(na wzgórzu w parku Papieskim – 
przyp. red.). (Czytaj też na str. 10)

16. Zostanie wyremontowana za-
toka autobusowa na ul. Kościuszki.

17. Wyremontowano chodnik 
vis a vis Banku Zachodniego WBK 
na ul. Sikorskiego.

18. Zgodnie z harmonogramem, 
następny chodnik przeznaczony do 
remontu to odcinek przy sklepie 
„Żabka” na skrzyżowaniu ul. Ponia-
towskiego i Kołłątaja oraz przy ul. 
Szkolnej.

19. Przed nowym rokiem szkol-
nym zostanie odnowione oznako-
wanie poziome na naszych uli-
cach.

20. Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego ogłosi przetarg na wy-
posażenie miasteczek ruchu drogo-
wego w naszym mieście. Sprzęt ma 
tra�ć do szkół na przełomie września 
i października.

21. Wydział Planowania Roz-
woju i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta posiada do wglądu kartę 
informacyjną ws. przebudowy au-
tostrady A2 i podwyższenia ekranów 
akustycznych.

UML

n
Odremontowany fragment chodnika na ul. 
Sikorskiego na wysokości Banku WBK, uczęsz-
czany przez mieszkańców osiedla „Lubonianka” 
i klientów pobliskiego sklepu „Bierdonka”. 
Prace, na zlecenie miasta, wykonała firma 
„Kom-Lub”   fot. Hanna Siatka

ców a więc Lubonia – 1 000 zł, 
w wyborach do rady powiatu – 2 400 zł, 
w wyborach do sejmiku wojewódz-
twa – 6 000 zł.

W wyborach bezpośrednich na 
wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta) również obowiązuje limit. Usta-
lany jest wg zasady – liczbę miesz-
kańców danej gminy mnoży się przez 
kwotę 60 gr. W przypadku Lubonia 
kandydat może wydać ok. 
18 000 zł.

Sprawozdawczość finansowa 
komitetów

Składa się je w terminie 3 mie-
sięcy od dnia wyborów organowi, 
któremu komitet złożył zawiado-
mienie o utworzeniu komitetu Za-
wierać musi dane o przychodach, 
wydatkach i zobowiązaniach �nan-
sowych komitetu, także o uzyskanych 
kredytach bankowych i warunkach 
ich uzyskania oraz imienny wykaz 
wpłat od osób �zycznych. Ponadto 
pełnomocnik �nansowy komitetu 
wyborczego winien pamiętać, że jest 
obowiązany przechowywać doku-
menty związane z �nansowaniem 
kampanii wyborczej przez okres co 

najmniej 12 miesięcy od dnia wy-
borów.

CZY MOŻNA OPROTESTO-
WAĆ WYBORY?

Już po wyborach każdy, kto do-
strzeże jakiekolwiek nieprawidłowo-
ści w czasie głosowania, ma prawo 
do składania protestów wyborczych. 
Efektem protestów może być nawet 
unieważnienie wyborów. Wszystko 
zależy od skali naruszeń prawa wy-
borczego oraz zasadności zarzutów 
formułowanych przez wyborców. 
Protest może być wniesiony w ciągu 
14 dni od dnia wyborów.

(I)

Na podstawie poradnika autor-
stwa dra Dawida Sześciły udostęp-
nionego przez organizację „Masz 
Głos – Masz Wybór”

cd.  
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n
Wykonawca chodnika na ul. Morelowej 
opuścił plac budowy. Choć ma jeszcze czas, 
by wywiązać się z umowy, nie wiadomo, czy 
tam powróci   fot. Hanna Siatka

Delegatura Krajowego Biura Wy-
borczego w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
tel. 61 854 13 35
pn. do pt. w godz. 7.30 do 15.30
e-mail: poznan@kbw.gov.pl
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W ub. miesiącu na str. 17 
opisywaliśmy inicjatywę 
Stowarzyszenia Pomocy 

Bliźniemu „Mar-Kot” i jej reperku-
sje. Mar-Kot chce stworzyć w opusz-
czonym budynku po upadłej �rmie 
„Intersmak” przy ul. Zielonej 46 ośro-
dek dla bezdomnych. Na spotkaniu 
zorganizowanym przez tę organiza-
cję 8 lipca w sali gimnastycznej SP 1 
okoliczni mieszkańcy sprzeciwili się 
jej zamiarowi. Przedstawiamy „List 
otwarty do Burmistrza Miasta Luboń”, 
który powstał po tych konsultacjach, 
oraz tekst zastępcy burmistrza Rafała 
Marka w tej sprawie.

Szanowny Panie Burmistrzu,
jako mieszkańcy Lubonia cenimy 

sobie spokój i porządek, jaki panuje 
w naszym mieście, a szczególnie w na-
szej dzielnicy – Żabiko-
wie. Z ogromnym zanie-
pokojeniem przyjęliśmy 
wiadomość, że w opusz-
czonym budynku spół-
ki „Intersmak” znajdu-
jącym się u zbiegu ulic 
Zielonej i Granicznej ma 
powstać ośrodek dla osób 
uzależnionych, bezdom-
nych oraz samotnych ma-
tek. Nieruchomość ta jest 
w ścisłej zabudowie, graniczy bezpo-
średnio z naszymi domami, w któ-
rych żyjemy, pracujemy, odpoczywa-
my, wychowujemy nasze dzieci. Ład 
na naszym małym osiedlu domków 
jednorodzinnych zostanie znacząco 
zachwiany. Codziennie z okolicznych 
gmin będą zjeżdżać się do naszego 
miasta bezdomni, codziennie będą 
chodzić naszymi ulicami, szukając 
noclegu. Będą to różni ludzi, mający 
różne zamiary i potrzeby. Picie alkoholu, 
branie narkotyków, brak higieny, zała-
twianie swoich potrzeb �zjologicznych 
„gdzie popadnie”, spanie pod płotami, 
w ogrodach, na ogródkach działko-
wych, drobne kradzieże nie są takim 
ludziom obce. Nikt nie zapewni nam 
spokoju i bezpieczeństwa. Problem 
odbije się nie tylko na naszym osie-
dlu, ale i na całym mieście. Większe 
zaangażowanie służb mundurowych 
oraz porządkowych, nieciekawe to-
warzystwo w komunikacji miejskiej, 
większe obłożenie w szkołach, bała-
gan, kon�ikty społeczne – to wszystko 
będzie nam towarzyszyć. Ogromna 
działka licząca blisko 3000 m2 oraz 
duży, trzypiętrowy budynek o łącznej 
powierzchni ok. 1200 m2 pomieszczą 
wiele bezdomnych osób, które będą 
tu przebywać dniem i nocą. Rozu-
miemy potrzebę pomocy ludziom, 
którym nie powiodło się w życiu, ale 
zarówno Żabikowo, jak i inne części 
naszego miasta nie są miejscami dla 
tego typu organizacji – nasze Miasto 
nie jest na to gotowe pod żadnym 
względem. Bezdomność to nie pro-
blem Lubonia – na palcach jednej ręki 
można policzyć tego typu przypadki. 
Ośrodek będzie służył bezdomnym 
z innych miejscowości.

Ośrodek ma prowadzić Stowarzy-
szenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot”. 

Nie przekonał nas do swojego przed-
sięwzięcia jego prezes, pan Przemysław 
Przybecki. Na konsultacje społeczne, 
które odbyły się na początku lipca, 
przybył zupełnie nieprzygotowany. 
Nie przedstawił on konkretnego planu, 
terminarzu i sposobu �nansowania 
kosztownego remontu ogromnego 
budynku, niemającego okien, drzwi, 
rur, elektryczności, szamba – to puste, 
zdewastowane pomieszczenia. Nie 
przedstawił pomysłu na wyprowa-
dzenie bezdomnych z ich trudnej 
sytuacji życiowej. Stwierdzenie, że 
powstaną „warsztaciki”, w których 
bezdomni będą pracować i prowadzić 
na terenie nieruchomości recykling, 
są całkowicie oderwane od rzeczy-
wistości. To żaden biznesplan. Nie 
ma on rozwiązania, gdy podopiecz-
ni będący pod wpływem alkoholu, 

nie zostaną wpuszczeni na nocleg. 
Deklaracje, że zostaną odwiezieni 
na dworzec kolejowy, nie mają nic 
wspólnego z ideą dobroczynności, 
a jest to jedynie przerzucanie pro-
blemu na PKP i okolicznych miesz-
kańców. Nie podoba nam się postawa 
Pana Przybeckiego, człowieka nie-
pokornego i pewnego siebie. Swoją 
roszczeniową postawą demoralizuje 
swoich podopiecznych. Każdy z nas 
musi ciężko pracować, aby do czegoś 
dojść w życiu, nikt za darmo nic nie 
dostaje, a właśnie tylko tego uczy 
„Mar-Kot” mieszkańców ośrodka.

Panie Burmistrzu, prosimy, aby 
stanął Pan murem za Mieszkańcami 
i zrobił wszystko, aby ośrodek nie 
powstał. Nie jest to ani w interesie 
Mieszkańców, ani naszego Miasta. 
Na pewno ani Pan Burmistrz, ani 
żaden mieszkaniec innej części Lu-
bonia nie chcieliby, aby tuż za ich 
płotem lub w bliskiej okolicy zawitało 
takie sąsiedztwo. Boimy się o bez-
pieczeństwo nasze i naszych dzieci, 

cd.  
obok

Mar-Kot w Luboniu? – cd. martwimy o nasze mienie. Kończąc 
kadencję, proszę pokazać, że zależy 
Panu na dobru Miasta i jego Miesz-
kańców. Proszę nie ułatwiać „Mar-
Kot-owi” zagospodarowania tego te-
renu i zająć odpowiednie stanowisko 
w tej sprawie. Do listu dołączamy 
podpisy ponad 100 mieszkańców 
najbliższego sąsiedztwa, którzy nie 
chcą, aby w ich rodzinnych stronach 
powstał ośrodek. Liczba podpisów 
cały czas rośnie.

Mieszkańcy Żabikowa

Niesmak po Intersmaku,
czyli jak dwie radne próbują 
manipulować opinią publiczną

Burmistrz powinien pełnić rolę 
służebną wobec mieszkańców, wsłu-
chiwać się w ich głosy, jednak Bur-
mistrz jest jednocześnie gospoda-
rzem miasta, do którego kierowane 
są wszystkie pisma i sprawy. Rolą 

dobrego gospodarza jest przyjąć 
każdego i rozważyć kwestie, które 
proponuje. Tak też było ze sprawą 
przeznaczenia budynku, którym za-
rządza likwidator spółki „Intersmak” 
przy ul. Granicznej. Stowarzysze-
nie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” 
chciało podjąć w nim działalność 
i stworzyć tam ośrodek dla samot-
nych matek oraz dla osób wycho-
dzących z bezdomności. W trakcie 
pierwszego spotkania, w którym 
uczestniczyłem wraz z dyrektorem 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, poruszono wstępne kwestie. 
Poprosiliśmy Mar-Kot o sprecyzo-
wanie informacji. Po jakimś czasie 
wpłynęło do nas pismo. Burmistrz 
uznał, że tak ważna z perspektywy 
mieszkańców sprawa wymaga prze-
dyskutowania z radnymi, którzy są 
przecież przedstawicielami miesz-
kańców, wybranymi w sposób demo-
kratyczny. Dlatego, na mój wniosek, 
zwołano połączone Komisje: Sfery 
Społecznej pod przewodnictwem 

radnej Elżbiety Zapłaty-Szwedziak 
oraz Komunalną kierowaną przez 
radnego Jakuba Bielawskiego, które 
miały się zająć tą sprawą. Na posie-
dzenie zaproszono prezesa Mar-Kotu 
– pana Przemysława Przybeckiego, 
który odpowiadał na pytania radnych. 
Uznałem, że skoro od listopada nie 
będę pełnił funkcji zastępcy burmi-
strza (mam bowiem inne plany za-
wodowe), to uczciwie będzie, jeśli 
radni, z których większość ma pla-
ny polityczne, zdecydują o sprawie. 
Taka też dyskusja się odbyła. Radni 
głosując, zaopiniowali pozytywnie 
tę kwestię. Wspólnie jednak ustalili-
śmy, radni poprzez głosowanie, a ja 
deklarując pomoc przy organizacji, 
że ostateczna decyzja w tej kwestii 
zostanie podjęta po konsultacjach 
społecznych.

Tutaj należy zadać pytanie, dla-
czego niektóre radne informowa-
ły przed konsultacjami, że decyzja 
w sprawie uruchomienia ośrodka 
została już podjęta? Jest to świadome 
wprowadzanie mieszkańców w błąd, 
chyba po to, aby wywołać atmosferę 
zagrożenia. Niech Państwo odpowie-
dzą sobie sami, w jakim celu radne 
podjęły takie działanie. Na początku 
konsultacji społecznych, które od-
były się w Szkole Podstawowej nr 1, 
poprosiłem radnych, aby nie zabierali 
głosu i pozostawili czas konsultacji 
mieszkańcom. To mieszkańcy mie-
li pytać i dyskutować. Radni mieli 
bowiem czas, aby zadawać pytania 
prezesowi Mar-Kotu na posiedzeniu 
komisji Rady Miasta. Zaapelowa-
łem też, aby nie prowadzić w trakcie 
konsultacji polityki, ale racjonalnie 
przedyskutować ten problem.

Pozwolę sobie dla przejrzystości 
w punktach przedstawić najważniejsze 
kwestie związane z tą sprawą:

Budynek, jak i nieruchomość,  n

o którym mowa, nie jest własno-
ścią Miasta.

Budynek, zarządzany przez likwi- n

datora spółki „Intersmak”, stanowi 
problem dla okolicznych mieszkań-
ców już od lat 90. Nie udało się go 
rozwiązać władzom i radnym Lu-
bonia kilku kadencji.

Co jakiś czas Miasto jest alarmo- n

wane w sprawie ekscesów odbywają-
cych się na tej posesji, wielokrotnie 
interweniowała tam Policja i Straż 
Miejska.

Likwidator spółki uchyla się od  n

działań, nie podejmuje również 
korespondencji przesyłanej przez 
Miasto.

Miasto wielokrotnie sprzątało  n

okoliczny teren.
W 2008 r. przy współpracy z sądem  n

udało się doprowadzić do licytacji, 
niestety nabywca wycofał się.

W 2012 r. Burmistrz wystąpił do  n

Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego (PINB) z żądaniem 
wszczęcia postępowania w spra-
wie rozbiórki.

W 2013 r. PINB wydał decyzję  n

nakazującą likwidatorowi rozbiór-
kę obiektów na tej nieruchomości 
(likwidator uchyla się dotąd od re-
alizacji tej decyzji).

W 2014 r. w Luboniu pojawia- n

ją się przedstawiciele stowarzyszenia 
„Mar-Kot”.

n
Stan techniczny budynku jest dobry. Nie ma spękań, ubytków i uszkodzeń 
konstrukcyjnych. PINB nakazał rozbiórkę ze względu na zaniedbanie i niebez-
pieczeństwo zaistnienia wypadku oraz brak nadzoru nad obiektem    
fot. Hanna Siatka

Niedawno zainstalowano tabliczki ostrzegawcze 
i plastikowe, biało-czerwone taśmy (już zniszczone). 
Kto ma egzekwować ich przestrzegania?    
fot. Hanna Siatka

n
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W czerwcu 2014 r. Burmistrz kie- n

ruje pismo od Mar-Kotu do Komisji: 
Komunalnej i Sfery Społecznej, ce-
lem wypracowania stanowiska w tej 
sprawie. Radni opiniują pozytywnie 
taką możliwość, ustalając jednocze-
śnie konieczność konsultacji.

W trakcie posiedzenia komisji  n

wypowiadam zdanie, które nagra-
no na nośniku: „Powstanie takiego 
ośrodka będzie możliwe tylko przy 
konsensusie mieszkańców, władzy 
wykonawczej i uchwałodawczej (Rady 
Miasta i Burmistrza)”.

8 lipca odbywają się konsultacje  n

z mieszkańcami zorganizowane przez 
stowarzyszenie Mar-Kot.

W trakcie konsultacji przypomi- n

nam, że Burmistrz nie podjął w spra-
wie żadnej decyzji, uzależniając ją 
od decyzji mieszkańców. Mieszkańcy 
negatywnie wypowiadają się na temat 
uruchomienia takiego ośrodka. Na 
końcu konsultacji informuję, że wola 
mieszkańców będzie dla Burmistrza 
wiążąca, bowiem Burmistrz powi-
nien przede wszystkim realizować 
oczekiwania mieszkańców.

9 lipca odbywam rozmowę z Po- n

wiatowym Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego, panem Radosławem 

Zielezińskim, zapraszając go do oso-
bistego odwiedzenia nieruchomości 
Intersmaku.

11 lipca pomiędzy godz. 9.30  n

a 10.30 dokonujemy wraz z Powia-
towym Inspektorem wizytacji tej 
nieruchomości.

W tym samym dniu spotykam się  n

z mieszkańcami tego rejonu, którzy 
chcą pomóc, kupując tę nierucho-
mość. Umawiamy się na wspólne 
działania w kwestii rozmów z ko-
mornikiem, aby ponownie spró-
bować doprowadzić do licytacji tej 
nieruchomości.

Burmistrz składa wniosek do  n

miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego o wykluczenie 
proponowanej działalności (funk-
cji) dla tego terenu (dysponentem 
poprzez przyjęcie uchwały jest Rada 
Miasta).

W obecnym stanie prawnym (de- n

cyzja nakazująca rozbiórkę) nie jest 
możliwe w sposób legalny realizo-
wanie tam czegokolwiek.

11 lipca radne Magdalena Filusz- n

Nyćkowiak i Anna Bożełko-Stan-
kowiak składają pismo w kancelarii 
Urzędu Miasta w tej sprawie.

cd.  
ze str. 
30

To tyle historii. Daty i moje wy-
powiedzi na ten temat podają jasno 
kalendarium działań w tej sprawie i za-
dają kłam tezie, że Burmistrz zajął się 
tą kwestią po działaniach radnych.

Dodam jeszcze parę słów ko-
mentarza. Można być przeciwnikiem 
umiejscowienia tego typu ośrod-
ka w tym miejscu, jednak próbę 
zdobywania poparcia polityczne-
go na tej sprawie i okłamywanie 
mieszkańców uważam za obrzydli-
we i niesmaczne. Zastanawiam się, 
jak obie Panie spojrzą w oczy kole-
gom i koleżankom radnym, którzy 
przecież znają sprawę i słyszeli, kto 
i jak w tej sprawie się wypowiadał. 
Wielu z nich, w rozmowach ze mną, 
podziela moje zniesmaczenie po-
stawą tych dwóch radnych.

Zbieranie podpisów pod pismem 
do Burmistrza, aby rzekomo wywo-
łać jego działanie, jest nieuczciwe 
i wprowadzające w błąd mieszkańców. 
Sedno sprawy jest zawarte na końcu 
artykułu napisanego przez radne. 
W obecnym stanie rzeczy, dyspo-
nentem tej nieruchomości i działań 
jest: likwidator spółki „Intersmak”, 
PINB oraz Starosta Poznański. Staro-
sta jednak nie jest osobą władną do 

wydawania decyzji w sprawie zmiany 
użytkowania omawianego terenu, to 
bowiem kompetencja Rady Miasta 
poprzez zmianę planu miejscowe-
go. Natomiast tylko decyzja Starosty 
może zmienić sposób użytkowania 
budynku i to dopiero po wycofa-
niu nakazu rozbiórki przez PINB, 
a jest to co najmniej kilkumiesięczna 
procedura. Od skuteczności działań 
PINB będzie zależeć, czy budynek 
zostanie rozebrany. Miasto szuka 
możliwości prawnych, aby pomóc, 
choćby �nansowo Powiatowemu In-
spektorowi w tej sprawie.

Wszystkim osobom, które chciałyby 
pomóc skutecznie doprowadzić do 
rozbiórki tego obiektu, zapraszam do 
współpracy z Burmistrzem. Jesteśmy 
dostępni dla Państwa pod numerem 
tel. 61 813 01 41, adresem e-mail: 
o�ce@lubon.pl oraz na dyżurach 
dla mieszkańców. Zapraszam rów-
nież dwie panie radne, które dotąd 
oprócz złożenia pisma, nie skontak-
towały się ze mną w tej sprawie. Tyl-
ko bowiem wspólne działanie może 
doprowadzić do skuteczności w tym 
temacie.

Rafał Marek
Zastępca Burmistrza

Ponieważ przedkładam konkretne 
działanie nad pisanie pism, apeli 
itp., cieszę się, że radne chcą 

zabrać się za realną pracę i kończą 
polemikę. Panie formułują jednak 
w swoim tekście pytania do mnie, 
więc odpowiem. Tak jak napisałem 
wcześniej, dla mnie liczy się zdanie 
mieszkańców, trudno byłoby więc 
podejmować działanie, nie znając ich 
opinii. W kalendarium wypunkto-
wałem działania miasta w tym za-
kresie (patrz: pismo wyżej – przyp. 
red.), które podjąłem niezwłocznie, 
czyli rano 9 lipca, a więc pierwsze-
go dnia po konsultacjach. Zarówno 
w tym jak i poprzednim swoim sta-
nowisku mylą Panie kompetencje 
i zakres działania poszczególnych 
organów administracji. Przypomnę 
jeszcze raz, Burmistrz wydaje decy-
zje o warunkach zabudowy, Rada 
Miasta uchwala plan miejscowy, na 
podstawie którego Starosta udziela 
pozwolenia na budowę. A Powiato-
wy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
wydaje decyzje w sprawie rozbiórki 
obiektu. Aktywność więc na tym eta-
pie powinna być ukierunkowana na 
PINB (Powiatowy Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego), który jest władny 
doprowadzić do rozbiórki. Trudno 
też zakładać, że Mar-Kot nie miał 
wiedzy na temat wydanej decyzji, 
skoro otrzymał wstępną zgodę od 
likwidatora na użyczenie budynku. 
Tak jak napisałem w poprzednim 
stanowisku, możliwe jest odwrócenie 
nakazu rozbiórki obiektu, wymaga 
to jednak skomplikowanej kilkumie-
sięcznej procedury, w trakcie której 
udowodni się, że jednak budynek 
może być dalej użytkowany.

Zamiast dzwonić w kilka miejsc, 
wystarczyło przyjść do Urzędu Mia-
sta, do czego nadal Panie zachęcam. 
Nigdy nie odmówiłem Paniom in-
formacji. Stare przysłowie mówi: 
„Uderz w stół, a nożyce się odezwą”. 
Zarzucanie mi w kontrze kłamstwa 
jest absurdem. W dniu konsultacji 
dotarł do mnie mieszkaniec z pre-
tensjami, mówiąc: „Po co te konsul-
tacje, skoro Burmistrz podjął już 
decyzję?”. Po rozmowie okazało się, 
że taką wiedzę uzyskał pośrednio od 
radnej Anny Stankowiak-Bożełko. 
Kto więc tu kłamie? Czy oczekiwanie 
na decyzję mieszkańców z mojej 
strony jest biernością? To dobrze, że 
informowały Panie dodatkowo o kon-
sultacjach, niedobrze, że w informa-
cji znalazł się błąd, który prostował 
już Mar-Kot. Nigdy bowiem nie było 
mowy o powstaniu w tym budynku 
noclegowni. Tak jak pisaliśmy, in-
formując o wizycie Powiatowego 
Inspektora w dniu 11 lipca, cieszę się 
z obywatelskiej postawy mieszkańców, 
którzy przyszli i wyrazili swoją wolę 
w tej sprawie.

Wreszcie, od radnej należy wy-
magać więcej. Powinny Panie mieć 
świadomość o kompetencjach po-
szczególnych organów. Wykorzysty-
wać ją, a nie wprowadzać mieszkań-
ców w błąd. Równie dobrze mógłbym 
ruszyć z pozostałymi burmistrzami 
zbierać podpisy do Przewodniczą-
cego Rady Miasta Marka Samulczy-
ka, który uchylił się na komisji od 
głosowania w tej sprawie, czekając 
na wynik konsultacji społecznych, 
czy do pani Magdy Nyćkowiak-Filusz, 
która jest wiceprzewodniczącą Rady 
Miasta, a wstrzymała się od głoso-

Niesmaku cd.
Polemika burmistrza Rafała Marka z radnymi Magdaleną Filusz-
Nyćkowiak i Anną Bożełko-Stankowiak

Polemiki

wania na ten temat na komisji ko-
munalnej. Czy to jest rola burmistrza? 
Czy dzięki takiemu działaniu budy-
nek zostałby wyburzony? Nie sądzę. 
To mieszkańcy powinni decydować, 
jasno wyraziłem to na koniec kon-
sultacji. Po co więc dalsze zbieranie 
podpisów do Burmistrza, skoro Bur-
mistrz jasno zdeklarował się w tej 
sprawie? Trzeba koncentrować się na 
działaniu, które może coś zmienić.

Na koniec wreszcie, drogie Panie, 
piszecie, że Was nie lubię. To nie 
jest prawdą. Nie lubię fałszu, obłu-
dy, nielojalności, działania we wła-
snym interesie. Sam byłem radnym 

(„Wieści Lubońskie” uznały mnie za 
najaktywniejszego radnego kaden-
cji 2002-2006), dlatego wiem, jak 
powinna wyglądać praca w tym 
zakresie. Powinna opierać się na 
realnym działaniu, a nie na robieniu 
zamieszania i propagandy. Ja działam 
stricte w interesie Miasta i jego 
mieszkańców, nie jestem zaintere-
sowany reelekcją na stanowisko 
radnego w lubońskim samorządzie. 
Nie muszę więc robić polityki. Mogę 
skoncentrować się na konkretnym 
działaniu, czego też Paniom życzę.

Rafał Marek 
zastępca burmistrza

Na zaproszenie Burmistrza w pią-
tek, 11 lipca w Luboniu przebywał 
Radosław Zieleziński – Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego dla po-
wiatu poznańskiego. Rozmowy podczas 
spotkania dotyczyły spraw związanych 
z budynkiem będącym własnością �rmy 
Intersmak Sp. z o.o. w likwidacji, położo-
nym między ulicami Zieloną a Graniczną. 
Od 2012 r. urząd Powiatowego Inspek-
tora na wniosek Burmistrza prowadził 
postępowanie w sprawie rozbiórki tego 
budynku. Postępowanie zakończyło się 
wydaniem przez PINB decyzji o nakazie 
rozbiórki. Powiatowy Inspektor wspólnie 
z zastępcą burmistrza Rafałem Markiem 
oraz urzędnikami lubońskiego magistratu 
wizytowali wspomniany obiekt. Powiato-
wy Inspektor podczas wizyty w Luboniu 
zobowiązał się do prowadzenia działań 
w kierunku egzekucji nakazu rozbiórki 
przez likwidatora spółki.

Przypomnijmy, że 8 lipca br. w sali 
gimnastycznej SP 1 odbyły się konsul-
tacje społeczne zorganizowane przez 

stowarzyszenie „Mar-Kot”, podczas 
których jego prezes zaprezentował ideę 
utworzenia na tej nieruchomości ośrodka 
dla osób bezdomnych. Wcześniej sto-
warzyszenie przekazało informację, że 
likwidator Intersmaku zgodził się uży-
czyć nieruchomość stowarzyszeniu. Idea 
utworzenia ośrodka nie znalazła poparcia 
wśród mieszkańców. Burmistrz Miasta 
Luboń stoi na stanowisku, że powinien 
przede wszystkim realizować oczekiwania 
mieszkańców, jak również pracować na 
ich rzecz. Stąd zaproponował zorgani-
zowanie konsultacji społecznych w tej 
sprawie. Frekwencja na spotkaniu jasno 
pokazuje, że mieszkańcy chcą być pytani 
o ważne dla nich sprawy. Chcą się anga-
żować w życie miasta. To cieszy. Z głosów 
dyskusji można wywnioskować, iż idea 
utworzenia ośrodka nie znalazła popar-
cia wśród mieszkańców, dlatego też Bur-
mistrz Miasta podejmie działania, aby do 
utworzenia ośrodka nie doszło.

UML

Wizytacja w Intersmaku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) 
w opuszczonym obiekcie na ul. Granicznej
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Niebezpieczna burza, która prze-
szła nad Luboniem wczesnym 
wieczorem w niedzielę, 3 sierp-

nia, m.in. zwaliła drzewo na ul. Krętej 
niedaleko granicy z Wirami (okolice 
sklepu „Miś”). Dorodna lipa, u nasady 
jednak spróchniała, upadła w poprzek 
jezdni. Na szczęście, nie uderzyła w żaden 
z pobliskich domów, ani też w czasie, 
kiedy miało miejsce zdarzenie (oko-
ło godz. 18), nie przejeżdżał tamtędy 
samochód. Po wypadku wstrzymano 
ruch drogowy, a strażacy pocięli konar 
na kawałki i usunęli przeszkodę z jezd-
ni, gromadząc kloce drewna i gałęzie 
na przeciwległym parkingu Gabinetu 
Medycyny Naturalnej „Odessos” (ul. 
Kręta 41a). Leżały tam jeszcze przez 
następny dzień, utrudniając klientom 
dostęp do placówki, a mieszkańcom 
do domu. Właściciele posesji, na któ-
rej tuż przy ogrodzeniu rosła lipa, nim 
runęła, czuli się zobowiązani usunąć 
pocięte drzewo z parkingu 
sąsiada. Z troską patrzą na 
drugie, stojące o kilkanaście 
metrów dalej, tyle że już w pa-
sie drogi. Szkoda, że nikt nie 
pomyślał o kłopotach, z któ-
rymi pozostali mieszkańcy 
po akcji strażaków.

O braku wyobraźni 
i lekceważeniu lubonian 
może świadczyć również 
inne działanie z tego rejonu. 
Niedawno, bez uzgodnień 
z właścicielem, na prywat-
nym terenie przed gabine-
tem „Odessos” i przyległym 
do niego domem posado-
wiono przystanek autobu-
sowy.

HS

Bez wyobraźni

n
Zawalony klocami pociętej lipy i gałęźmi parking przed 
gabinetem „Odessos” i chodnik. W głębi z lewej przy-
stanek autobusu 701 zamontowany na prywatnym 
terenie   fot. Hanna Siatka

n
Fragment powalonego przez burzę drzewa, które 
kiedyś, prawdopodobnie na skutek podziałów 
geodezyjnych, znalazło się w obrębie prywatnej 
posesji. W głębi kolejna lipa rosnąca już przed 
ogrodzeniem   fot. Hanna Siatka

Trochę historii

Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego „Te-
reny po Wielkopolskich Za-

kładach Przemysłu Ziemniaczanego 
(WPZZ)” został uchwalony w 2009 r. 
Już wówczas w rysunku projektu po-
jawił się błąd urbanisty – mianowicie 
jeden z budynków Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Spójnia” znalazł się w pasie 
zaplanowanej drogi. Z kolei w trzeciej 
dekadzie 2012 r., na obszarze obję-
tym omawianym planem, przeznaczo-
nym pod obiekty handlowo-usługowe, 
o powierzchni 5 700 m2 (pomiędzy 
ulicami Armii Poznań, 3 Maja i Że-
glarską) Spółka Grupa River rozpo-
częła budowę trzech hoteli – pisaliśmy 
o tym szeroko (czytaj: „WL” 11-2012, 
str.2). Między innymi te kwestie przy-
czyniły się do konieczności przystą-
pienia do zmiany planu, co uczyniła 
Rada Miasta uchwałą 7 marca 2013 r. 
Ostatniego sierpnia 2013 r. ogłoszo-
no wyłożenie do publicznego wglądu 
projektu zmiany omawianego planu, 
natomiast podczas wrześniowej sesji 
Rada Miasta, na wniosek zaintereso-
wanego podjęła decyzję o robieniu 
zmian planu etapami.

II wyłożenie
Pod koniec ubiegłego roku miało 

więc miejsce drugie wyłożenie projektu 
zmian planu dla terenów po WPZZ. 
Swoje uwagi wniosły m.in. SM „Spój-
nia” i spółka „Grupa River”. Wszystkie 
uwagi zostały odrzucone, ponieważ 
były sprzeczne z wytycznymi narzu-

conymi przez zewnętrzne podmioty 
nadzoru: m.in. Konserwatora Zabyt-
ków oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Od początku br. w programie obrad 
styczniowej, lutowej i marcowej se-
sji RML pojawiał się projekt uchwały 
ostatecznej zmiany tego planu, jednak 
na wniosek Burmistrza był usuwany 
z porządku obrad. Powodem tego była 
niemożność podpisania aktu notarial-
nego z inwestorem „Grupą River”, któ-
ry miał zagwarantować miastu prze-
jezdność przebiegającej wzdłuż Warty 
ścieżki rowerowej na odcinku objętym 
planem – od ul. 3 Maja do przystani 
kajakowej.

III wyłożenie
Skutkiem niepodpisania umowy 

notarialnej nastąpiło trzecie wyłożenie 

ogłoszone pod koniec marca br. Obej-
mowało ono poprawki-uzupełnienia 
jedynie w tekście projektu planu miej-
scowego dotyczące wyłącznie ciągu 
komunikacyjnego i wprowadzenia ich 
jako autopoprawki Burmistrza. Inny-
mi słowy, zmiany projektu planu dla 
obszaru po WPZZ skoncentrowane 
są obecnie przede wszystkim na ciągu 
jezdno-pieszo-rowerowym na odcinku 
od ul. 3 Maja do przystani kajakowej 
(granicy planu – terenów należących 
do nadleśnictwa Babki, przez które 
ciągnie się dalej, na innych już pla-
nach ścieżka rowerowa aż do Pusz-
czykowa).

IV wyłożenie
Na początku lipca ogłoszono już 

IV wyłożenie projektu zmian pla-
nu „Tereny po WPZZ” (formalne 
wyłożenie było dostępne dla zain-
teresowanych w okresie od 15.07. 
do 05.08.). Na dyskusję publiczną 
w sprawie tego projektu zaplanowaną 
28 lipca w lubońskim magistracie 
nikt oprócz pracowników Urzędu 
Miasta nie przybył, jednak zgodnie 
z ustawą o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (art. 17, pkt 
11), osoby prawne i fizyczne oraz jed-
nostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić 
uwagi (pisemnie, ustnie i w formie 
elektronicznej) dotyczące projektu 
planu do 20 sierpnia br! A sprawa 
nie jest błaha!

W IV wyłożeniu zmiana planu za-
kłada, na wniosek zainteresowanych, 
wprowadzenie blisko rzeki Warty i Stru-
mienia Junikowskiego drogi dla: pie-
szych rowerów i samochodów o łącznej 
szerokości 7 m. Właściciel tego terenu 
wnioskował o 8-metrową drogę i chce 
ten pas komunikacyjny przekazać miastu 
w formie darowizny. Trakt ten ma być 
wyłożony pozbrukiem. Innymi kolora-
mi wydzielone część ścieżki rowerowej 
o szerokości 2,5 m oraz pozostały pas 
pieszo-jezdny z pierwszeństwem dla 
pieszych i ograniczeniem prędkości 
dla samochodów.

Refleksja
I tu, w dobie postępującej ciągle, ba 

– galopującej urbanizacji – nasuwa się 
pytanie: komu potrzebna jest w tym 
miejscu jezdnia? i dlaczego zabiera się 
ten jeden z ostatnich niedostępnych dla 
ruchu kołowego nadwarciański teren 
zielony. Przypomnijmy, jak ważnym 
atutem nowego osiedla w Luboniu 
o nazwie „Warta Park” była właśnie 
ta enklawa spokoju. Specjalnie tak 
został skonstruowany pierwszy plan 
i naniesione wewnątrzosiedlowe ciągi 
komunikacyjne, by zapewnić dojazdy 
bez puszczania ruchu pojazdów spali-
nowych wzdłuż Warty! (O zapędach 
właścicieli oraz problemach z uchwa-
leniem pierwszego planu i rozbież-
nościach interesów miasta z inwesto-
rem, który nabył od Skarbu Państwa 
ziemie po WPPZ szeroko pisaliśmy 
swego czasu na łamach „Wieści Lu-
bońskich”). Tereny nadwarciańskie są 
i muszą pozostać elementem szlaku 
turystycznego biegnącego ze stolicy 
Wielkopolski do Parku Narodowego. 

Zmiana planu miejscowego
Jezdnia zamiast traktu spacerowego przy Warcie?

Właśnie ten odcinek stanowić ma dla 
pieszych i rowerzystów jedyną alter-
natywę spokojnego i bezspalinowego 
przemieszczania się wzdłuż ul. Armii 
Poznań. Ponadto, jak Warta długa i sze-
roka, byłby to ewenement psujący cały 
ciąg poprzez dopuszczenie ruchu sa-
mochodowego wzdłuż nadbrzeży ra-
zem z ciągiem rekreacyjnym.

Apel
Tu apel dla mieszkańców osiedla 

„Warta Park”. Jeśli chcecie spokoju, jak 
zapowiadano wam, gdy kupowaliście 
mieszkania, zareagujcie! Uruchom-
cie swoich radnych (dla tego rejonu 
są to jeszcze: J. Bielawski, L. Kędra, 
M. Matysiak, M. Samulczyk i moja 
skromna osoba). Rozmawiajcie też 
z kandydatami szykującymi się na 
radnych do jesiennych wyborów sa-
morządowych (okręg wyborczy nr 
2). Ze wstępnych deklaracji wiemy, 
że są to: Izabela Chodorowska (od 
„Mieszkańców Lubonia”), Katarzy-
na Ekwińska (z Samorządowego Fo-
rum Obywatelskiego), może też Ta-
deusz Waliczak. Apelujemy także do 
kandydatów na burmistrza Lubonia, 
szczególnie tych, co już mają dużo 
do powiedzenia – Marek Samul-
czyk – przewodniczący Rady Mia-
sta, radny tego rejonu – Małgorzata 

Machalska – przewodnicząca Komisji 
Organizacyjno-Prawnej. Dla wszyst-
kich podobno zieleń w mieście jest 
oczkiem w głowie – Nie doprowadź-
cie do nieodwracalnych zmian i strat 
dla tego przyjaznego obszaru ciszy 
i przyrody!

Czy doprawdy takich rozwiązań 
oczekują mieszkańcy nie tylko naszego 
miasta, czy z takiego rozwiązania będą 
zadowoleni mieszkańcy osiedla „Warta 
Park” (docelowo będzie to osiedle ilo-
ściowo porównywalne z Lubonianką) 
Starego Lubonia itd? Teren, o którym 
mowa, jest wspaniały dla rekreacji. 
Spójrzmy na zagospodarowany już 
skromny odcinek traktu spacerowo 
rowerowego pokazany na zdjęciu (wg 
obowiązującego planu miejscowego). 
Nie psujmy tego!. Zachowajmy jeden 
z ostatnich terenów zieleni i spokoju 
dla następnych pokoleń. Ciąg komu-
nikacyjny pieszo-rowerowy o szero-
kości obecnej 3-4 m jest zupełnie 
wystarczający! Dopuszczając tu ruch 
samochodowy, spowodujemy niepo-
wetowaną stratę dla natury, naszego 
miasta i nas samych.

Jest jeszcze czas na dobrą i prze-
myślaną decyzję 

Życzę sobie, by mój głos nie okazał się 
głosem wołającego na puszczy.

Paweł Wolniewicz

n
Zbudowany wzdłuż Strumienia Junikowskie-
go i dalej Warty pierwszy odcinek drogi 
spacerowo-rowerowej od strony ul. 3 Maja 
jest dobrym i optymalnym rozwiązaniem – 
nie psujmy tego przez wprowadzenie tu 
ruchu zmotoryzowanego – uszanujmy tę 
wartość!   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Wielogodzinny pobyt na 
lotnisku w oczekiwaniu 
na opóźniony samolot 

jest w stanie zepsuć nawet najprzy-
jemniejszy urlop. Sfrustrowani, lecz 
nieświadomi swoich praw, pasaże-
rowie zdają się całkowicie na łaskę 
i niełaskę przewoźnika. Tymczasem, 
zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 
261/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 11.02.2004 r., w określo-
nych okolicznościach przewoźnik 
zobowiązany jest udzielić pasaże-
rom pomocy, zwrócić koszt biletu 
lub wypłacić odszkodowanie.

W przypadku opóźnienia samo-
lotu, na Rozporządzenie powołać się 
mogą pasażerowie:

odlatujący lub lądujący na tery- n

torium UE,
posiadający potwierdzoną rezer- n

wację na dany lot,
którzy stawili się na odprawę. n

Rozporządzenie stosuje się tak-
że wobec pasażerów przeniesionych 
z lotu, na który mieli rezerwację, na 
inny lot.

W przypadku opóźnień:
2 i więcej godzin (dla lotów do  n

1500 km),
3 i więcej godzin (dla lotów we- n

wnątrzwspólnotowych powyżej 
1500 km i wszystkich innych lotów 
o długości 1500-3500 km),

4 i więcej godzin dla wszystkich  n

innych lotów
przewoźnik ma obowiązek zapewnić 
pasażerowi bezpłatnie: posiłki, na-
poje oraz dostęp do telefonu i pocz-
ty e-mail. Jeśli wskutek opóźnienia, 
odlot miałby nastąpić kolejnego dnia, 
pasażer ma prawo do bezpłatnego 
zakwaterowania oraz transportu 
między lotniskiem a hotelem. Gdy 
opóźnienie wynosi 5 godzin i więcej, 
przewoźnik ma obowiązek zaofero-
wać zwrot kosztu biletu.

Pasażerowie lotów opóźnionych 
o co najmniej 3 godziny mogą wy-
stąpić do przewoźnika o odszkodo-
wanie w wysokości:

250 € dla wszystkich lotów do  n

1500 km,
400 € dla lotów wewnątrzwspól- n

notowych powyżej 1500 km i wszyst-
kich innych lotów o długości 1500-
3500 km,

600 € dla wszystkich innych lo- n

tów.
Jeśli przewoźnik nie wypłaci 

odszkodowania dobrowolnie, pasa-
żer ma prawo:

złożyć skargę do Prezesa Urzędu  n

Lotnictwa Cywilnego,
wszcząć postępowanie przed są- n

dem powszechnym.
Wojciech Wziętek

radca prawny, kancelaria w Luboniu

Opóźniony samolot?
Poznaj swoje prawa

Terminy:
1. rata (za I kwartał) – do 15 kwietnia 2014 r.
2. rata (za II kwartał) – do 15 lipca 2014 r.
3. rata (za III kwartał) – do 15 października 2014 r.
4. rata (za IV kwartał) – do 15 stycznia 2015 r.
Indywidualne numery rachunków bankowych, na które powinni Państwo 

dokonywać opłat za odbiór odpadów komunalnych od 1 stycznia 2014 r. zo-
stały dostarczone. Osoby, które w 2014 r. wypełniły obowiązek złożenia dekla-
racji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a nie 
otrzymały indywidualnego rachunku bankowego, prosimy o kontakt osobisty 
lub telefoniczny z Urzędem Miasta Luboń pod numerem telefonu 61 813 00 11 
w. 51 oraz 61 813 03 03.

Natomiast osobom, które nie wywiązały się z obowiązku złożenia deklaracji, 
przypominamy, iż w przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wąt-
pliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz miasta, w drodze decy-
zji, określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UML

Płacimy za śmieci

Za Państwa pośrednictwem pra-
gnę zwrócić uwagę na bezpie-
czeństwo przy ul. Limbowej. U 

zbiegu tej ulicy z Bukową mieści się 
plac zabaw dla dzieci (małych dzieci). 
Niestety, bezmózgowie kierowców 
samochodów, motorów i quadów do-
prowadzi kiedyś do tragedii. Kie-
rowcy jeżdżą z zawrotną prędkością 
ulicami Limbową i Bukową, nie my-
śląc o bezpieczeństwie dzieci bawią-
cych się na placu. Sama mam dwójkę 
dzieci w wieku szkolnym, a do placu 
zabaw jest ok. 50 m. Obawiam się 
o ich zdrowie, a nawet życie, gdyż 
z ul. Bukowej z ogromną prędko-
ścią i brawurą wyjeżdżają kierowcy 
ww. pojazdów. W roku szkolnym jest 
tu spory „ruch pieszych”, ponieważ 

młodzież uczęszcza do pobliskiego 
gimnazjum przy ul. Kołłątaja. Moim 
zdaniem najlepszym rozwiązaniem, 
a zarazem bezpiecznym, będą mul-
dy!!! Brak zainteresowania ze strony 
Straży Miejskiej i Policji. Policja zja-
wia się wyłącznie na zgłoszenie pani 
z szeregowca przy ul. Bukowej, któ-
rej przeszkadza dosłownie wszystko, 
nawet grill w gronie rodzinnym ok. 
godz. 20, nie wspominając o remoncie 
mieszkania czy cięciu drzewa w cią-
gu dnia. Uprzejmie proszę o zain-
teresowanie się przez odpowiednie 
służby tą sprawą, zanim dojdzie do 
tragedii z udziałem dzieci.

mieszkanka ul. Limbowej

List do redakcji

„Bezpieczeństwo” przy ul. Limbowej!

W niedzielę, 10 sierpnia przed 
godz. 19 na skrzyżowaniu 
ulic Żabikowskiej i Pułaskie-

go zderzyły się samochody osobowe 
Ford i Renault Scenic. Na skutek siły 
uderzeniowej renault przewrócił się 
na lewy bok. Na miejscu wypad-
ku natychmiast zjawili się strażacy 
z pobliskiej remizy. Do siedziby OSP 
przeniesiono z przewróconego auta 
ranną kobietę (doznała złamania obu 

nóg i miednicy) i dziecko. Zanim tra-
�ły do szpitala, strażacy udzielili im 
pierwszej pomocy. Jadącemu z nimi 
mężczyźnie, podobnie jak pasażerom 
forda (kobieta i mężczyzna), nic się 
nie stało. Ratownicy działali w trud-
nych warunkach atmosferycznych, 
bowiem chwilę po tym, jak doszło 
do wypadku, przez Luboń przeszła 
burza.

(S)

Groźne zderzenie

n
Potrzaskane w wyniku zderzenia ford (z lewej) i renault na skrzyżowaniu ul. 
Żabikowskiej i Pułaskiego. W głębi remiza OSP. Chcąc dostać się do wnętrza 
przewróconego samochodu i wydobyć z niego rannych, strażacy musieli wyciąć 
przednią szybę   fot. Władysław Szczepaniak

Krótko po północy z soboty na 
niedzielę (9 na 10 sierpnia), 
na skrzyżowaniu ulic Ponia-

towskiego i Kościuszki taksówka 
(peugeot) uderzyła w �ata Punto. 
Nocą sygnalizacja świetlna w tym 
miejscu nie działa. Taksówkarz, nie 
zatrzymując auta, wjechał na skrzy-
żowanie z podporządkowanej ul. Po-
niatowskiego, z zamiarem udania się 
na wprost – w ul. Unijną (w stronę 
ronda Żabikowskiego). Uderzone 
przez jego auto punto, podążające 

ul. Kościuszki w kierunku Kotowa, 
dachowało i zatrzymało się na ba-
rierkach wiaduktu autostradowego. 
Pasażerom taksówki nic się nie stało, 
za to jadący �atem (4 osoby) tra�ły 
do szpitala. Policja potwierdziła, że 
taksówkarz był pod wpływem alko-
holu. Po tym przestępstwie straci 
prawo jazdy i nie będzie już mógł 
pracować w swoim zawodzie. Na 
miejscu wypadku, w nocnej akcji 
brały udział 3 zastępy straży pożar-
nej, pogotowie i policja.  (S)

Karygodny kurs

n
Groźny wypadek na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego z Kościuszki w nocy z 9 
na 10 sierpnia   fot. lubon tv
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W Urzędzie Miasta wyłożo-
no do publicznego wglą-
du projekt zmiany Miej-

scowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Luboń – „Lu-
boń Centrum – I etap”. Dokument 
jest dostępny od 12 sierpnia do 2 
września br. oraz na stronie inter-
netowej Urzędu pod adresem: www.
lubon.pl – BIP – Wyłożenie planu 
miejscowego.

Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w projekcie rozwiązaniami 
odbędzie się 25 sierpnia w Sali Se-
syjnej Urzędu Miasta (II p.), o godz. 
14.30.

Uwagi w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bez-
piecznym podpisem, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu oraz 
oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, można nadsyłać na 
adres Urzędu Miasta, pl. E. Boja-
nowskiego 2, 62-030 Luboń lub e-mail: 
o�ce@lubon.pl do 17 września 
2014 r.

(S)

Uwaga, plan miejscowy

Chciałabym zwrócić uwagę na 
niefortunne, a zarazem nie-
bezpieczne skrzyżowanie ulic 

Buczka i Poprzecznej, przy którym 
znajduje się zaniedbana posesja. Od 
czasu do czasu roślinność, która za-
rasta ten teren, była usuwana, tra-
wa koszona. Po nagłośnieniu sprawy 
przez media, że młodociani miesz-
kańcy Lubonia chcieli postawić tam 
szałas, aby mieć gdzie spędzać wolny 
czas, posesja została ogrodzona. Jak 
mniemam, znalazł się jakiś właściciel. 
Miło byłoby, aby też pomyślał o bez-
pieczeństwie i widoczności na owym 
zbiegu ulic. Zarastające tam krzewy 
i trawy ograniczają kierowcom wi-

doczność. Dochodzi w tym miejscu 
do wielu stłuczek i kolizji.

Drugi problem, o którym chcia-
łam wspomnieć, to progi zwalnia-
jące na ul. Wojska Polskiego w po-
bliżu Gimnazjum nr 2. Bezsensow-
ne. Nie poprawiają bezpieczeństwa, 
a wręcz przeciwnie. Niejednokrotnie 
widziałam kierowców, którzy bez 
zmniejszania prędkości przejeżdża-
ją środkiem. Jaki sens? Nie ma co 
robić z publicznymi środkami? Może 
włodarze miasta, zamiast je bezsen-
sownie wydawać, pomyślą chwilę, 
nim coś zrobią?

mieszkanka Lubonia

List do redakcji

Niebezpieczne skrzyżowanie

n
Niebezpieczne skrzyżowanie ul. Buczka z Poprzeczną. W tle z lewej zarośnięta 
posesja ograniczająca widoczność kierowcom wyjeżdżającym z ul. Poprzecznej   
fot. Hanna Siatka

Osteoporoza zwykle zaczy-
na się rozwijać w wieku 50-60 
lat, zanim spowoduje nie-

odwracalny zanik tkanki kostnej. 
Choroba niszczy i osłabia kości, 
powodując, że stają się porowate 
i kruche, w konsekwencji rośnie ry-
zyko złamań, które przydarzają się 
nawet przy zwykłym potknięciu. 
Osteoporoza dotyka jedną trzecią 
kobiet po 50 roku życia i prawie 
10% mężczyzn. Proces zaniku kost-
nego dotyczy całego szkieletu, ale 
najczęściej dochodzi do złamania 
kręgów kręgosłupa, kości przedra-
mienia, kości ramiennej oraz końca 
bliższego kości udowej. Najbardziej 
niebezpieczne są złamania szyjki 
kości udowej. Kończą się śmiercią 
co czwartej pacjentki i co trzecie-
go pacjenta. Połowa osób, które 
przeżyją, staje się niepełnospraw-
na. Dlatego tak ważne jest wczesne 
wykrywanie osteoporozy, pozwala-
jące szybko podjąć leczenie. Jedy-
nie konsekwentne zażywanie leków 
przez wiele lat pozwala na skuteczne 
leczenie tej choroby.

Jednak proces chorobowy trwa 
zwykle kilkanaście lat, najczęściej 
przebiega bezobjawowo. Na oste-
oporozę narażeni są wszyscy, 
a szczególnie kobiety po menopau-
zie - z powodu znacznego spadku 
poziomu estrogenu, który odgry-
wa ochronną rolę wobec kości. 
Skutki osteoporozy u mężczyzn są 
znacznie groźniejsze. Ocenia się, 
że prawie połowa kobiet cierpiących 
na osteoporozę dozna związanego 
z tą chorobą złamania kręgów, 
nadgarstka, szyjki kości udowej 
lub miednicy.

Choć osteoporoza nie daje 
objawów, to powinno się po 50 
roku życia rozważyć badanie gę-
stości kości, czyli badanie densy-
tometryczne. Badaniu gęstości 
kości powinny poddać się kobie-
ty po menopauzie, mężczyźni po 
60. roku życia, osoby, które mia-

ły w rodzinie przypadki osteopo-
rozy (szczególnie, gdy rodzice 
doznali złamania końca bliższego 
końca kości udowej) czy zażywa-
jące określone leki, np. glikokor-
tykosteroidy albo leki przeciwpa-
daczkowe lub być powikłaniem 
w cukrzycy bądź reumatoidalnym 
zapaleniu stawów.

W Polsce nie wykorzystuje się 
w pełni możliwości wczesnego 
wykrywania osteoporozy, dlatego 
tak mało osób jest leczonych. 
Większość chorych zgłasza się do 
lekarza dopiero wtedy, gdy dojdzie 
już do złamania. Wtedy leczenie 
wciąż jest możliwe, chroni przed 
kolejnymi złamaniami, ale nie daje 
już tak dobrego efektu, gdyż pęk-
nięcie kości zwykle świadczy o tym, 
że tkanka kostna jest już złej ja-
kości.

Skuteczną metodą diagnostycz-
ną wykrywania osteoporozy jest 
densytometria techniką DEXA 
(Dual Energy X-ray Absorptiome-
try), badająca gęstość mineralną 
tkanki kostnej. Pozwala ona w więk-
szości przypadków przewidzieć, 
komu grożą złamania kręgów krę-
gosłupa, nadgarstka, kości przed-
ramienia czy szyjki kości udowej. 
Badanie nie wymaga ze strony pa-
cjenta żadnego szczególnego przy-
gotowania, pacjent leży na sole 
densytometrycznym przez kilka-
naście minut, w czasie których 
aparat bezboleśnie ocenia gęstość 
wybranych kości.

Wynik badania densytome-
trycznego interpretuje lekarz, ale 
pacjent łatwo może odczytać, czy 
gęstość jego kości jest w normie, 
cierpi na osteopoenię czy już ma 
osteoporozę.

W porę rozpoczęte leczenie oste-
oporozy jest skuteczne i chroni przed 
złamaniami kości.

Med-Lux
patrz też reklama str. 77

Już prawie 3 mln Polaków
choruje na osteoporozę
Częste złamania są oznaką znacznego zaawansowania 
osteoporozy. To stanowczo zbyt późno na efektywne leczenie
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Sowieckie embargo na dosta-
wę polskich jabłek do Rosji 
odbiło się echem jak Polska 

długa i szeroka. Również lubo-
nianie, a wśród nich burmistrz 
Mikołaj Tomaszyk i miejscy rad-
ni, chcąc pomóc rodzimym sa-
downikom i solidaryzując się 
z nimi, zachęcają do spożywa-
nia tego owocu w większej niż 
dotychczas ilości.

PAW

Na złość Putinowi

n
Grupa lubonian na pl. bł. Edmunda Bojanowskiego przed magistratem w ge-
ście solidarności z polskimi producentami jabłek   fot. Paweł Wolniewicz
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Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej (MOPS) in-
formuje o możliwości 

ubiegania się o stypendium szkol-
ne na rok 2014-2015 przez uczniów 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej z rodzin o niskim do-
chodzie na osobę w rodzinie. Kry-
terium dochodowe wynosi 456 zł 
na osobę w rodzinie. Pomoc ma-
terialna dla uczniów przyznawana 
jest w formie rzeczowej.

Dla kogo
Stypendium szkolne przysługuje:

uczniom zamieszkałym na tere- n

nie Lubonia,
uczniom szkół publicznych i nie- n

publicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych, młodzieży i dorosłym 
oraz słuchaczom publicznych kole-
giów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych – 
do czasu ukończenia kształcenia, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 24. 
roku życia,

wychowankom publicznych  n

i niepublicznych ośrodków umoż-
liwiających dzieciom i młodzieży, 
o których mowa w art. 16 ust. 7, 
a także dzieciom i młodzieży upo-
śledzonym umysłowo ze sprzę-
żonymi niepełnosprawnościami 
realizację odpowiednio obowiąz-
ku szkolnego i obowiązku nauki 
– do czasu ukończenia obowiąz-
ku nauki,

uczniom szkół niepublicznych nie  n

posiadających uprawnień szkół pu-
blicznych dla młodzieży i dla doro-
słych – do czasu ukończenia realizacji 
obowiązku nauki,

słuchaczom niepublicznych ko- n

legiów nauczycielskich i nauczy-
cielskich kolegiów języków obcych 
– do czasu ukończenia kształcenia, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 
24. roku życia.

Wnioski
Wnioski o stypendium szkolne 

należy pobierać w biurze podawczym 
MOPS przy ul. Źródlanej 1 w go-
dzinach: poniedziałek 10-18, wtorek 
– piątek 7-15 lub ze strony interne-
towej: www.mops-lubon.pl z zakład-
ki „stypendia”.

Termin składania wniosków 
upływa 15 września 2014 r.

Do wniosku należy dołączyć 
dokumenty potwierdzające docho-
dy rodziny z miesiąca poprzedzają-
cego złożenie wniosku (w przypad-
ku osób pracujących – zaświadcze-
nie o uzyskanym dochodzie, kwota 
netto). Należy także złożyć oświad-
czenie o pracach dorywczych z mie-
siąca poprzedzającego złożenie 
wniosku.

Wysokość
Stypendium szkolne jest przy-

znawane na okres nie dłuższy niż 
od września do czerwca w danym 
roku szkolnym, a w przypadku słu-
chaczy kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników 
służb społecznych – na okres nie 
dłuższy niż od października do 
czerwca w danym roku szkol-
nym.

Stypendium szkolne przyznawa-
ne jest w zależności od wysokości 
dochodu na osobę w rodzinie:

0 – 200 zł na osobę w rodzinie  n

– 106 zł miesięcznie na jednego 
ucznia,

200 – 250 zł na osobę w rodzi- n

nie – 95,40 zł miesięcznie na jed-
nego ucznia

250 – 456 zł na osobę w rodzi- n

nie – 84,80 zł miesięcznie na jed-
nego ucznia.

Wykorzystanie
Stypendium szkolne można 

przeznaczyć na:
1. całkowite lub częściowe po-

krycie kosztów udziału w zajęciach 
edukacyjnych, wykraczających poza 
zajęcia realizowane w szkołach w ra-
mach planu nauczania, a także w za-
jęciach edukacyjnych realizowanych 
poza szkołą,

2. pomoc rzeczową o charakte-
rze edukacyjnym, w tym:

a) zakup podręczników, lektur, 
encyklopedii i innych książek po-
mocnych w realizacji procesu dy-
daktycznego,

b) zakup pomocy dydaktycznych, 
w tym specjalistycznych edukacyjnych 
programów komputerowych,

c) zakup wyposażenia osobiste-
go bezpośrednio związanego z re-
alizacją procesu dydaktycznego, 
w tym zeszytów, długopisów, piór-
ników, tornistrów,

d) zakup stroju sportowego na 
zajęcia wychowania �zycznego

e) zakup rzeczy i przedmiotów 
nie stanowiących pomocy dydak-
tycznych, ale mających wpływ na 
realizację procesu edukacyjnego lub 
wykonywanie obowiązku szkolnego 
przez ucznia,

f) pokrycie kosztów transportu 
środkami komunikacji zbiorowej do 
i z szkoły, w której uczeń pobiera 
naukę

3. całkowite lub częściowe po-
krycie uczniowi szkoły ponadgim-
nazjalnej lub słuchaczowi kolegium 
nauczycielskiego, nauczycielskiego 
kolegium języków obcych i kolegium 
pracowników służb społecznych 
kosztów związanych z pobieraniem 
nauki poza miejscem zamieszka-
nia.

Stypendium szkolne ma na celu 
wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów, dlatego w pierwszej ko-
lejności powinno być przeznaczo-
ne na zakup podręczników i nie-
zbędnych artykułów szkolnych, 
a także umożliwienie udziału dziec-
ka w dodatkowych zajęciach edu-
kacyjnych. W ramach przyznane-
go stypendium szkolnego istnieje 
możliwość dofinansowania do 
wycieczek szkolnych typu „zielo-
na szkoła”. Można zakupić komplet 

Stypendia szkolne

stroju sportowego na zajęcia wf., 
tj. koszulkę, spodenki, jedną parę 
obuwia sportowego. Należy także 
pamiętać, iż wypłata stypendium 
następuje po przedstawieniu fak-
tury imiennej lub rachunku imien-

nego. Paragony nie będą uwzględ-
niane.

Szczegółowych informacji udzie-
la pracownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej – Marcin Kowal, 
tel. 695 555 180, pokój nr 2.

MOPS

Czy czasem zastanawiacie się 
Państwo, co zrobić z niepo-
trzebnymi meblami, sprzętem 

AGD, ubraniami, zabawkami, arty-
kułami szkolnymi? Być może zdarza 
się, że po remoncie pozostają farby, 
tynki, armatura, środki pleśniobój-
cze? Otóż przedmioty, które prze-
stały już Państwu służyć, mogłyby 
sprawić radość osobom w wyjąt-
kowo trudnej sytuacji materialnej. 
Niektórzy mieszkańcy Lubonia żyją 
w warunkach, które zdecydowanie 
nie wpływają korzystnie na zdrowie 
i samopoczucie. Państwa pomoc po-
zwoliłaby poprawić ich sytuację.

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej zwraca się z serdeczną 
prośbą o kontakt do wszystkich 
osób, firm i instytucji, które chcia-
łyby wesprzeć potrzebujących. 
Niestety, nie mamy możliwości 
przechowywania ofiarowanych 
sprzętów, ale chętnie skontaktuje-
my darczyńców z tymi, którzy na 
nie czekają.

Wszystkich, którzy chcieliby 
pomóc, prosimy o kontakt telefo-
niczny: 61 810 50 85 lub e-mail: 
mops@lubon.pl.

dyrektor MOPS

Nie niszcz, przekaż innym!
Apel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej (MOPS) przy ul. 
Źródlanej 1 udziela pomocy 

rodzinom znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej w formie po-
siłków dla dzieci do 7. roku życia 
i uczniom do ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej.

Z pomocy w formie posiłków 
w przedszkolu i w szkole mogą sko-
rzystać rodziny, w których dochód 
na osobę nie przekracza 912 zł. Aby 
otrzymać bezpłatny posiłek, wystar-
czy, że rodzic zgłosi taką potrzebę 
u pedagoga szkolnego lub w ośrod-
ku pomocy społecznej. Do wniosku 
należy dołączyć:

1. dokumenty potwierdzające 
wysokość dochodów netto uzyska-
nych w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku (zaświad-
czenie od pracodawcy, odcinek 
renty, odcinek emerytury, zaświad-

czenie o wysokości pobieranego 
zasiłku dla bezrobotnych itp.),

2. w przypadku występowania 
w rodzinie bezrobocia – aktualne 
zaświadczenia z Urzędu Pracy o po-
zostawaniu w rejestrze osób bezro-
botnych.

Informujemy, że wydanie decy-
zji o przyznaniu pomocy zostanie 
poprzedzone wywiadem środowi-
skowym, który przeprowadzają 
pracownicy socjalni z ośrodka po-
mocy społecznej w miejscu zamiesz-
kania rodziny.

Rodzice zainteresowani korzy-
staniem przez dzieci z posiłków są 
proszeni o kontakt z pedagogiem 
szkolnym lub MOPS-em w godzinach 
pracy placówki: pon. 8 – 18, wt. i śr. 
7 – 15, czw. 7 – 19, pt. 7 – 15; tel. 
61 810 50 85; e-mail: mops@lubon.
pl, www.mops-lubon.pl

MOPS

Darmowe posiłki
Jedzenie finansowane przez gminę i rządowy program dożywiania

Historyczna data

W piątek, 1 sierpnia również 
w Luboniu uczczono 70. 
rocznicę wybuchu Powsta-

nia Warszawskiego. O Godzinie „W” 
(17.00), podobnie jak w innych mia-
stach w kraju, zawyła syrena zamon-
towana na dachu Szkoły Podstawowej 
nr 1 (pierwsza z kilku, które mają 
funkcjonować w ramach nowego 
systemu alarmowania).    (H)

Skargi
Mieszkańcy bloku przy ul. 

Żabikowskiej 62 D skarżą się na 

samochody dostawcze, które już 
przed godziną 5 wyładowują towar 
przywożony do Pajo Centrum od 
strony ul. Źródlanej. Ciężarówki 
z włączonymi silnikami stoją tam 
nawet po kilkanaście minut. To 
uciążliwe, szczególnie latem, kie-
dy mieszkańcy mają w swoich 
domach otwarte okna. Hałasują-
ce i smrodzące auta budzą ich 
nawet w soboty. Interweniowano 
tej sprawie telefonicznie do Stra-
ży Miejskiej, ale sytuacja nie ule-
gła poprawie.    (I)

Krótko
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Kobietę pracującą zna chyba 
każdy – pełna zapału, cha-
ryzmy, żadnej pracy się nie 

boi i na wszystko znajdzie sposób. 
De�nicja kobiety aktywnej pewnie 
mogłaby być podobna, ale co nam 
po formułce, skoro mamy w Lubo-
niu-Lasku żywy przykład i co naj-
ważniejsze – zauważony i niedawno 
nagrodzony…

Trochę faktów
Irena Skrzypczak (z domu So-

sińska) urodziła się 12 czerwca 1950 r. 
w Poznaniu (mama pochodziła z ro-

dziny Gablerów). Wraz z rodzicami 
mieszkała do 1959 r. w Kotowie, 
kiedy to przeprowadzili się do Lasku, 
gdzie żyje do tej pory. Jako mała 
dziewczynka uczęszczała do Szkoły 
Podstawowej nr 4, a następnie (za-
inspirowana osobą nauczycielki 
Janiny Baumann) podjęła naukę 
w Liceum Pedagogicznym przy ul. 
Różanej w Poznaniu. Po maturze 
poszła do Studium Nauczycielskie-
go w Ostrowie. Z głową pełną po-
mysłów i sercem na dłoni rozpoczę-
ła pracę w nieistniejącym już przed-
szkolu przy kościele św. Jana Bosko 
w Luboniu, a następnie w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Puszczykowie, 

gdzie uczyła i wychowywała dzieci 
z klas 1-3. Jak sama twierdzi, to co 
miała zrobić, zrobiła i po przepra-
cowaniu 30 lat, przeszła na emery-
turę. I choć słowo „emerytura” ko-
jarzy się z ciepłymi kapciami i se-
rialami-tasiemcami, w tym przypad-
ku znaczy tylko: kobieta nieograni-
czona etatem.

Aktywna emerytura
Płaszczyzn, na których działa 

jest naprawdę sporo. Po pierwsze: 
przez 12 lat była radną w Powiatu 
Poznańskiego (1998-2010), co jak 
sama twierdzi zahartowało ją spo-
łecznie i dodało odwagi. A że rad-
nego ocenia się nie po udziale 
w komisjach, ale po tym, co robi 
poza, więc działała. Po drugie: od 
2011 r. jest członkiem Rady Pro-
gramowej Lubońskiego Uniwersy-
tetu III Wieku, gdzie stara się jak 
może, aby uatrakcyjnić seniorom 
zajęcia. Organizuje dla nich wy-
cieczki, pozyskuje wykładowców, 
którzy za kwiatek i „dziękuję” są 
w stanie poświęcić swój czas i po-
dzielić się wiedzą. Po trzecie: jest 
członkiem Stowarzyszenia „Promyk”. 
Po czwarte: udziela się w Klubie 
Krwiodawców, wcześniej sama od-
dając krew (aż 14 litrów!), a teraz 
wspomagając innych i w zamian za 
życiodajny dar organizując dla nich 
spotkania stacjonarne lub wyjaz-

dowe. Po piąte: politycznie zaan-
gażowana z ramienia SLD i Unii 
Pracy. Po szóste: prezes Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Pusz-
czykowie. Co jeszcze można o niej 
powiedzieć? Na pewno to, że jest 
lokalną patriotką, która dba o prze-
kaz międzypokoleniowy, czego 
owocem jest książka „Camelot. 
Nasze małe historie”, której jest 
współtwórczynią. Poza tym, bliskie 
jej sercu jest Powstanie Wielkopol-
skie. A prywatnie? Szczęśliwa żona 
i mama, „Babcia Irenka” dla spo-
łeczności SP 4, do której należą jej 
wnuki, fascynatka książek, które 
dają do myślenia, sudoku oraz cen-

nych aforyzmów, 
od których za-
zwyczaj zaczy-
na swoje 
mowy.

Ona
Wyliczać 

można by jesz-
cze długo, ale 
naprawdę nie to 
jest najważniej-
sze, bo przecież 
gdyby nie pozy-
tywne usposo-
bienie i we-
wnętrzne słoń-
ce, nic by z tego 
nie było. To wła-
śnie ciepło, którym emanuje, przy-
ciąga do niej ludzi, z którymi może 
działać. A mając wokół siebie „dru-
żynę życzliwych” i wewnętrzne ide-
ały, oparte o �lozo�ę Janusza Kor-
czaka, może zdziałać wiele i uszczę-
śliwić tych, którzy właśnie tego 
potrzebują. Skąd sama bierze ener-
gię do działania? Odpowiedź jest 
prosta – z tego, co robi. Co zatem 
znaczy dla niej Medal „Zasłużona 
dla Miasta Lubonia”, który odebrała 
29 maja z rąk burmistrza Dariusza 
Szmyta i przewodniczącego RML 
Marka Samulczyka za działalność 
społeczną na rzecz miasta i jego 
mieszkańców? Na pewno jest miłym 
wyróżnieniem i dowodem na to, że 
jej praca jest dostrzegana. Jednak 
najcenniejszym podziękowaniem za 
poświęcony czas i uwagę jest zwykłe 
„dziękuję” od tych, którym pomogła 
lub sprawiła radość.

„Po prostu być – to niewiele. 
Zaznaczyć swoją obecność – to dużo, 
ale pozostawić wdzięczną pamięć, 
to więcej niż radość.” – Tak niedaw-
no Irena Skrzypczak dziękowała 
Janinie Baumann, swojej niezastą-
pionej nauczycielce z SP 4 i osobie, 
która wywarła duży wpływ na jej 
wybór ścieżki zawodowej. I chociaż 
powiedzenie: „Niedaleko pada jabł-
ko od jabłoni” jest zazwyczaj uży-
wane do podkreślenia jednorodno-

ści pokoleniowej, to jednak z pełną 
premedytacją użyję go w porówna-
niu nauczycielki i uczennicy. Z pew-
nością pani Baumann nie powsty-
dziłaby się takiej wychowanki.

B.S.

Kobieta aktywna

n
Irena Skrzypczak z mężem Stanisła-
wem przed jedną z wędrówek 

n
Irena Skrzypczak w SP 4 podczas zabawy w klasie 3 – centralnie z przodu 
w białej bluzce i czarnym krawacie

n
Irena Skrzypczak przy mamie (z lewej) podczas uroczystości I Komunii św. sio-
stry Haliny w 1956 r. Z boków stoją rodzice Stefania i Leon, siedzą dziadkowie 
Stanisława i Piotr Sosińscy oraz brat Tadeusz na kolanach dziadka

n
Z mężem Stanisławem w otoczeniu wnuków: na kolanach p. Ireny 
Martynka, wyżej Łukasz, z lewej Oskar, nad nim Kacper, z prawej 
Filip

n
Znana w Luboniu rodzina Gablerów, z której  
m.in. pochodzi matka pani Ireny – Stefania 
(dziewczynka z lewej). Siedzą dziadkowie p. 
Ireny – Leon i Antonina – ze znanego warsztatu 
rzemieślniczego kołodziei w Kotowie
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W czwartek 26 czerwca 2014 r. 
odeszła do Pana, wielo-
letnia pielęgniarka przy-

chodni kolejowej w Luboniu – Łucja 
Sielska-Spychała (z d. Czajkowska). 
Starsi lubonianie, pracownicy kolei 
państwowych być może pamiętają 
pielęgniarkę, która od lat 50. ubie-
głego wieku pracowała w przychod-

ni na pl. E. Bojanowskiego (kiedyś 
pl. Wolności) z dr. Czesławem Wa-
czyńskim, a następnie z doktorem 
Zdzisławem Karą, przy ul. Dwor-
cowej, gdzie przychodnia została 
przeniesiona. Prowadziła tam też 
punkt apteczny. Latem do pacjentów 
jeździła rowerem, zwłaszcza kie-
dy od lat 70. zamieszkała na stałe 
w Luboniu, przy ul. Kasprowicza. 

W przychodni kolejowej pracowała 
aż do przejścia na emeryturę.

Urodziła się w Poznaniu w 1925 r. 
i mieszkała tam aż do przeprowadz-
ki do Lubonia (początek lat 80.).

W czasie okupacji, mając 14 lat, 
pracowała w charakterze służącej 
w domu niemieckiego generała. Po 
wyzwoleniu Poznania w 1945 r. 
wstąpiła do Wojska Polskiego jako 

sanitariuszka. Tam poznała swego 
męża Tadeusza – sierżanta Wojska 
Polskiego. W 1946 r. została zde-
mobilizowana w stopniu plutono-
wego i zamieszkała z mężem przy 
ul. Arciszewskiego w Poznaniu. 
Mieli 2 synów i córkę, którzy obec-
nie mieszkają w Luboniu.

Łucja Sielska za zasługi dla 
służby zdrowia została odzna-
czona „Odznaką Honorową 
w Rozwoju Województwa Po-
znańskiego” i „Honorową Od-
znaką Miasta Poznania”, poza 
tym odznaką „Weterana Walk 
o Niepodległość i Medalem, 
Zwycięstwa i Wolności”.

Była dobrą i kochającą matką, 
teściową, babcią i prababcią – za-
wsze gotowa pomagać innym. 
Przeżyła 88 lat, ale czas ten, choć 
wydaje się długi, dla bliskich i tak 
za krótki. Więc chciałoby się po-
wtórzyć za ks. Twardowskim 
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą, zostaną po nich 
buty i telefon głuchy...”

Żegnaj, mamo i do zobaczenia 
w lepszym świecie, gdzie nie trzeba 
robić zastrzyków i opatrywać ran.

Krystyna Sielska (synowa)

Łucja Sielska

Pani Joanna (z wykształce-
nia kulturoznawca) mieszka 
na poznańskim Świercze-

wie. Ukończyła kurs kroju i szycia 
w Poznańskiej Szkole Mody „Even”, 
kurs dyplomowy doskonalenia szycia 
prowadzony przez Ewę Kaczmarek 
w Starym Młynie w Poznaniu i roz-
poczęła kurs konstruktora odzieży. 
Projektuje ubrania od około 13 lat. 
Początkowo przerabiała zakupione 
rzeczy, a projekty jej ubiorów tra�a-
ły do krawcowej. Obecnie wykonu-
je własnoręcznie unikatową odzież 
damską, paski, torebki, biżuterię 
i ozdoby do włosów, przywiązując 
ogromną wagę do wykończeń kre-
acji. Interesują ją tkaniny i sposób 
ich łączenia. Nigdy nie śledziła obo-
wiązujących w danym czasie tren-
dów mody. Niegdyś projektowanie 
traktowała jako hobby. Obecnie, choć 
nie jest ono jej głównym źródłem 
utrzymania, stało się jej życiowym 
celem. Ma zamiar otworzyć własną 

�rmę i stworzyć stronę internetową, 
na której będą zamieszczane wszyst-
kie jej kreacje. Wkrótce jej pracow-
nia z domu zostanie przeniesiona 
do nowej siedziby w Starym Młynie 
przy ul. Głogowskiej 261 w Poznaniu 
i rozszerzona o sklep oraz showroom 
(salon wystawowy).

Do tej pory pani Joanna uczest-
niczyła w pokazie pt. „Retro Future 
– inspiracje historyczne”, gdzie za-
fascynowana wyglądem zbroi rycer-
skiej z XV/XVI w. zaprezentowała 
kolekcję sukienek z wysokogatun-
kowych tkanin żakardowych ze 
skórzanymi dodatkami. 5 lipca br. 
odbył się pokaz organizowany przez 
IZPOL oraz Ewę Kaczmarek na 
dziedzińcu Starego Młyna, na którym 
zaprezentowano „Militarną elegan-
cję” wzbogaconą o kolejne dwa pro-
jekty.

Pokaz przygotowany przez panią 
Joannę specjalnie na Dni Lubonia 
(patrz: „WL” 07-2014, str. 39) moż-

Militarna elegancja
Podczas tegorocznych Dni Lubonia obejrzeliśmy szczególny 
pokaz – autorską kolekcję mody militarnej Joanny Wiatr, 
związanej z Luboniem, również rodzinnie

na uznać za jej debiut. Autorka 
kolekcji twierdzi, że zrealizowanie 
przedsięwzięcie było bardziej cza-
sochłonne niż kosztowne. Z powo-
du ilości potrzebnego materiału 
najwięcej czasu pochłonęło wyko-
nanie długiej sukni moro. Najwięcej 
trudności konstrukcyjnych przy-
sporzyło satynowe spodnium, a naj-
droższa okazała się włoska skóra na 
sukienkę z epoletami. Współgrają-
ca ze sobą kolekcja powstała w cią-
gu 3 tygodni. Moro nie kojarzy się 
z kobiecością i elegancją, dlatego 
celem projektantki było przełama-
nie tego schematu i wydobycie 
z niego maksimum delikatności za 
pomocą formy i wykończeń. W po-
kazie mody wzięło udział 6 mode-
lek. Niektóre posiadały już doświad-
czenie w pracy na wybiegu. Makijaż 
i fryzury wykonała Magdalena Ba-
nachowicz, charakteryzatorka m.in. 
na planie �lmu „100 lat dumy i tra-
dycji”, który Luvena wyprodukowa-
ła na swoje 100-lecie (czytaj: „Film 
o Fosforach” – „WL” 07-2014, str. 8). 
Muzyki (utwór pt. „Time 
is �exible”) użyczył Sonic 
Machinist zajmujący się 
produkcją muzyki tech-
no.

cd.  
na str. 
38

n
Joanna Wiatr (w środku) w towarzystwie 
modelek prezentujących jej militarną kolek-
cję   fot. Paulina Sawicka

n
Łucja Sielska (lata 60.) na schodach przychodni kolejowej przy placu dziś 
E. Bojanowskiego (dziś opuszczony budynek pomiędzy kościołem a Zgro-
madzeniem Sióstr Służebniczek)

n
Łucja Sielska – 2012 r. – z wnuczką Marią i jej dziećmi Marceliną i Witoldem

n
Ślubne zdjęcie Łucji i Tadeusza 
– poznali się w wojsku, ona była 
sanitariuszką, on żołnierzem 
pracującym w szpitalu polowym

n
Łucja Sielska – znana 
w Luboniu pielęgniarka
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Joanna Wiatr jest związana z Lu-
boniem dzięki pracy w �rmie „Lu-
vena” (Zakłady Chemiczne), w któ-
rej przez 4 lata (od stycznia 2010 r.) 
była zatrudniona jako specjalista ds. 
administracyjno-inwentaryzacyjnych. 
Do jej obowiązków należała obsłu-
ga kancelarii oraz inwentaryzacja 
składników majątkowych �rmy. Tę 
pracę zakończyła w maju br. Z Za-
kładami Chemicznymi związani byli 
i są również rodzice pani Joanny. 
Ojciec – Henryk Wiatr – z wykształ-
cenia ekonomista, był kierownikiem 
Wydziału Transportu, odpowiadał 
za koordynację transportu kolejo-
wego i samochodowego oraz nadzór 
nad pracownikami produkcji na 
wydziale. Przepracował w lubońskiej 
�rmie 23 lata – od 1982 r. (wówczas 
Poznańskie Zakłady Nawozów Fos-
forowych) do 2005 r. (zmarł 
16.10.2005 r.). Mama pani Joanny 
– Iwona Wiatr – prowadzi obecnie 
Zakład Usługowy „Hewi”, który od 
1991 r. wykonuje prace torowe na 
bocznicy kolejowej Luveny.

Paulina Sawicka

Militarna elegancjacd.  
ze str. 
37

295 lat temu
W sierpniu 1719 r. władze miasta Po- n

znania sprowadziły do wyludnionego po 
zarazach Lubonia pierwszą grupę osie-
dleńców katolickich z Bambergii.

W 1719 r. powstała inicjatywa organi- n

zowania Święta Bamberskiego. Odbywa się 
ono w pierwszą sobotę po 1 sierpnia na 
Starym Rynku przy pomniku Bamberki 
w Poznaniu.   (25, s. 192)

170 lat temu
Od 27 czerwca do 3 sierpnia 1844 r.  n

w rodzinnym majątku hr. Augusta Ciesz-
kowskiego w Wierzenicy gościł znany 
polski poeta i dramaturg Zygmunt Kra-
siński.   (11, s. 166)

110 lat temu
W sierpniu 1904 r. zakończono budo- n

wę fabryki przetworów ziemniaczanych 
w Luboniu.   (1, s. 14)

W sierpniu 1904 r. wyposażono pierwszą  n

polską (jednoizbową) szkołę w Lasku (dziś 
Przedszkole nr 1 przy ul. Sobieskiego 65) 
w ławki i stoły zamówione u mistrza sto-
larskiego Kordiana w Poznaniu. Budynek 
oddano do użytku prawdopodobnie 19 
września 1904 r.   (13, s. 90)

105 lat temu
Pierwszego pedagoga szkoły ewan- n

gelickiej w Żabikowie Kolonii – Ernesta 
Nordta – mianowano 15 sierpnia 1909 r. 
na stanowisko głównego nauczyciela.   
(13, s. 264)

Z 22 sierpnia 1909 r. pochodzi pierw- n

sza zachowana wzmianka o odkryciach 
zabytków prahistorycznych na luboń-
skich wydmach. 26 sierpnia 1909 r. po-
wstał dokument, z którego wynika, że 
W. �amm podarował Muzeum Arche-
ologicznemu skorupę ozdobioną orna-
mentem ażurowym, odłamek krzemien-
ny, grociki oraz inne znaleziska z wydm 
w Luboniu.   (4, s. 8)

95 lat temu
1 sierpnia 1919 r. funkcję dyrektora  n

fabryki chemicznej w Luboniu objął Cy-
ryl Ratajski. Piastował ją do 25 kwietnia 
1922 r.   (6, s. 41)

80 lat temu
Do sierpnia 1934 r. (od września 1928 r.)  n

prof. Edward Schechtel zajmował się czyn-
nościami parcelacyjnymi Folwarku Żabi-
kowskiego (zadanie powierzył mu Uni-
wersytet Poznański – ówczesny właściciel 
nieruchomości).   (11, s. 187)

75 lat temu
Od 16 do 21 sierpnia 1939 r. Kompa- n

nia Obrony Narodowej (ON) „Żabiko-
wo” przebywała na letniej koncentracji 
w rejonie Konarzewo – Dopiewo – Cho-
męcice.   (11, s. 75)

24 sierpnia 1939 r. ogłoszono mobiliza- n

cję alarmową, po której 1 Kompania ON 

„ Żabikowo” przeszła w rejon Dopiewo 
– Tomice – Stęszew.   (11, s. 76)

W połowie sierpnia 1939 r., wobec  n

zbliżającej się wojny, kolejarze z Żabi-
kowa pełną parą pracowali przy ewaku-
acji Warsztatów Kolejowych w Poznaniu.   
(11, s. 75)

31 sierpnia 1939 r. Cyryl Ratajski  n

złożył swój ostatni podpis na blankiecie 
�rmowym (fabryka chemiczna w Lubo-
niu) przed wybuchem II wojny świato-
wej.   (6, s. 49)

Pod koniec sierpnia 1939 r. proboszcz  n

para�i pw. św. Jana Bosko – ks. Ludwik 
Bielerzewski – na wezwanie mobilizacyj-
ne rozpoczął w Kostrzyniu Wlkp. służ-
bę w wojsku jako kapelan. Obowiązki 
duszpasterskie w lubońskiej para�i pełnił 
wtedy wikariusz ks. Brunon Stachowski.   
(3, s. 152 i 11, s. 76)

W sierpniu 1939 r. pod oborą Folwar- n

ku Żabikowskiego wybudowano schron. 
W tym celu wycięto aleję drzew biegnących 
w stronę ul. Powstańców Wlkp., które po-
sadził hr. August Cieszkowski w czasach, 
gdy istniała Wyższa Szkoła Rolnicza im. 
Haliny. W schronie tym pod koniec stycz-
nia 1945 r., podczas wyzwalania Lubonia, 
ukryło się ok. 60 mieszkańców domów 
folwarcznych.   (11, s. 190)

70 lat temu
13 sierpnia 1944 r. w obozie hitlerow- n

skim w Żabikowie zginął Roman Pasi-
kowski – działacz komunistyczny, jeden 
z założycieli Komunistycznej Partii Polski 
w Luboniu w 1941 r., uczestnik kam-
panii wrześniowej 1939 r.   (13, s. 304 
i 18, s. 169)

14 sierpnia 1944 r. w rejonie ulic Ko- n

nopnickiej i Okrzei zastrzelono ucieki-
niera z hitlerowskiego obozu w Żabi-
kowie – Zbigniewa Migalę – działacza 
Polskiej Partii Robotniczej w Luboniu.   
(11, s. 88)

Kazimierz Grenda – nauczyciel SP 3  n

i jej przedwojenny kierownik – został 
23 sierpnia 1944 r. szefem „Pasieki” – 
Kwatery Głównej Szarych Szeregów 
w Powstaniu Warszawskim. Był nim do 
rozwiązania „Pasieki” 3 stycznia 1945 r.   
(13, s. 252)

65 lat temu
W sierpniu 1949 r. Stefania Szajkówna  n

po raz trzeci zdobyła mistrzostwo Polski 
w jedynkach (kajaki) na Rusałce w Pozna-
niu. Tytuły wicemistrzowskie wywalczyli 
Jan Szajek i Henryk Szymkowiak.

50 lat temu
W sierpniu 1964 r. Eugeniusz Sierec- n

ki zdobył w Elblągu mistrzostwo Polski 
w jedynkach (kajaki) i wspólnie z An-
drzejem Michalakiem – mistrzostwo 
w dwójce.

35 lat temu
14 sierpnia 1979 r. po odłączeniu od  n

para�i św. Floriana w Wirach, utworzono 
para�ę pw. wówczas błogosławionego, 
dziś świętego Maksymiliana Marii Kol-
bego w Lasku. Pierwszym proboszczem 
został ks. Marian Mikołajczak.   (3, s. 214 
i 4, s. 94)

13 sierpnia 1979 r. otwarto Muzeum  n

Martyrologiczne w Żabikowie.   (8)

15 lat temu
10 sierpnia 1999 r. zmarł w Poznaniu  n

ks. Ludwik Bielerzewski, proboszcz pa-
ra�i pw. św. Jana Bosko od lutego 1938 r. 
(mord na ks. Stanisławie Streichu) do 
sierpnia 1939 r., uczestnik kampanii 
wrześniowej 1939 r., więzień obozów 
niemieckich.   (18, s. 40)

23 sierpnia 1999 r. pielęgniarki z lu- n

bońskich szkół utworzyły istniejącą do 
dziś spółkę Pielęgniarski Ośrodek Me-
dycyny Szkolnej BIOSMED.   („WL” 08-
1999, s. 10)

10 lat temu
1 sierpnia 2004 r. zastępcą komendan- n

ta policji w Luboniu została lubonianka 
Ewa Szała-Górna po długoletnim zastępcy 
komendantów – Edmundzie Nowackim, 
który przeszedł na emeryturę. Pracowała 
na tym stanowisku do 20 listopada 2006 r., 
kiedy drogą awansu została przeniesiona 
do Komendy Powiatowej w Śremie, na 
stanowisko zastępcy komendanta.   („WL” 
08-2004, s. 9)

5 lat temu
25 sierpnia 2009 r. wikariuszem w pa- n

ra�i pw. św. Jana Bosko został ks. Adam 
Pawłowski. Po rocznej pracy duszpaster-
skiej, pomimo niezadowolenia para�an 
z Lubonia, przeniesiono go do para�i 
pw. św. Wojciecha w Kruszewie.   („WL” 
10-2009, s. 10)

[źródła: 1 – „Architektura przemy-
słowa XX wieku. Luboń k. Poznania” 
Grażyna Balińska, Wrocław 2000; 3 – 
„Luboń i okolice. Dzieje osadnictwa 
i dziewięciu 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” Stanisław 
Malepszak i Piotr P. Ruszkowski, Luboń 
2008; 15 – Kronika Komisariatu MO 
w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lubo-
nianie w Powstaniu Wielkopolskim”, 
Luboń 2009; 17 – „Rocznik Historyczny 
Lubonia” – tom 1, Luboń 2011; 18 – 
„Rocznik Historyczny Lubonia” – tom 2, 
Luboń 2012]; 25 – „Bambrzy”, Maria 
Paradowska, Poznań 1998 r.

Mieszkańców, organizacje oraz in-
stytucje prosimy o uzupełnianie naszego 
kalendarium i przesyłanie informacji: te-
lefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną 
lub osobiście.

oprac. HS

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

Kalendarium lubońskie
sierpień – okrągłe rocznice

Takie nierozwiązywalne w Luboniu 
zdarzenia powtarzające się cyklicz-
nie podczas opadów od lat to współ-

czesna historia życia codziennego niektó-
rych mieszkańców. Ciekawe, co zrobiłby 
Burmistrz czy dyrektor Aquanetu, gdyby 
jego ogród przy większym deszczu zale-
wały fekalia sąsiadów? Ile cierpliwości i po-
kory do takiej rzeczywistości wykazałby 
jeden z drugim? Tych, co mieszkają przy 
ul. 3 Maja 1 a, z zewnątrz co rusz zalewają 
nieczystości, ale od środka już krew jaśnista. 
Wszystko, co mogą zrobić, to słać pisma tu 
i tam, domagając się skutecznych działań 

lub odszkodowań. Adresaci na sygnały już 
nie reagują, bo sprawę znają. Z pewnością 
nudne jest takie niezrozumienie praw hy-
drodynamiki i te ciągłe dopominania się 
szczelności instalacji. W kabarecie „Dudek”, 
dawno temu, pewien majster mawiał do 
klienta o drobnomieszczańskich manierach: 
„...Dana woda, napotykając na otwór, czy-
li szczelinę – wypływa! Nie bądź Pan rura 
i nie pękaj Pan”. No właśnie, nie pękajcie, 
wszyscy których tu wspominam, wiedzcie, 
że zawsze może być gorzej!

PPR

To też już historia

n
Tym razem wystarczył niewielki deszcz 
przed północą 27 lipca, by po półgodzinie 
szambo wybiło na posesji w ul. 3 Maja 1a 
oraz na ul. Krańcowej   fot. Piotr P. Rusz-
kowski
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W tomie 2. „Rocznika Hi-
storycznego Lubonia”, 
wydanego w 2012 r., za-

początkowaliśmy publikację bio-
gramów żołnierzy walczących we 
wrześniu 1939 r. Przedstawiliśmy 
wówczas 126 życiorysów lubonian, 
w tomie 3. (2013 r.) publikowali-
śmy kolejne 92. Przypominamy, że 
obecnie przygotowujemy następne 
życiorysy biorących udział w wal-
kach na początku II wojny świato-
wej. Wśród redagowanych obecnie 
biogramów osób związanych z Lu-
boniem są m.in.:

Czesław Brendel  n (1912-1980), 
mieszkał przy ul. Fabrycznej 1,

Aleksy n  Cielesz (1915-1992), miesz-
kał na ul. Mazurka 6,

Antoni Golnisz n  (1913-1991), 
mieszkał przy ul. Dzierżyńskiego 47 
(Armii Poznań),

Józef Grzesiuk n  (1916-1988), miesz-
kał przy ul. Akacjowej 27,

Stefan Gusł  n (1910-1986), miesz-
kał przy ul. Poznańskiej 9,

Jan Jezierski n  (1919-???), mieszkał 
przy ul. Klonowej 24.

Leon Kaczmarek n  (1915-2004), 
mieszkał przy ul. Armii Czerwo-
nej 150 (11 Listopada),

Kazimierz Kasprzak n  (1904-1990), 
mieszkał przy ul. Kolonia ZPZ 6,

Edmund Kasztelan n  (1912-???), 
mieszkał przy ul. Dzierżyńskiego 85 
(Armii Poznań),

Kazimierz Kędzierski  n (1905-1987), 
mieszkał przy ul. Ratajczaka 2,

Ignacy n  Klocek (1917-1982), mieszkał 
przy ul. Powstańców Wlkp. 10 a,

Adam Kokotkiewicz n  (1903-1985), 
mieszkał przy ul. Polnej 29,

Ludwik Koralewski  n (1912-1990), 
mieszkał przy ul. Dzierżyńskiego 44 
(Armii Poznań),

Kazimierz Kotecki  n (1901-1986), 
mieszkał na ul. Dzierżyńskiego 45 
(Armii Poznań),

Kozłowski n  (???), mieszkał przy 
ul. Sobieskiego 71,

Stanisław Kozłowski  n (1908-1992), 
mieszkał przy ul. Grzybowej 2,

Bogusław Krause n  (1916-1993), 
mieszkał przy ul. Konarzewskie-
go 15,

Władysław Krzywosz n  (1908-1983), 
mieszkał przy ul. Kościuszki,

Piotr n  Kubacki (1913-1995), 
mieszkał przy ul. Świerczewskie-
go 41 a (3 Maja),

Józef Kulowski n  (1911-???), miesz-
kał przy ul. Narutowicza 7,

Edward Kuśmia n  (1917-1987), 
mieszkał przy ul. 22 Lipca 8,

Wincenty Kwias  n (1906-1978), 
mieszkał przy ul. Świerczewskie-
go 33, (3 Maja)

Leonarczyk n , Mieszkał przy ul. 
Spokojnej 11,

Antoni Lorenz  n (1907-1988), miesz-
kał przy ul. Dzierżyńskiego 72,

Apel do rodzin
Żołnierze września 1939 r.
część 5 (w 75. rocznicę)

Józef Małyszka n  (1916-1994), 
mieszkał przy ul. Armii Czerwo-
nej 84 (11 Listopada),

Bolesław Mikołajczyk  n (1915-
1999), mieszkał na ul. M. Konop-
nickiej 2,

Józef n  Nawrot (1916-1994), miesz-
kał przy ul. Dzierżyńskiego 55 (Ar-
mii Poznań),

Jan Nowacki  n (1915-???), mieszkał 
przy ul. Dworcowej 29,

Sylwester Nowacki n  (1908-1993), 
mieszkał przy ul. Kwiatowej 6,

Wincenty n  Nowacki (1897-
1984), mieszkał przy ul. Kolonia 
PZNF 7/4,

Jan n  Nowak (1914-1988), miesz-
kał przy ul. Akacjowej 21,

Józef Nowak n  (1914-1997), miesz-
kał przy ul. Żabikowskiej 58,

Stanisław Nowak n  (1909-1990), 
mieszkał przy ul. Sobieskiego 119,

Tadeusz Nowak  n (1915-1990), 
mieszkał przy ul. Fabrycznej 33,

Wincenty Nowak n  (1914-1973), 
mieszkał w Luboniu, 

Wincenty Ossowski n  (1912-1979), 
mieszkał przy ul. Mazurka 7,

Tomasz Pacholski n  (1916-1988), 
mieszkał na ul. Okrzei 21,

Stefan Poprawka n  (1912-2000), 
mieszkał przy ul. Polnej,

Franciszek Poślednik n  (1904-1983), 
mieszkał przy ul. Dzierżyńskiego 81 
(ul. Armii Poznań),

Jan Prałat n  (1910-1993), mieszkał 
przy ul. Krętej 31,

Ignacy Rajczak n  (1914-1996), 
mieszkał przy ul. Podgórnej,

Jakub Rajczak n  (1913-1982), miesz-
kał przy ul. Dzierżyńskiego 85 (ul. 
Armii Poznań),

Ignacy Sawol n  (1916-???), miesz-
kał przy ul. Waryńskiego 10 (Rivo-
liego),

Władysław Skrzypczak  n (1919-
1998), mieszkał przy ul. Podgór-
nej 26.

Jan Zaremba n  (1902-1990), miesz-
kał przy ul. Lemańskiego 4.

Wszystkich, którzy mogliby 
pomóc w uzupełnieniu biogramów 
(szczególnie o dane rodzinne), po-
siadają zdjęcia wymienionych lub 
wiedzą, gdzie można szukać rodzi-
ny, prosimy o kontakt z redakcją 
„Wieści Lubońskich” (tel. 609 616 277) 
lub emailem: 
redakcja@wiescilubonskie.pl.

Szanowni Państwo, jeśli wiecie, 
że Wasz ojciec, dziadek brał udział 
w kampanii wrześniowej 1939 r., 
był związany z Luboniem, a biogram 
jego jeszcze nie został opracowany 
i opublikowany, prosimy, skontak-
tujcie się z redakcją.

(I)

Kolejne zdjęcie w cyklu „Z lamusa”, 
które publikujemy. Jest to harcerska 
lubońska orkiestra dęta, którą po 

wojnie słychać było nie tylko w szeregach 
ZHP, ale także występowała podczas imprez 
publicznych. Po zagnieceniach i zniszcze-
niach można się domyślać, że przecho-
wywana była przez lata prawdopodobnie 
w portfelu. Poprawiliśmy nieco czytelność 
małego oryginału.

Harcerska orkiestra dęta
Zdjęcie wykonane po II wojnie świa-

towej, w latach 50. przedstawia piętnasto-
osobową grupę muzyków – harcerzy. 
Spróbujmy wspólnym wysiłkiem rozpoznać, 
kto jest na zdjęciu, kiedy i z jakiej okazji 
zostało wykonane oraz coś więcej powie-
dzieć o tym niecodziennym zespole, jego 
historii i ludziach. Osoby mogące pomóc, 
prosimy o kontakt z redakcją lub nr. tel. 
609 616 277. Liczymy też na inne zdjęcia 
tego zespołu, które „śpią” w Państwa szu-
�adach czy albumach. Dajmy im drugie 
życie – wspomnień i podzielmy się z młod-
szym pokoleniem, które nie zna tamtych 
czasów. Za pomoc w rozpoznaniu, dla 
chętnych, w nagrodę oferujemy dobrej 
jakości reprodukcję.

Rozpoznajemy 
lubońskie zdjęcia

n
Kto rozpoznaje członków harcerskiej orkiestry dętej? – czekamy na wyjaśnienia – zadzwoń do redakcji „WL” 
lub – 609 616 277

pełnić historię swojej rodziny oraz 
Lubonia, prosimy o ich dostar-
czanie do redakcji w celu doko-
nania reprodukcji. Będziemy 
starali się poprawiać ich jakość, 

i w miarę możliwości publikować, 
prosząc o dodatkowy opis i roz-
poznanie.

(R)

Apel
Czytelników posiadających 

także ciekawe zdjęcia z prze-
szłości, chcących podzielić się 
z innymi i przy okazji uzu-
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Z Trzcielina do Źródełka

W niedzielę, 13 lipca odbył się 
rajd pieszy „Do Źródeł-
ka” zorganizowany przez 

Gminny Ośrodek Kultury i Klub Se-
niora w Komornikach. Wzięło w nim 
udział około 45 osób, w tym kilkoro 
z Lubonia. Wśród nich byli słuchacze 
i uczestnicy LUTW. Spotkaliśmy się 
w Trzcielinie, w gminie Dopiewo, 
skąd sprzed obelisku – miejsca upa-
miętniającego pułkownika Andrzeja 
Kopę (tutaj urodzonego powstańca 

wielkopolskiego, dowódcy, którego 
oddział w nocy z 5 na 6 stycznia 1919 r. 
zdobył lotnisko Ławica), wyruszyli-
śmy do Lisówek. Po przejściu kilku 
kilometrów dotarliśmy do Pomnika 
Przyrody „Źródełko” w Żarnowcu. 
Tutaj na parkingu mieliśmy postój 
i rozpaliliśmy ognisko, na którym 
upiekliśmy kiełbaski. Po krótkim 
odpoczynku udaliśmy się w drogę 
powrotną przez malowniczy teren 
śródpolny i w niedalekiej odległo-
ści od Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach dotarliśmy od strony 
drogi z Dopiewa do Trzcielina (z 
przeciwnej strony, z której wyruszy-
liśmy na trasę). Przeszliśmy ponad 
10 km. Rajd, w ramach współpracy 
LUTW z GOK, prowadził Jan Błaszczak 
z PTTK Luboń. Kolejne spotkanie 24 
sierpnia – będzie to rajd wyjazdowy. 

Zapisy w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Komornikach.

W Kłodawie i Uniejowie
14 lipca Klub Seniora w Komor-

nikach zorganizował wycieczkę 
autokarową do Kopalni Soli w Kło-
dawie oraz do term i zamku w Unie-
jowie. Brali w niej udział także 
członkowie LUTW z Lubonia. Wy-
ruszyliśmy wczesnym rankiem, 
zbierając uczestników w Plewiskach, 
Komornikach, Wirach i Łęczycy, by 

przez Luboń 
udać się na au-
tostradę A2 i za 
Koninem zjechać 
na drogę pro-
wadzącą do 
Kłodawy. Zaje-
chaliśmy do 
Kopalni Soli 
Kłodawa, gdzie 
odebrali nas 
przewodnicy, 
z którymi uda-
liśmy się na 
podziemną tra-
sę turystyczną. 
Ponad 600 m 
zjechaliśmy 
szybką windą 
pod ziemię 
(zjazd z pręd-
kością 6 m/s 

pozostawia niezapomniane wraże-
nie). Głębinowa Kopalnia Soli „KŁO-
DAWA” SA to producent naturalnej 
soli kamiennej o barwie białej i uni-
kalnej różowej, powstałej w okresie 
cechsztyńskim (tj. ponad 200 mln 
lat temu) z odparowania mórz i oce-
anów. Kłodawska sól znajduje za-
stosowanie w kuchni, przemyśle 
spożywczym i chemicznym, rolnic-
twie, drogownictwie do zimowego 
utrzymania dróg i in. Prof. Julian 
Aleksandrowicz nazywał zawarte 
w niej mikroelementy „pierwiast-
kami życia”. Aktualnie eksploatuje się 
poziomy wydobywcze na poziomie 
600 i 750 m pod powierzchnią zie-
mi. Program zwiedzania obejmował: 
prelekcję nt. historii powstania złóż 
kłodawskich oraz zastosowania soli, 
przejście wyrobiskami korytarzo-

Uniwersytet III Wieku (LUTW)

wymi do 
podziemnej 
kaplicy św. 
Kingi i obej-
rzenie wy-
eksploatowa-
nych komór 
solnych. Mie-
liśmy też 
możliwość 
zobaczenia 
maszyn uży-
wanych 
w podziem-
nym górnic-
twie i innych 
osobliwości 
górnictwa 
solnego. Po 
zaopatrze-
niu się w wyroby solne udaliśmy się 
do kompleksu termalno-basenowe-
go w Uniejowie, położonego u pod-
nóża XIV-wiecznego zamku otoczo-
nego XIX-wiecznym parkiem. Ter-
my oferują gorące kąpiele w leczni-
czych solankach termalnych. Znaj-
dują się tu nowe baseny kryte, ba-
seny otwarte oraz zespół odnowy 
biologicznej. Baseny zasilane są lecz-
niczą solanką termalną. W komplek-
sie mieści się również basen solan-
kowo-uzdrowiskowy z ciepłą wodą 
oraz niezależny basen wewnętrzny 
z częścią ogólną i dziecięcą. Powierzch-
nia łączna lustra wody we wszystkich 
strefach to około 1500 m2. Uniejow-
skie Termy to miejsce, gdzie każdy 
z nas znalazł coś dla siebie: na go-
rąco i zimno. Różnorodność saun, 
gabinety masażu, basen solankowy 
gorący i lodowy, dostarczyły nam 
niesamowitych doznań.

Spartakiada w Komornikach
W piątek, 18 lip-

ca na stadionie Gmin-
nego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Ko-
mornikach odbyła się 
IV Spartakiada Senio-
rów, zorganizowana przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Klub Seniora 
z Komornik. Przyjechało na nią po-

nad 200 osób 
z gmin: Ko-
morniki, Krzy-
kosy, Mosina, 
Dopiewo, Stę-
szew i tylko 
pięciu uczest-
ników z Luboń-
skiego Uniwer-
sytetu III Wie-
ku (LUTW) 
z Lubonia. Było 
10 konkuren-
cji: nordic 
walking, pira-
mida Caro, 
wyścigi rzędów, 
rzuty do kosza, 
ringiem, do 
tarczy i kalo-
szem, układanie sportowca, trzyma-
nie ciężarków na czas, bieg w goglach 
– niektóre w kategoriach mężczyźni 
i kobiety oraz wiekowo od 50-65 lat 
i powyżej. Uczestnik mógł startować 
tylko w trzech wybranych konku-
rencjach oraz drużynowo w przecią-
ganiu liny. Odbyło się uroczyste 
otwarcie spartakiady, wciągnięto na 
maszty �agi: państwową, olimpijską 
i Gminy Komorniki, po czym zaczę-
ła się ostra walka i rywalizacja spor-
towa. Dokonano podsumowań 
i wręczono zwycięzcom w poszcze-

n
Uczestnicy rajdu przy Pomniku Przyrody „Źródełko”   fot. Maria Błasz-
czak

n
W kłodawskiej Kopalni Soli  fot. Jan Błaszczak

n
Uczestnicy spartakiady seniorów z Lubonia   fot. Jan Błaszczak

n
Jan Błaszczak zdobywca 3 
medali na spartakiadzie senio-
rów w Komornikach   fot. Maria 
Błaszczak

Miło nam poinformować, że 
Stowarzyszenie „Uniwersytet 
Luboński Trzeciego Wieku” 

ogłasza rekrutację na rok akademicki 
2014-2015. W imieniu zarządu sto-
warzyszenia zapraszamy wszystkich 
seniorów, którzy chcą się kształcić, 
interesują się różnymi dziedzinami 
nauki, pragną rozwijać swoje pasje 
i dzielić się nimi, chcą kreować rze-
czywistość i poznawać pełnych ener-
gii ludzi w podobnym wieku. Z nami 
życie na emeryturze może być bardzo 
ciekawe i pełne wrażeń.

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja (do pobrania na stro-

nie internetowej LUTW, w siedzibie 
Urzędu Miasta Luboń pl. E. Bojanow-
skiego 2; w Ośrodku Kultury w, ul. 
Sobieskiego 97; w Bibliotece Miejskiej, 
ul. Żabikowska 42 oraz w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Źró-
dlana 1).

2. kserokopia obu stron dowodu 
osobistego,

3. kserokopia opłaty semestralnej.
Ponadto, stowarzyszenie prosi 

wszystkich słuchaczy z roku akade-
mickiego 2013-2014 zainteresowa-
nych dalszą edukacją o pisemne po-
twierdzenie do 30 września 2014 r. 
w siedzibie stowarzyszenia (62-030 
Luboń, ul. Sobieskiego 97) swojego 
uczestnictwa w zajęciach w nowym 
roku 2014-2015.

Prosimy o uiszczenie opłaty za za-
jęcia w sekcjach Stowarzyszenia ULTW 
w wysokości: 50 zł od osoby na semestr, 
do 30 września br.

Należność prosimy wpłacać na konto: 
Poznański Bank Spółdzielczy w Luboniu, 
nr konta: 18904310382038006054940001, 
z dopiskiem: Luboński Uniwersytet III Wie-
ku – opłata za semestr zimowy.

Zbigniew Jankowski
prezes Stowarzyszenia ULTW

Rekrutacja

cd.  
obok
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Miło jest odetchnąć na ło-
nie przyrody nad jeziorem. 
Jan Kaczmarek (kierownik 

wycieczki) i Felicja Sulima (pilot) 
z TMML przygotowali 3 lipca wy-
cieczkę autokarową nad „najczystsze 
jezioro w kraju” – Niedzięgiel i Białe 
w Skorzęcinie. Zgodnie z programem 
przedpołudnie postanowiliśmy prze-
znaczyć na zwiedzanie Rezerwatu 
Archeologicznego w Gieczu, gdzie 
oczekiwała na nas pani przewod-
nik. Ogromne wrażenie zrobił na 
nas romański kościół św. Mikołaja 
z XII wieku, wzniesiony z kamien-
nych ciosów, częściowo zrekonstru-
owany. W podziemiach znajdują się 
relikty wcześniejszej świątyni, na 
cmentarzu zaś mogiła Stanisława 
Hebanowskiego – słynnego archi-
tekta i budowniczego, m.in. Teatru 
Polskiego w Poznaniu oraz wnuka 
Stanisława – pisarza i reżysera. Przy-

puszcza się, że do grodu poprzez 
mokradła i koryto rzeki Moskawy 
prowadził niegdyś palowy most sze-
rokości 6 m i długości około 150 m. 
Giecz i Grodziszczko cechują ślady 
gęstego zasiedlenia w okresie przed-
państwowym. W wyniku ostatnich 
badań z 1993-2010 r. osadom tym 
przyznaje się starszeństwo nad inny-
mi piastowskimi ośrodkami władzy, 

organizującymi terytorium ziemi gnieź-
nieńskiej. Spośród bogatego zestawu 
zabytków w muzeum obejrzeliśmy 
fragment zbioru przedmiotów luk-
susowych z tamtego okresu. Ogrom-
ne wrażenie wywołują domki z pali, 
rekonstrukcje z lat 60. IX stulecia na 
półwyspie Jeziora Gieckiego.

Zapach koszonej trawy, niezwy-
kła cisza, słoneczna pogoda (25oC) 
spowodowały, że poczuliśmy się 
głodni. Drożdżówki z tradycyjnej 
podpoznańskiej piekarni smakowa-
ły wybornie. To zasługa Felicji Su-
limy – pilota naszej wycieczki.

Około godz. 14 Skorzęcin po-
witał nas atrakcjami. Rowery wod-
ne, łódki i kajaki nęciły, by z nich 
skorzystać. Zaciekawienie wzbudzi-
ła duża liczba punktów handlowych. 
Temperatura wody w jeziorze w tym 
dniu zadowoliła wszystkich kąpiących 
się. W znakomity nastrój wprowa-

dził nas minikoncert uczestniczek 
laskowskiej scholi – sióstr Marysi 
i Julii Kędziora. Usłyszeliśmy: „Pa-
rasolki” i pieśni ludowe. Piosenki 
w autokarze, znakomicie dobrane 
przez pilota Felicję Sulimę, sprawi-
ły, że śpiewali wszyscy. Powróciliśmy 
o godz. 19.

Jan Kaczmarek
przewodniczący TMML

Skorzęcińskie lato
Wycieczka Sekcji Kultury Towarzystwa Miłośników Miasta 
Lubonia (TMML) do Giecza i Skorzęcina

n
Członkowie TMML na wycieczce w Skorzęcinie   fot. Felicja Sulima

W ubiegłym roku Rada Mia-
sta uchwaliła, że obecny 
będzie rokiem dwóch wy-

bitnych i zasłużonych nie tylko dla 
naszego regionu postaci – bł. Ed-
munda Bojanowskiego i Augusta hr. 
Cieszkowskiego – przedstawicieli 
pracy organicznej, którzy na stałe 
zagościli w historii naszego miasta. 
Zbiegło się to z 60. rocznicą otrzy-
mania praw miejskich przez Luboń 

oraz dwusetnymi rocznicami uro-
dzin dwóch wyżej wymienionych. 
W ramach jubileuszowych obcho-
dów, w budynku dworca kolejowe-
go, w galerii „Stacja Kultura”, Ośro-
dek Kultury zorganizował wystawę 
przybliżającą nie tylko podróżnym 
sylwetki tych godnych naśladowa-
nia patriotów.

PAW

Stacja kultura

n
Warto zwiedzić tę ciekawą wystawę, oddając tym samym hołd bł. Edmundowi 
Bojanowskiemu i Augustowi hr. Cieszkowskiemu   fot. Paweł Wolniewicz

W niedzielę, 10 sierpnia prób-
kę swoich kaskaderskich 
umiejętności dał reży-

ser i aranżer pokazu – Gerhard. Na 
parkingu supermarketu Intermarché 
przy ul. Żabikowskiej, udostępnio-
nym przez właścicieli, kilkuset oso-
bowa publiczność oglądała wyczyny 
kaskadera i jego kolegów. Najpierw 
zaprezentowali nieprzeciętne umiejęt-
ności jazdy samochodem osobowym 
(także na dwóch kołach), a następnie 

Gerhard przesiadał się kolejno do aut 
na wysokim zawieszeniu z bardzo du-
żymi kołami i najeżdżał nimi na dwie 
stojące obok siebie limuzyny, miaż-
dżąc je. Niestety, aura sprawiła psiku-
sa i po ulewie, ze względu na mokrą 
nawierzchnię, nie mogli wykazać się 
kaskaderskimi umiejętnościami mo-
tocykliści. Na trwające ponad godzi-
nę show bilety dla dzieci kosztowały 
10 zł, dla młodzieży – 20, natomiast 
dla dorosłych – 40.  PAW

Monster trucki w Luboniu
Po raz pierwszy w naszym mieście lubonianie mogli obejrzeć 
niemiecki Monster Truck Show Stefana Hungera

n
Moment miażdżenia samochodów osobowych przez monster trucka prowadzo-
nego przez Gerharda   fot. Paweł Wolniewicz

gólnych konkurencjach i kategoriach 
medale i dyplomy oraz drobne upo-
minki. Przy kawie i herbacie oraz 
pysznym placku i grzanych kiełba-
skach mile spędzono czas, po czym 
odbyła się zabawa taneczna. Z nie-
których miejscowości przyjechały 
autobusami liczne grupy zawodników 
– seniorów. Natomiast nieliczna 
grupa 4 osób z Lubonia zdobyła 6 
medali: 3 złote, 2 srebrne i 1 brązo-
wy. Za rok kolejne zmagania.

Kapeliada w Plewiskach
W sobotę i nie-

dzielę, 19 i 20 lipca, 
odbyły się Dni Kul-
tury Plewisk przygo-
towane przez Gmin-

ny Ośrodek Kultury (GOK) w Ko-
mornikach oraz Radę Sołecką i Re-
mizę Strażacką w Plewiskach, przy 
udziale Kapeli „Plewiszczoki” i Ze-
społu Wokalnego „Aspirynki”. W so-
botę był VII Przegląd Zespołów 
Śpiewaczych „Babiniec”, a w niedzie-
lę XII Powiatowy Przegląd Kapel 
Podwórkowych „Kapeliada”, pod 
patronatem Starosty Poznańskiego 
Jana Grabkowskiego i Wójta Gminy 
Komorniki Jana Brody. Wystąpiły 
zespoły: „Ale Babki”, „Koźlary”, „Po-
wiślanki”, „Wilkowianie”, „Wiwat”, 
„Komorniczanie” i „Aspirynki”. Na-
tomiast w niedzielę grały i śpiewały 
kapele: „Z Kopyta”, „Piaskowianie”, 
„Wiarusy”, „Malińczoki” i „Plewisz-
czoki”. Wykonawcy dali wspaniałe 

występy, które wzbudziły aplauz 
widowni. Szczególnie wyróżniły się 
plewiskie zespoły występujące w no-
wych, pięknych strojach. W niedzie-
lę po wręczeniu dyplomów i pucha-
rów przez wójta za udział w Dniach 

Kultury Plewisk rozpoczęła się za-
bawa taneczna. W imprezie wzięli 
udział lubonianie zaproszeni w ra-
mach współpracy z GOK Komor-
niki.

Maria i Jan Błaszczakowie

cd.  
ze str. 
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właśnie grę bawi się Eva Rufo z to-
warzyszącymi jej aktorkami: Agatą 
Bronisz, Justyną Sulibą i Bernadettą 
Szwarc. Zabawie tej towarzyszą opo-
wiadania argentyńskiego pisarza 
Julio Cortazara, autora słynnej „Gry 
w klasy”, a aktorki ochoczo wciąga-
ją do niej widzów. Przedstawienie 
„Cuentacuentos-Rayuela” ma cha-
rakter dwujęzyczny, bowiem język 
polski przeplata się w nim z językiem 
hiszpańskim. To jednak nie prze-
szkodziło lubońskiej publiczności 
w dobrej zabawie, a spektakl Evy 
Rufo, podobnie jak występ Janusza 
Stolarskiego, został bardzo dobrze 
przyjęty.

Dobre widoki na przyszłość
Jak widać, tegoroczne spekta-

kle, zaprezentowane tradycyjnie 

w charakterystycznych i klima-
tycznych murach zakładów Lu-
banty, pozwoliły widzom na sym-
boliczną podróż zarówno do naszych 
zachodnich sąsiadów, jak i do od-
ległej i egzotycznej Ameryki Ła-
cińskiej. Wprawdzie z tych woja-
ży widzowie nie mogli wrócić 
bogatsi w zdjęcia i pamiątki, ale 
na pewno wyjść bogatsi w nowe 
doświadczenia. Niesłabnąca od lat 
popularność lubońskiej części 
Malta Festivalu dobrze wróży na 
przyszłość temu przedsięwzięciu. 
Zwłaszcza że po raz kolejny na 
wysokości zadania stanęli organi-
zatorzy. Pozwala to wierzyć, że 
w przyszłym roku lubonian cze-
kają kolejne, oby równie udane, 
teatralne atrakcje.

Mateusz Tritt

Luboński Malta Festivalcd.  
ze str. 
8

O wyprawie do stolicy myśle-
liśmy już od kilku miesięcy. 
Nie po to, aby przejść się 

ulicą Łazienkowską, ale żeby oddać 
cześć i chwałę poległym w powsta-
niu żołnierzom Polski Podziemnej 
oraz pomordowanym, bohaterskim 
mieszkańcom Warszawy. Zaopatrze-
ni w symboliczne znicze z herbem 
naszego klubu, zjawiliśmy się na 
wojskowych Powązkach 1 sierpnia 
około godz. 8 rano. Tłumów jesz-
cze nie było, więc bez większego 
wysiłku przetransportowaliśmy 
nasz zniczowy arsenał w najbliż-
sze otoczenie powstańczych kwater. 
Rozdzieliliśmy się na grupy i za-
nurzyliśmy w powstańcze alejki. 
W ciągu trzech godzin kolejowe 
znicze zapłonęły na mogiłach m.in. 
batalionów: „Zośka”, „Parasol”, „Gu-
staw”, „Harnaś”, „Czata”, „Chrobry II”, 
„Krybar”, „Gozdawa”.

Po trzech godzinach obraliśmy 
kurs na warszawską Pragę, gdzie 
na bródnowskim cmentarzu za-
paliliśmy znicze na miejscu spo-
czynku dowódcy plutonu „Gra-
żyna”, batalionu „Harnaś”, Maria-
na Gałęzowskiego.

W godzinach popołudniowych 
część kibiców wzięła udział w po-
wstańczym marszu, który z placu 
Bankowego kierował się w stronę 
Agricoli, reszta braci po szalu po-
wróciła na wojskowe Powązki, aby 
w zadumie i ciszy przeżyć uroczy-
stości związane z rocznicą wybuchu 
Godziny „W”. W tym 
szczególnym nie tylko 
dla warszawiaków dniu 
można było zauważyć 
w Warszawie morze 
koszulek przypomina-
jących o powstańczym 
zrywie. To gest nad 
wyraz wzruszający, 
szkoda tylko że tak 
rzadko łączący nas 
Polaków!

Mirosław Orłowski

Batalion „Zośka” 
– W Powstaniu War-
szawskim batalion 
walczył na Woli i Sta-
rym Mieście (sierpień), 
a następnie na Czer-
niakowie i Mokotowie (wrzesień), 
gdzie został połączony z równie 
zdziesiątkowanym batalionem „Pa-
rasol”. „Zośka” wystawiła do powsta-
nia 520 żołnierzy. Ponad 360 śmierć 
zabrała w trakcie powstańczych 
walk.

Batalion „Gustaw” i „Harnaś” 
– większa część „Gustawa” walczy-
ła na Starym Mieście. Dwie kom-
panie „Grażyna” i „Genowefa”, od-
cięte od macierzystych oddziałów, 
współtworzyły batalion „Harnaś” 
operujący w Śródmieściu. Po kapi-
tulacji Starego Miasta resztki „Gu-
stawa” wtopiły się w obronę Śród-

mieścia. Straty obu jednostek ponad 
300 zabitych.

Batalion „Czata-49” – należał 
do Zgrupowania „Radosław”, który 
rozpoczął szlak bojowy na Woli, skąd 
przeszedł na Stare Miasto, a po ewa-
kuacji Starówki zakotwiczył na 
Czerniakowie. Po upadku Czernia-
kowa żołnierze „Czaty” przeszli 
kanałami na Mokotów, a w końco-
wej fazie powstania także podziem-
ną trasą ewakuowali się do Śród-
mieścia. Straty około 200 pole-
głych.

W batalionie „Chrobry II” wal-
czył najsłynniejszy oddział Narodo-
wych Sił Zbrojnych – kompania 
„Warszawianka”. „Chrobry II” sku-
tecznie osłaniał centrum stolicy przed 
atakami niemieckimi od strony Al. 
Jerozolimskich oraz ulic Towarowej 
i Grzybowskiej. Odcinek bojowy 
„Chrobrego II” był częścią tzw. twar-
dego frontu, utrzymanego do koń-
ca Powstania. Straty około 400 po-
ległych.

Batalion „Gozdawa” wchodził 
w skład Zgrupowania „Sosna” wal-
czącego na Starówce i broniącego 
południowo-zachodniej części dziel-
nicy. Zasłynął zwłaszcza w obronie 
reduty Banku Polskiego przy ul. 
Bielańskiej. Po przejściu kanałami 
do Śródmieścia żołnierze „Gozdawy”, 
w ramach Zgrupowania „Sosna”, 

bronili linii Nowego Światu. W dru-
giej połowie września zdziesiątko-
wany batalion przeformowano 
w kompanię.

Grupa „Krybar” działała na 
terenie części Powiśla, pomiędzy 
wiaduktem mostu Poniatowskiego 
a ul. Karową. Żołnierze „Krybara” 
obsadzili pobliską elektrownię 
i utrzymali ją do końca walk na 
Powiślu, tj. do 6 września, po czym 
oddziały kpt. „Krybara” zajęły po-
zycje po zachodniej stronie Nowe-
go Światu, gdzie walczyły do koń-
ca Powstania. Straty około 50% 
stanu osobowego.

Kibole Kolejorza w Warszawie
Lubońscy kibice poznańskiego „Lecha” na obchodach 70. 
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

n
Ku czci pomordowanych na Woli sanitariuszek i harcerek

Członkowie kowbojskiego mia-
steczka z Lubonia złożyli 19 
lipca zapowiedzianą wizytę 

na ranczu położonym w malowni-
czej Dębogórze – „Dębogóra Ranch”, 
którego właścicielem jest Mirosław 
Banaszak – wykwali�kowany, czynny 
trener oraz zawodnik westernowej 
jazdy i pokazów konnych. Celem 
spotkania było bliższe poznanie się 
ludzi, których łączy wspólna pasja 
i zainteresowania. Przy grillu dzie-
lono się spostrzeżeniami z pikników 
country oraz wyjazdów i zawodów 
konnych. Opowiadano o przeżyciach 
i osiągnięciach sportowych, a tak-
że o przyjaźni między człowiekiem 
a kopytnym towarzyszem. Toczyły się 

rozmowy na różne tematy, m.in. o Eu-
ropejskim Pony Expressie 14 sierp-
nia. Pierwsi zaprzysiężeni rajderzy 
(kurierzy poczty konnej) wyruszą 
właśnie z Lubonia. Przeprowadzono 
rozmowę z ubiegłoroczną rajderką-
Anitą Iskrą, której zdaniem, co roku 
nowi jeźdźcy powinni kultywować 
tę wywodzącą się ze Stanów Zjedno-
czonych tradycję. Wszyscy przybyli 
udali się o zmierzchu nad pobliskie 
jezioro, aby się ochłodzić po upal-
nym dniu. Znany i lubiany wokalista 
muzyki country – Windy Jack wraz 
z miłośnikami tego folkloru – uprzy-
jemniał biesiadę.

Zbigniew Henciel

Na ranczu w Dębogórze

n
Spotkanie ludzi, których łączy wspólna pasja i zainteresowania   fot. Zbigniew Henciel

W sierpniu minęła setna rocznica rozpoczęcia I wojny świa-
towej. Wielu naszych przodków, żyjących wtedy w zaborze 
pruskim, walczyło w szeregach armii zaborcy. Do 4 tomu 

Rocznika Historycznego Lubonia przygotowujemy rozdział „Lubo-
nianie w I wojnie światowej”. Wszystkich, którzy posiadają fotogra�e 
z I wojny (szczególnie w formie pocztówek z wojska lub frontu), tak-
że osobiste, przedstawiające żołnierzy wcielonych do armii pruskiej, 
prosimy o kontakt z redakcją lub o tel. pod nr. 609 616 277.

Apel
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Verba Sacra to wędrowanie ze 
Słowem Bożym, które „jest 
wciąż żywe i skuteczne, ostrzej-

sze niż wszelki miecz obosieczny” 
(Hbr 4, 12).

Jubileuszowa, 150. prezentacja 
Verba Sacra „Modlitwy Katedr Pol-
skich” w niedzielę, 3 sierpnia zawę-
drowała do Sanktuarium bł. Edmun-
da Bojanowskiego w Żabikowie. 
Mimo niezbyt sprzyjającej pogody, 
kaplica zapełniła się wieloma słu-
chaczami, wśród których były oczy-
wiście siostry służebniczki, a także 
przedstawiciele władz.

We właściwą atmosferę spotka-
nia wprowadziła słuchaczy siostra 
Noemi Wyszecka, służebniczka Ma-
ryi, która przedstawiła biogra�ę 
błogosławionego Edmunda, oraz 
krótki komentarz. Następnie usły-
szeliśmy fragmenty z Jego „Dzien-
nika” i listów. Ten „Sługa Opatrz-
ności Bożej na każdy wiek”, nazy-
wany tak dlatego, iż przez całe 
swoje życie służył innym, prowadził 
szeroką korespondencję oraz oso-
bisty „Dziennik”. Wyjątki z tych pism, 
wybrane przez siostry Noemi i Ju-
litę, mieliśmy przyjemność usłyszeć 
w interpretacji Dariusza Kowalskie-
go. W przerwach utwory Fritza 
Kreislera i Eugene Ysaye grał na 

skrzypcach młody poznański artysta, 
Mateusz Makuch. Przedsięwzięcie 
zrealizował, jak zawsze, dyrektor 
projektu, Przemysław Basiński.

Usłyszeliśmy słowa, które uka-
zały nam bł. Edmunda jako człowie-
ka, który głęboko wierzył i zaufał 
Opatrzności Bożej, służąc ludziom 
codzienną pracą i modlitwą. Nazy-
wano go też drugim Wincentym 
a Paulo. Bł. Edmund Bojanowski żył 
blisko ludzi wsi; podkreślał, że „ludzie 
związani z ziemią otrzymują natu-
ralny klucz do pobożności i pogłę-
bienia wiary”. Był przekonany, że przez 
religijne wychowanie dzieci i pod-
niesienie poziomu duchowego tej 
najliczniejszej warstwy społeczeństwa 
polskiego, odrodzi się Polska. Dlate-
go też, jak wiadomo, 3 maja 1850 r. 
otworzył w Podrzeczu koło Grabo-
noga pierwszą na ziemiach Wielkie-
go Księstwa Poznańskiego ochronkę 
wiejską, a trzy dziewczęta wiejskie, 
które zaangażował do pracy w niej, 
stały się zalążkiem przyszłego zgro-
madzenia zakonnego.

Czytane w niedzielę teksty po-
zwoliły odkryć i poznać niezwykłą 
osobowość człowieka świeckiego, 
pobożnego i rozmodlonego, w każ-
dej sytuacji ufającego Bogu.

Takim też człowiekiem wydaje się 
być czytający słowa bł. Edmunda, 
aktor Dariusz Kowalski. Znamy go 
głównie z serialu „Plebania” (rola 
Janusza Tracza) czy „Fali zbrodni” 
(Robi), ale grał również m.in. w „Cza-
sie honoru”, „Drogówce”, „Komor-
niku” i innych �lmach. Na co dzień 
występuje w Teatrze Nowym w Ło-
dzi. Jest człowiekiem niezwykle 
religijnym. W krótkiej rozmowie dla 
„Wieści Lubońskich” powiedział 
m.in.: W prezentacji Verba Sacra 
uczestniczę już trzeci raz. Bardzo się 
cieszę z tego zaproszenia. Jeśli mnie 
zaproszą, nie odmawiam; jadę i daję 
świadectwo mojej wiary. Nie sposób się 
tym nie dzielić: jadę i mówię, że 
wszystko w moim życiu jest darem. 
Bóg jest Stwórcą tego świata, Bóg mnie 
stworzył, ukształtował, wymyślił: 
jestem Jego dzieckiem wymarzonym. 
(...) Niekiedy nasza droga do bliskiej 
relacji z Bogiem jest długa: przeszka-
dzają nam nasze trudne doświad-
czenia życiowe, dzieciństwo, relacje 
z ojcem, który może nie zawsze dawał 
odczuć, że jesteśmy kochani, często 
tylko wymagał i dlatego czasem czło-
wiek nie jest w stanie przyjąć ojcow-
skiej miłości Boga. Mówiąc do Boga 
„Ojcze nasz...”, mamy obraz naszego 
ziemskiego ojca, który jest namacal-
ny, ale czasem nieobecny, czasem 
groźny, tylko rozlicza, czasem się nami 
nie interesuje, jest słaby, i myślimy, 
że Bóg też taki jest. To się często prze-
kłada i wtedy odkrywanie Bożej 
miłości może być trudnym procesem. 
Ta relacja musi być pogłębiana, w moim 

Verba Sacra w Luboniu
Główne obchody 200. rocznicy urodzin bł. Edmunda 
Bojanowskiego (7-9 sierpnia) poprzedziła zorganizowana 
3 sierpnia w lubońskim sanktuarium 150. edycja znanego 
projektu polegającego na publicznej prezentacji Biblii 
i największych dzieł literatury w wykonaniu wybitnych aktorów

wypadku to Boża miłość, to praca, 
praca ze słowem Bożym. Biblia mówi 
wyraźnie, że Bóg jest miłością, jest 
zbudowany z miłości, powołał nas 
do życia z miłości. Doświadczam tej 
miłości i opieki Boga; stało się tak 
wtedy, gdy Go wpuściłem do mojego 
życia, gdy Mu powiedziałem, że od-
daję to życie w Jego ręce i żeby dzia-
ła się Jego wola. Uwolniłem się, bądź 
też uwalniam się od chęci zrozumie-
nia Boga; to nie o to chodzi, żebym 
Go rozumiał, ale żebym przyjmował 
to, co mi daje, żebym wierzył, że 
wszystko, co On mi daje, jest dobre. 
To może być też cierpienie. Ale wie-
rzę, że Bóg mnie wychowuje, dając 
mi takie, a nie inne sytuacje i ludzi, 
bo chce mojego szczęścia. Ja w to 
wierzę. To daje pokój serca, zgodę na 
to, że to, co On dla mnie wymyślił, 
jest najlepsze. Nie szarpię się, żyję tu 
i teraz. Człowiek musi się zakorzenić 
w teraźniejszości. Nie oczekiwać nie 
wiadomo czego w życiu albo żałować 
nie wiadomo czego. To jest realne, co 

jest dziś: tu i teraz. Bóg nas chce ta-
kimi, jakimi jesteśmy tu i teraz. Wy-
baczy wszystkie grzechy, wyciągnie 
cię z każdego błota, tylko powiedz 
mu: Panie, pomóż! (...). Zanurzajmy się 
w Verba Sacra, w święte słowa. Kie-
dyś czytało się głównie na głos. Sło-
wo czytane inaczej dociera, zyskuje 
brzmienie i barwę, inaczej oddzia-
łuje. Jest taka książka, która jest żywa, 
słowo pisane językiem miłości – to 
Biblia. Czytaj Ją! Rzeczywistość sło-
wa jest równa Eucharystii, mówi 
Sobór Watykański II. Jeśli więc masz 
Biblię w domu, weź ją, ściągnij z pół-
ki, rozetnij kartki, które są być może 
jeszcze posklejane, i zawołaj: Panie 
Boże, mów do mnie, pouczaj, nauczaj 
mnie, oświecaj mnie!

K. A-P

Verba Sacra – projekt interdyscyplinarny o charakterze artystyczno-
naukowo-religijnym, poświęcony tradycji słowa w kulturze duchowej 
ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa europejskiego. Realizacja 
projektu rozpoczęła się w styczniu 2000 r. w formie cyklu dwunastu pre-
zentacji tekstów biblijnych. Organizatorem jest Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Teologiczny, Wydział Fizyki oraz 
Wydział Studiów Edukacyjnych, pomysłodawcą – reżyser Przemysław 
Basiński. Projekt jest pomyślany jako seria publicznych prezentacji Biblii 
oraz największych dzieł literatury polskiej i obcej w wykonaniu najwy-
bitniejszych aktorów. Prezentacje są poprzedzone pracami: �lologicz-
nymi, biblistycznymi, historycznymi, przekładowymi i artystycznymi. 
Aktorów wspierają wybitni konsultanci teologiczni, literaturoznawcy 
i historycy.

n
Aktor Dariusz Kowalski czyta frag-
menty „Dzennika” bł. Edmunda   fot. 
Anna Galica

n
Siostra Noemi Wyszecka przybliżyła 
zebranym biografię Błogosławionego   
fot. Anna Galica

n
Verba Sacra w lubońskim Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego    
fot. Krystyna Przybył

n
Akompaniament skrzypcowy Mate-
usza Makucha   fot. Krystyna Przybył

n
Serdeczne pozdrowienia dla twórców 
i czytelników „Wieści Lubońskich”! – 
Dariusz Kowalski   
fot. Krystyna Przybył
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Ważną dla mia-
sta uroczysto-
ścią w tym roku 

są obchody 200. roczni-
cy urodzin bł. Edmunda 
Bojanowskiego, którego 
doczesne szczątki spoczy-
wają w sanktuarium przy 
Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek 
na placu jego imienia. Święto po-
łączone zostało z odsłonięciem ła-
weczki tego niezwykłego społecz-
nika pracy organicznej żyjącego 
w XIX wieku.

Ciekawi byliśmy, czy mieszkań-
cy Lubonia zamierzają uczestniczyć 
w tych z rozmachem organizowanych 
uroczystościach.

Z zapowiedzi wynikało, że 1/3 
mieszkańców (33 %) deklarowała 
udział w obchodach. Najczęstsze 
komentarze to: „To poważne wyda-
rzenie”, „Od czasu, jak zainteresowa-
łem się tą postacią – fascynuje mnie!”, 
„Raczej tak, chyba że będzie za go-
rąco”, „Ale nie na wszystkich”, „Wezmę 
udział, chociaż wolałbym przy oka-
zji nie oglądać pewnych osób”.

Większość – 52 % – pytanych 
nie planowała brać udziału w uro-
czystościach 200. rocznicy urodzin 
bł. Edmunda. Dodawano najczęściej: 
„Będę na urlopie”, „Wyjeżdżam”, albo: 
„Nie mam jak dojechać”, „Boję się, 
że nie będzie miejsc siedzących, 
a mam chore nogi”, „Ale mam na-
dzieję, że będzie coś w telewizji”, 
„Jest za gorąco”, „Jestem zbyt scho-
rowany/a”, „Ze względu na nogi”, 
„Może będzie w telewizji <Trwam> 
lub Radiu <Maryja> czy <Emaus>”. 
Internauci dopisali takie komenta-
rze: „Jaki Burmistrz taki plac Ed-

Z PARAFII

Niech nasza droga będzie wspólna. 
Niech nasza modlitwa będzie 
pokorna. Niech nasza miłość 

będzie potężna. Niech nasza nadzieja 
będzie większa od wszystkiego, co się tej 
nadziei może sprzeciwiać. – Te słowa 
jednego z największych pielgrzymów 
w dziejach Kościoła mogłyby być mot-
tem wędrówki każdego wędrującego 
na Jasną Górę. Św. Jan Paweł II, który 
tak bardzo ukochał jasnogórski szczyt 
i mieszkającą tam Matkę, był jednym 
z patronów tegorocznej pielgrzymki 
do tronu Królowej Polski. Drugi pa-
tron – św. Jan XXII – to ojciec Soboru 
Watykańskiego II, nowego otwarcia 

w Kościele. Takiego właśnie nowego 
otwarcia swoich serc mieli dokonać 
pielgrzymi, idący w lipcu z Pozna-
nia i innych części Wielkopolski do 
Częstochowy. Było nas ponad 2000, 
w tym wielu mieszkańców Lubonia, 
idących w różnych grupach. Szliśmy 
z Poznania, Czarnkowa, Opalenicy, 
Grodziska Wielkopolskiego i Leszna. 
Ponad 300 km trasy, mimo upału 
i deszczu, pokonaliśmy we wspólnej 
wędrówce, pokornej modlitwie, pogłę-
biając naszą miłość do Boga i zacho-
wując nadzieję na przyszłość. Każdy 
z nas niósł w sercu jakieś intencje. 
Zabraliśmy ze sobą także te prośby, 
które przekazywali nam napotkani 

na trasie ludzie. A trzeba przyznać, że 
po drodze mieliśmy wiele okazji do 
zaznania wielkiej ludzkiej życzliwo-
ści. Należy tu wspomnieć wszystkich 
tych, którzy na trasie częstowali nas 
jedzeniem i napojami lub przyjmowa-
li na nocleg. Szczególnie w pamięci 
utkwiło mi powitanie mieszkańców 
w Śremie i Ostrowie Wielkopolskim. 
To właśnie przechodząc przez ulice 
różnych miast i wiosek widzimy wy-
raźnie, jak wiele dobra przypadko-
wym ludziom może przynieść taka 
uliczna ewangelizacja.

Każdy dzień miał swoją szcze-
gólną intencję. Modliliśmy się m.in. 

za chorych, ubogich, 
zmarłych i jedność 
Kościoła. Codzien-
na msza św., modli-
twa różańcowa, 
koronka czy godzin-
ki były nieodłącz-
nymi punktami 
programu naszej 
wędrówki. Poza tym 
jeszcze inna, bardzo 
ważna sprawa – 
drugi człowiek. 
Pielgrzymkowy brat 
lub siostra, w których 
mogliśmy odkrywać 
piękno szacunku 
i miłości do drugie-
go człowieka, pięk-

no pielgrzymkowego braterstwa.
Po naszej wędrówce przyszedł 

ten wyjątkowy moment – wejście 
na Jasną Górę. Wokoło bliscy i zna-
jomi, którzy specjalnie na ten dzień 
przyjechali nas powitać (wśród nich 
m.in. autokarowa pielgrzymka z pa-
ra�i pw. św. Barbary) i rozpoczyna-
jące się w tym momencie poznańskie 
święto na Jasnej Górze. To właśnie 
w tym miejscu mieszkańcy krainy, 
w której Mieszko I otworzył przed 
powstającym państwem bramy Ko-
ścioła, powierzają swojej Matce losy 
Narodu, Kościoła i Państwa. Powie-
rzają Jej swoje troski i problemy, 
będąc przekonanymi, że w Jej ko-

Wierzę w Syna Bożego
Relacja z wędrówki do Matki – 80. Poznańskiej Pieszej 
Pielgrzymki na Jasną Górę

n
Na pielgrzymkowym szlaku można było spotkać ks. Adama Paw-
łowskiego – byłego wikariusza z parafii św. Jana Bosko w Lubo-
niu, ciągle pamiętanego i lubianego. Podczas mszy polowej, za 
stołem eucharystycznym siedzi pierwszy z prawej

chającym sercu znajdzie się miejsce 
na sprawy każdego człowieka. A Ona 
przytula nas wszystkich swoimi ra-
mionami i patrzy na nas z oblicza 
o�arowanej nam przed wiekami 
ikony Czarnej Madonny. Cieszy fakt, 
że z roku na rok przybywa tych, któ-
rzy krocząc w Poznańskiej Pieszej 
Pielgrzymce na Jasną Górę, chcą się 
tej miłości poddawać.

Jeśli chcesz poczuć radość, pięk-
no i widzieć codziennie uśmiech na 
twarzy drugiego człowieka, to piel-
grzymka jest właśnie dla Ciebie. Nie 
bój się, czy dasz radę, bo dasz radę 

na pewno, najwyżej Cię kawałek pod-
wiozą. Warto spędzić ten piękny czas 
pośród pól, łąk, lasów z Bogiem i ludź-
mi, wędrując do zawsze kochającej 
i czekającej na Ciebie Matki.

(j)

n
Lubonianie z grupy 3. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę n

Mecz w trakcie wędrówki – 12 lipca. Na bramce (w białej czapeczce) uczestnik 
dwudziestu pielgrzymek pieszych – 75-letni Jan Panek

Informacje o pielgrzymce
liczba pielgrzymów – 2024 (19  n

grup),
najstarszy pielgrzym – 87 lat, n

najmłodszy pielgrzym – 4 miesiące, n

obcokrajowcy: Dania – 2 osoby, Fran- n

cja – 1, Ghana – 1, Niemcy – 8

Odpowiedzi mieszkaców

33%

1%

52%

Nie wiem
12%

TAK

NIE

Odmówiło 3% 

Sondaż
Czy weźmie Pan/ Pani udział w obchodach 200. rocznicy urodzin 
bł. Edmunda Bojanowskiego organizowanych od 7 do 9 sierpnia?

munda”, „Frekwencja będzie pora-
żająca”. 

12 % odpytywanych nie wiedzia-
ła jeszcze czy wezmą udział w tych 
obchodach. Wypowiedzi czasami 
uzupełniano: „Jeśli pozwoli mi zdro-
wie?”, „Nie wiem, wydarzenie nie 
należy do ekstrapopularnych, zwłasz-
cza wśród młodych”.

Wśród władz miasta, 21 osób, 
w tym wszyscy burmistrzowie de-
klarowali udział. Radna M. Matysiak 
– „nie” ze względu na wyjazd urlo-
powy. Dwóch radnych (A. Dworaczyk 
i D. Walczak) nie wiedziało jeszcze, 
czy na uroczystości te przyjdą.

Sondaż uliczny przeprowadzali: 
Paulina Sawicka, Maria Wieczorek, 
Krystyna Ruszkowska, Paweł Wol-
niewicz (także wśród radnych). Na 
Facebooku i czacie – Katarzyna Po-
lerowicz-Kelma.

oprac. PPR
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W październiku ub. roku 
ks. arcybiskup Stanisław 
Gądecki erygował nową 

dębiecką para�ę pw. Błogosławionej 
„Piątki Poznańskiej”, czyli błogosła-
wionych: Czesława Jóźwiaka, Edwarda 
Kaźmierskiego, Franciszka Kęsego, 
Edwarda Klinika i Jarogniewa Woj-
ciechowskiego (święto patronalne: 
12 czerwca). Nowa para�a skupia o�-
cjalnie 5677 dusz i obejmuje zasięgiem 
południowo-wschodnią część Dębca 
(ulice: Azaliowa, Bukowa, 28 Czerwca 

1956 r. nr od 374 do 44a, os. Dębina, 
Dolna Wilda, Kasztanowa, Laskowa, 
Limbowa, Łozowa nr od 79a do 102, 
Orzechowa, Platanowa, Samotna). 
Jest to dziesiąta, siostrzana para�a 
dla lubońskich, bowiem wywodzi się 
z pierwotnej – wirowskiej (szerzej 
o historii czytaj: „Luboń i okolice – 
Dzieje osadnictwa i dziewięciu pa-
ra�i”). Proboszczem jest ks. Jacek 
Rogalski (ur. 1974 r., wyświęcony 
2001 r.), któremu powierzono misję 
budowy nowego kościoła.

W pierwszej dekadzie sierpnia 
ruszyła inwestycja, której wykonaw-
cą jest lubońska �rma Przybeccy Sp. 
z o.o. z ul. Topolowej. Najpierw na 
działce o powierzchni 1 ha zlokali-
zowanej w okolicy ulic Dolna Wilda 
i Orzechowej zostanie zbudowany 
Dom Katechetyczny z kaplicą, w na-
stępnej kolejności zaś nowy kościół. 
Od niedawna w każde niedzielne 
przedpołudnie, na placu budowy 
przy ołtarzu mieszczącym się w pro-
wizorycznej, drewnianej kaplicy 
odprawiane są Msze św. o godz. 8.30 
i 10. Szerzej na temat nowej para�i 
sąsiadów i budowie kościoła napi-
szemy niebawem.

PAW

Z PARAFII

Akcja poparcia

Para�a zbiera podpisy poparcia 
dla projektu ustawy zmieniającej 
obowiązującą „Ustawę o planowa-
niu rodziny, ochronie płodu ludz-
kiego i warunkach dopuszczalno-
ści przerywania ciąży”. Para�anie 
składają podpisy w zakrystii.

Pożegnania
Siostry Służebniczki Eliza i Lau-

ra związane z para�ą św. Barbary 
przez posługę dla niej, zostały prze-
niesione do innych placówek – 
pierwsza do Szamotuł, druga do 

Żnina. S. Eliza przez kilkanaście 
lat była katechetką w SP 1, przy-
gotowywała dzieci do I Komunii 
św., troszczyła się też o dekoracje 
w kościele para�alnym. S. Laura 
pomagała s. Elizie w tych para�al-
nych zajęciach.

Jubileusz ślubów
Siostra służebniczka Cecylia, 

która w latach 1978 – 1983 była 
katechetką w Żabikowie, obcho-
dziła 50. rocznicę ślubów zakon-
nych.

HS

Z parafii św. Barbary

Pierwszego sierpnia 1719 r., 
a więc 295 lat temu, przybyli 
z Niemiec do Poznania osadnicy 

z Bambergu. Musieli być katolikami, 
to był warunek. W pierwszą sobotę 
po 1 sierpnia Towarzystwo Bambrów 
Poznańskich przy studzience Bam-
berki od 18 lat świętuje tę rocznicę. 
Zgodnie z tradycją odczytywany jest 
fragment umowy sprzed prawie 300 
lat, zawarty między władzami Po-
znania a przybyszami z Bambergu, 
przypominający, o tym, że pierwsi 
osadnicy z dalekiego Bambergu przybyli 
właśnie do Lubonia 1 sierpnia1719 r. 
Jak bardzo zasymilowali się z kulturą 
wielkopolską świadczą stroje posia-
dające cechy obu kultur oraz to, że 
podczas wojny manifestowali polskość. 

Rzadko który Bamber, pomimo na-
cisków, podpisał folkslistę.

Od 2012 r. bamberski festyn 
odbywa się zarówno na Starym Ryn-
ku (część bardziej o�cjalna), jak 
i w parku przy Muzeum Bambrów 
Poznańskich, gdzie później były gry, 
zabawy i występy zespołów muzycz-
nych, zagrała m.in. kapela „Zza 
Winkla” z Nowego Tomyśla. Odby-
ły się również konkursy gwary po-
znańskiej prowadzonej przez Jacka 
Hałasika i konkursy plastyczne dla 
dzieci. Można było wypić kawę i her-
batę oraz skosztować placka, droż-
dżówek i pierniczków bamber-
skich.

Maria i Jan Błaszczakowie

Święto Bambrów
W sobotę, 2 sierpnia, w samo południe w Poznaniu po raz 19. 
Bambrzy obchodzili swoje święto. W ten sposób uczcili rocznicę 
przybycia osadników z okolic Bambergu do stolicy Wielkopolski. 
Tradycyjnie na Starym Rynku udekorowano figurkę Bamberki 
kwiatową girlandą

Nowy kościół u sąsiadów

n
Od sierpnia 2014 r. wierni z nowej parafii uczestniczą w niedzielne przedpołu-
dnia w nabożeństwach odprawianych w prowizorycznej kaplicy na placu budowy 
kościoła   fot. Paweł Wolniewicz

n
Proboszcz nowej parafii – ks. Jacek 
Rogalski – podczas sprawowania 
najświętszej liturgii w prowizorycznej 
kaplicy   fot. Paweł Wolniewicz

Tak, jak w ubie-
głym roku dzia-
łający przy para�i 

Caritas przychodzi z po-
mocą osobom potrze-
bującym. Od początku 
lipca trwa akcja pod na-
zwą „Wesoły tornister”. 
Po każdej niedzielnej mszy 
św. Caritas wydaje ple-
caki para�anom, którzy 
z dobrej woli wyposażają 
je w przybory szkolne. 
Potem te wyprawki tra-
�ają do dzieci z ubogich 
rodzin.

WS

Z parafii św. Jana Pawła II

n
Z okazji lipcowego dnia patrona kierowców – św. Krzysztofa – ks. proboszcz 
Paweł Dąbrowski święci samochody przy kościele św. Jana Pawła II   fot. Włady-
sław Szczepaniak

n
Puste plecaki trafiają do parafian, a po ich napełnieniu 
– do dzieci   fot. Władysław Szczepaniak

Ks. Krzysztof proboszczem

Po czteroletniej pracy duszpasterskiej w naszej para�i, ks. Krzysz-
tof Borowicz został mianowany proboszczem para�i pw. św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika w Ceradzu Kościelnym (gmina 

Tarnowo Podgórne). Rozpocznie tam posługę od 25 sierpnia br.

PAW

Z parafii św. Jan Bosko
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Z ŻYCIA ORGANIZACJI

W związku z rezygnacją ze 
stanowiska przewodniczą-
cego Stowarzyszenia dr. 

Mikołaja Tomaszyka W sierpniu zwo-
łano Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Stowarzyszenia ULTW, na którym 
dokonano wyboru nowych władz. Do 
zarządu zostali wybrani: Zbigniew 
Jankowski (przewodniczący), Jolanta 

Włodarska (zastępca), Maciej Kędzio-
ra (sekretarz), Maria Nowakowska 
(skarbnik) oraz Mikołaj Tomaszyk, 
Regina Górniaczyk, Irena Skrzypczak 
(członkowie). Do Komisji Rewizyjnej 
weszli: Jan Błaszczak (przewodni-
czący), Grażyna Leciej i Elżbieta 
Stefaniak (członkowie).

Jan Błaszczak

Nadzwyczajne Walne ULTW
Wybrano nowe władze Stowarzyszenia „Uniwersytet Luboński 
Trzeciego Wieku” (ULTW)

W pierwszej połowie lipca 
grupa starszyzny i senio-
rów z 17. i 18. Drużyny 

Harcerzy w Luboniu oraz para�anie 
z kościoła św. Maksymiliana Kolbe-
go przebywali w Ośrodku Charyta-
tywno-Wypoczynkowym „Bojanowe 
Gniazdo” w Zaniemyślu. Wypoczy-
nek przebiegał w wesołej i serdecznej 

atmosferze. Organizowano konkur-
sy, zabawy, wycieczki oraz wspólne 
śpiewy piosenek. Dni szybko mijały 
podczas kąpieli wodnych i słonecz-
nych. Uczestnicy tej letniej kanikuły 
umawiali się już na przyszłoroczne 
wakacje.

Czesław Szafczyk, PAW

Seniorzy na obozie

Uczestnicy obozu 
chętnie oddawa-
li się zabawom 
i ćwiczyli na świe-
żym powietrzu   
fot. Czesław Szaf-
czyk

Obchody 20-lecia działalno-
ści organizacji lubońskich 
krwiodawców rozpoczęła 

Msza św. odprawiona w sobotę, 2 
sierpnia w Sanktuarium bł. Edmun-
da Bojanowskiego przez kapelana 
Zgromadzenia Służebniczek Ma-
ryi o. Dariusza Galanta OMI. Przed 
nabożeństwem s. Regina Olbrich, 
która jest honorowym krwiodawcą, 

przybliżyła zebranym sylwetkę bł. 
Edmunda Bojanowskiego, patrona 
ludzi świeckich świadczących do-
bro innym, którego 200. rocznica 
urodzin przypada w tym roku. Po 
Mszy św. ponad 20 pocztów sztan-
darowych, Polskiego Czerwonego 
Krzyża (PCK) oraz Stowarzyszenia 
Honorowych Dawców Krwi Rzeczy-
pospolitej Polskiej, przedstawicieli 33 
tych polskich klubów z Wielkopol-
ski, Śląska, Dolnego Śląska, Małopol-
ski, Kujaw, Pomorza, Podkarpacia, 
Łódzkiego, Mazowieckiego oraz 7 
Włochów z Il Gruppo donatori di 
sangua FRATRES di Bozzano prze-
szło do hotelu „Max” przy ul. Ko-
ściuszki, gdzie odbyły się uroczyste 
obchody jubileuszu.

Po wprowadzeniu sztandaru 
lubońskiego klubu HDK odegrano 

„Pieśń o Czerwonym Krzyżu” (hymn 
PCK) i powitano gości: przedstawi-
cielkę Wydziału Polityki Społecznej 
i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, zastępcę burmistrza 
Mikołaja Tomaszyka, członka Za-
rządu Głównego PCK Jarosława 
Cieszkiewicza, dyrektorkę Biura 
Wielkopolskiego Oddziału Okręgo-
wego PCK w Poznaniu Hannę Ga-

jowiecką, pracowników tego biura: 
Beatę Kozak-Cieszkiewicz, Justynę 
Zych-Kowalską, działacza ruchu 
honorowego krwiodawstwa Stani-
sława Wojskiego, przyjaciół klubu: 
Zenona Roszaka i Tadeusza Kujawę 
oraz grupę z Włoch, prezesów PCK 
i Stowarzyszenia HDK RP. Człon-
kini zarządu „Lubonianki” Irena 
Skrzypczak przedstawiła historię 
klubu. Jarosław Cieszkiewicz wręczył 
Odznaki Honorowe III stopnia 
krwiodawcom: Sylwii Twardowskiej 
i Markowi Węclewskiemu. Odzna-
czenia IV stopnia otrzymali: Maciej 
Kubiś i działacz ruchu honorowego 
krwiodawstwa – Stanisław Wojski 
(te cztery odznaczenia zostały nada-
ne przez Kapitułę Odznaki Hono-
rowej PCK). Ilona Nowicka otrzy-
mała Odznakę Zasłużony Honoro-

wy Dawca Krwi po 
oddaniu 10 litrów, 
przyznaną przez Wiel-
kopolski Oddział 
Okręgowy PCK w Po-
znaniu. J. Cieszkiewicz 
udekorował też sztan-
dar „Lubonianki” 
Odznaką Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi 
I stopnia nadaną przez 
Wielkopolski Oddział 
Okręgowy PCK w Po-
znaniu. Ponadto 4 
kluby odznaczyły lu-
boński sztandar od-
znakami zasłużony dla 
klubu.

Zastępca burmistrza 
Mikołaj Tomaszyk 
podziękował lubońskim 

20 lat klubu HDK
Jubileusz Klubu Honorowych Dawców Krwi (HDK) PCK „Lubonianka” 
im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Luboniu

n
Poczty sztandarowe klubów krwiodawców – przed Sanktuarium bł. Edmunda   
fot. Robert Wrzesiński

krwiodawcom za 
piękną i humani-
tarną akcję. Wło-
skim dawcom krwi 
przekazał symbo-
liczny koszyk jabłek, 
by wobec embar-
ga Rosji na ten 
polski owoc, po-
ratowali polskich 
sadowników. Krwio-
dawcy z Bozzano 
odwdzięczyli się 
albumem o gminie 
Massarosa.

Nie zabrakło 
jubileuszowego 
toastu. Przedstawi-
ciele PCK i Stowa-
rzyszenia HDK RP przekazali „Lu-
boniance” upominki i odznaczyli 
niektórych członków lubońskiego 
klubu.

160 uczestników jubileuszowe-
go spotkania bawiło się przy muzy-
ce do godz. 2.15.

W niedzielę, 3 sierpnia goście 
z Włoch wraz z zarządem „Lubo-
nianki” udali się na wycieczkę Szla-
kiem Piastowskim, a następnego dnia 
razem z prezesem Jerzym Zielińskim 
byli w Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Po-

znaniu, zwiedzili Stary Rynek oraz 
siedzibę lubońskiego klubu na przy 
ul. Sikorskiego.

Lubońscy krwiodawcy dzięku-
ją: cukierniom: „Krzyżan”, „Mazu-
rek”, „Anika”, „Górniaczyk”, „Błasz-
kowiak” (Puszczykowo), �rmom: 
„Intermarché”, wytwórni wód „Wi-
renka” (Komorniki), Urzędowi 
Miasta w Luboniu, właścicielowi 
hotelu „Max”-„Budmax” Janowi 
Cegłowskiemu.

Robert Wrzesiński
n
Jarosław Cieszkiewicz z Zarządu Głównego PCK od-
znacza sztandar „Lubonianki”   fot. Robert Wrzesiński

n

n
Prezes lubońskiego klubu HDK – Jerzy Zieliński – wznosi toast   
fot. Robert Wrzesiński
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„Małe Talenty” ul. Klonowa 21 A 175 175 46 61 63 5 0 175 175
,,Weseli Sportowcy'' (nr 5) ul. Osiedlowa 19 140 140 30 49 42 19 7 140 145

,,Pogodne Przedszkole'' (nr 1) ul. Sobieskiego 65 125 125 35 39 34 17 2 125 125

„Tip-Topka Odkrywcy” ul. Konarzewskiego 10 125 125 30 45 37 13 1 125 125

 „Tczowa Kraina” ul. Okrzei 49 102 102 26 30 37 9 0 103 104
Punkt Przedszkolny ,,Trójeczka'' ul. Dbrowskiego 2 a 25 25 10 15 0 0 0 25 25

692 692 177 239 213 63 10 693 699
Podstawowa nr 2 ul. abikowska 40 60 60 0 0 32 28 0
Podstawowa nr 1 ul. Poniatowskiego 16 44 44 0 0 17 27 0
Podstawowa nr 4 ul. 1 Maja 10 64 38 0 4 18 16 0
Podstawowa nr 3 ul. Dbrowskiego 2 a 50 33 0 0 19 14 0

218 175 0 4 86 85 0
910 867 177 243 299 148 10RAZEM LUBO

Liczba przyjtych dzieci 

adres placówki
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Liczba przedszkoli publicznych, 
a więc tych, które bezpośred-
nio podlegają miastu Luboń, 

od lat nie zmienia się. Zmienia się 
natomiast struktura szkół, które po-
siadają coraz więcej oddziałów dla 
najmłodszych. Przypomnijmy, że tak 
zwane klasy zerówkowe traktuje się 
jako oddziały przedszkolne 
znajdujące się w szkołach 
podstawowych.

W tabeli poniżej 
przedstawiamy liczbę 
najmłodszych dzieci z od-
działów przedszkolnych 
i ich rozmieszczenie w po-
szczególnych placówkach 
publicznych. (Niezależnie, 
w szkołach mogą być też 
sześciolatkowie, którzy 
podlegają już edukacji 
szkolnej w klasach pierw-
szych – zależy to od woli 
rodziców.)

Nowością jest poda-
nie w tabeli danych z sys-
temowej rekrutacji oświa-
towej, prowadzonej przez 
Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sie-
ciowe. Wynika z niego, 

że na zbliżający się rok szkolny 2014-
2015 dla dzieci w wieku 3-6 lat dla 
oddziałów przedszkolnych przewi-
dziano w Luboniu 910 miejsc, to 
jest 46 więcej niż przyjęto. Według 
danych uzyskanych z Wydziału 
Oświaty Zdrowia i Kultury Urzędu 
Miasta wychodzi, że przyjęto 867 

dzieci, w tym 10 niepełnosprawnych. 
Z porównania wynika więc, że nie 
wszystkie miejsca są zajęte. Istnie-
je potencjał wolnych miejsc w od-
działach przedszkolnych w Szkole 
Podstawowej nr 4 (26 miejsc) 
i w Szkole Podstawowej nr 3 (17 
miejsc). Pierwszy raz uwzględnia-

my w tabeli także liczbę dzieci nie-
pełnosprawnych, których dziesię-
cioro zostało przyjętych do trzech 
placówek, najwięcej do „Wesołych 
Sportowców”. Nowością w tym roku 
szkolnym jest fakt, że miasto w SP 4 
uruchomiło oddział przedszkolny 
z 4-latkami i zapewnioną pięcio-
godzinną realizacją przedszkolnej 
podstawy programowej oraz opie-
ką do godziny 17.

KK&PPR

Publiczna rekrutacja przedszkolna

Formalne zaniedbania

Od chwili wyborów nowego 
zarządu w 2012 r., zdomi-
nowanego przez sekcję hi-

storyczną, nie było jeszcze żadnego 
walnego zgromadzenia, choć obo-
wiązek zwoływania przynajmniej raz 
w roku tej najwyższej władzy, czyli 
wszystkich członków, ciąży na za-
rządzie organizacji. Przypomnijmy 
przy okazji innym, że walne zgro-
madzenia przyjmują sprawozdania 
merytoryczne i �nansowe z dzia-
łalności oraz po badaniu przez ko-
misję rewizyjną powinny udzielać 
Zarządowi organizacji absolutorium 
za każdy miniony rok. Nie mogąc 
doczekać się takiego spotkania, na 
którym oprócz formalnych kwestii 
rozstrzyga się często wiele kluczo-
wych, personalnych czy strategicznych 
decyzji, dyskutuje nad programem 
działania, rozwiązuje problemy itd., 
osiemnastoosobowa grupa członków 
(wg pisma wnioskodawców ok. 1/3 
składu TMML) zwróciła się 22 lipca 
do Zarządu organizacji z żądaniem 
zwołania na 6 sierpnia, godz. 16.30 
Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia. Podstawą tej determinacji 
była m.in. chęć uregulowania kilku 
kwestii statutowych. Po rezygnacji 
w marcu i maju br. połowy składu 
Zarządu, czyli 2 z 4 osób oraz po 
odejściu dwóch członków (w tym 

przewodniczącego) z trzyosobowej 
Komisji Rewizyjnej chciano, zgod-
nie ze Statutem, dokonać wyborów 
uzupełniających.

Na spotkanie zwołane 6 sierpnia 
w siedzibie organizacji nie zjawili się 
ci, co w zarządzie TMML pozosta-
li – prezes Przemysław Maćkowiak 
i sekretarz – Henryk Plewa. Z wy-
bieranych władz, obecny był jedyny, 
jaki ostał się członek Komisji Rewi-
zyjnej – Piotr Gawałko.

Zamiast realizacji wniosku i zor-
ganizowania Walnego Zgromadzenia, 
Prezes przesłał na ręce Renaty Sur-
maczewskiej (choć pierwszy na liście 
podpisany jest P. Gawałko z Komisji 
Rewizyjnej) pismo przedstawiają-
ce punkt widzenia Zarządu. Kore-
spondencję podpisały cztery osoby 
(nowy Zarząd), w skład którego we-
szły dookoptowane przez pozostałą 
połowę Zarządu dwie osoby spośród 
członków organizacji. Nowy Zarząd 
w tym piśmie zwrotnym informuje, 
że podpisy 12 osób (z wymienio-
nych 18) nie stanowią 1/3 składu 
członków, więc nie ma przesłanki 
statutowej do zwołania nadzwyczaj-
nego walnego zgromadzenia. Ponadto 
przekazano informację o dokona-
niu uzupełnienia składu Zarządu. 
W piśmie nie podano kiedy, kogo 
i dlaczego dwuosobowy szczątko-
wy Zarząd dobrał sobie bez woli 

Bałagan w TMML
O tym, że obecnie w Towarzystwie Miłośników Miasta Lubonia 
(TMML) istnieją dwie sekcje: historyczna i kultury wiadomo, że mają 
często odmienne spojrzenie na działalność organizacji – też nic 
nowego ale, że panuje tam wielki bałagan, nikt by się nie spodziewał

Walnego Zgromadzenia. Dalej jest 
też informacja o tym, że w czerw-
cu złożono stosowne wnioski do 
sądu o zmianę danych (wymianę 
składu połowy Zarządu). Podczas 
zebrania zastanawiano się, czy ta-
kie dokooptowanie może być pra-
womocne?

Jedyną istotną dla Zarządu prze-
słanką, by zwoływać walne jest uszczu-
plenie Komisji Rewizyjnej do 1 osoby. 
Tym samym informują dalej w pi-
śmie, że na zebraniu 3 sierpnia (wg 
świadków byli wówczas na wyciecz-
ce) Zarząd podjął decyzję, iż zwoła 
walne, gdy sąd sformalizuje nowy 
skład Zarządu w KRS-ie (Krajowym 
Rejestrze Sądowym).

Inne kwestie
Na spotkanie, które miało być 

walnym zgromadzeniem, zaproszono 

obserwatora z „Wieści Lubońskich”. 
Poruszano też wiele innych nie-
formalnych spraw, m.in. kwestie 
składek, ich wpłat czy �nansowa-
nia imprez i przepływu pieniędzy 
w TMML. Pokazano m.in. dowód 
wpłaty składki na konto prywatne 
prezesa, na które kazano dokonać 
wpłat. Poinformowano publicznie, 
że sekcja kultury ma zebrane składki 
po 24 zł za rok 2014, ale nie wpłaca 
ich w związku z niejasną sytuacją 
�nansową oraz brakiem zaufania 
do Zarządu. Padały twarde słowa 
pod adresem nieobecnych, a sytu-
ację wielu określało jako prywatny 
folwark prezesa.

Na zebraniu tym, w wyniku dys-
kusji i analizy statutu (wersja dato-
wana 25.01.2013 r., choć nikt nie 
miał pewności, czy ta właśnie obo-
wiązuje w KRS-ie?), jedyny członek 

n
To miało być walne zgromadzenie TMML zwołane na 6 sierpnia, które sprawnie 
prowadził Norbert Kulpa, ale Zarząd nie zjawił się. Sporządzono więc protokół 
z listą obecności   fot. Piotr P. Ruszkowski

cd.  
na str. 
53
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Od września funkcję za-
stępcy dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2 będzie 

pełniła Urszula Ferdynus. Wcze-
śniej stanowisko to piastowała Li-
dia Kałwińska, która niedawno 
została dyrektorem SP 2 (czytaj: 
„WL” 06-2014, str. 50).

Na stanowisko wicedyrekto-
ra SP 4 z nowym rokiem szkolnym 
powróci z rocznego urlopu zdro-
wotnego Ewa Wawrzyniak. Peł-
niąca w jej zastępstwie obowiąz-
ki zastępcy dyrektora Agnieszka 
Antczak od września będzie kie-
rowała Czwórką (czytaj: „WL” 
06-2014, str. 50).

Urszula Ferdynus pracuje 
w Cieszkowiance od 12 lat. Jest do-
świadczoną nauczycielką i bibliote-
karką. Bardzo lubi swój zawód oraz 
kontakty z dziećmi i młodzieżą, 
a przynależność do szkolnej spo-
łeczności daje jej dużo satysfakcji 
i możliwość ciągłego rozwoju oso-
bistego i zawodowego. Urodziła się 
w Żarach i tam rozpoczęła swoją 
edukację. Przed 20 laty ukończyła 
studia na Wydziale Filologii Polskiej 
i Klasyki Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, 
po czym podjęła pracę w Szkole 
Podstawowej nr 9 w Poznaniu, gdzie 
pełniła również funkcję kuratora 

społecznego. Była także kuratorem 
przy poznańskim Sądzie dla Nielet-
nich i ukończyła studia podyplo-
mowe na UAM (kierunek: Praca 
z dziećmi o specy�cznych potrzebach 
edukacyjnych). W lubońskiej SP 2 
wykorzystuje swoje doświadczenie 
zawodowe i stawia na pracę z ucznia-
mi jako polonistka oraz pracując 
w szkolnej bibliotece. W wolnym 
czasie czyta książki śpiewa i gra na 
gitarze. Pani Urszula mieszka w Po-
znaniu, ale większość czasu spędza 
w naszym mieście i jest z nim bar-
dzo związana.

PAW

Nowa wicedyrektor

n
Urszula Ferdynus – nowy wicedyrektor SP 2   
fot. Paweł Wolniewicz

Projekty

Uczniowie brali udział w róż-
nych projektach: „Comenius”, 
„Cyfrowa Dziecięca Encyklo-

pedia Młodych Wielkopolan”, „Śnia-
danie daje moc”, „Szkoła w ruchu”, 
„Mam 6 lat”, „Przyjaźń, toleran-
cja i szacunek”, „Szklanka mleka”, 
„Owoce i warzywa”, „Żyj smacznie 
i zdrowo”, „Czyste powietrze wokół 
nas” i inne. Nasze zaangażowanie 
przyniosły szkole certy�katy: „Szko-
ła w ruchu”, „Śniadanie daje moc”, 
„Szkoła przyjazna 6-latkom”. 

Sukcesy
Braliśmy udział w konkursach 

szkolnych, wojewódzkich i ogólno-
polskich. W Wojewódzkim Kon-
kursie Fotogra�cznym „Piękno 
przyrody Parku Narodowego i Par-
ków Krajobrazowych w Wielkopol-
sce” Amelka Błaszkiewicz zajęła 3. 
miejsce. W Ogólnopolskim Kon-
kursie „Multitest” Mikołaj Rajek 
był 5. i otrzymał tytuł laureata. 
W Miejskim Konkursie Ekologicz-
nym Bartłomiej Biderman zajął 3. 

miejsce w kategorii album, a Klau-
dia Teska była 2. w kategorii plakat. 
W 13. Międzyszkolnym Turnieju 
Formacji Tanecznych nasze „Bły-
skawice” zajęły 2. miejsce. Paulina 
Michalska i Tomasz Brauza zdoby-
li wyróżnienia w „Kangurze”, a Hu-
bert Mizerka został laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z przyrody, organizo-
wanego przez Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty. Bardzo dobrze 
spisali się uczniowie klas 6, którzy 
napisali sprawdzian z wynikiem 

wyższym niż powiat i wo-
jewództwo.

Atrakcje
Na uwagę zasługują 

różne warsztaty organizo-
wane na terenie placówki 
eduRobot, Labokids, Pla-
netarium, podczas których 
uczniowie budowali, two-
rzyli, projektowali i do-
świadczali. Gościliśmy 
w naszej szkole dr. Mariu-
sza Niestrawskiego, który 
opowiadał o dziejach pol-
skiego lotnictwa wojsko-
wego, Chór Chłopięcy 

i Męski Filharmonii Poznań-
skiej „Poznańskie Słowiki”, 
Krzysztofa Brycha, który 

opowiadał i grał na instrumentach 
dętych oraz zorganizowaliśmy wy-
stawę ptaków egzotycznych. W celu 
uatrakcyjnienia nauki odbywały się 
wyjątkowe Dni: Języków Obcych, 
Pupila, Francuski, Wojsko Polskie, 
Teatru, Ziemi, „Deutsch Wagen 
Tour” oraz „Maraton Naukowy”. 
Zorganizowaliśmy Wieczornicę 
„Dwaj Panowie J” dla członków 
Lubońskiego Uniwersytetu III Wie-
ku. Cykliczne spotkania z Policją, 
Strażą, Biblioteką, Ośrodkiem Kul-
tury, Pocztą i innymi instytucjami 

Nowinki z Trójki
Rok szkolny 2013-2014 przyniósł wiele radości i sukcesów 
uczniom, nauczycielom i rodzicom z SP 3.

n
Jednym z wydarzeń uznanych przez szkołę za ważne w minionym sezonie były 
spotkania z policyjną maskotką – Pyrkiem

n
Inną godną przypomnienia akcją było „Śniada-
nie daje moc”

na pewno przyczyniły się do po-
szerzenia umiejętności i wiadomo-
ści naszych podopiecznych. Naj-
młodsze dzieci rozwijały wrażliwość 
muzyczną dzięki comiesięcznym 
spotkaniom z Krainą Pani Muzyki 
oraz estetyczną – podczas przed-
stawień teatralnych i spotkań z ak-
torami. Na uwagę zasługują liczne 

akcje charytatywne zorganizowane 
przez dzieci i rodziców. W myśl 
naszej koncepcji „Jesteśmy jedną 
wielką rodziną” zorganizowaliśmy 
wspólną wigilię i śniadanie wielka-
nocne.

Grażyna Leciej
dyrektor

n
Szkoła chlubi się także Maratonem Naukowym zorganizowanym w minionym roku szkolnym
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Rok szkolny 2013-14 ob�to-
wał w wiele wydarzeń i suk-
cesów.

Po raz pierwszy...
uczestniczyliśmy w: programie 

Centrum Edukacji Obywatelskiej 
i Ministerstwa Edukacji Narodowej 
(MEN) „Aktywna Edukacja”, ogól-
nopolskiej akcji „WF z klasą”. Zor-
ganizowaliśmy obchody Europejskich 
Dni Dziedzictwa we współpracy 
z Instytutem Dziedzictwa Narodo-
wego. Nasi nauczyciele rozpoczęli 
pracę jako mentorzy w ogólnopol-
skim programie Aktywna Edukacja 
(Romana Frąckowiak, Marciej Dur-
czewski, Anita Plumińska-Mieloch), 
a także zostali wyróżnieni propo-

zycją współpracy z CEO jako men-
torzy w Nauczycielskiej Akademii 
Internetowej (Przemysław Walko-
wiak, Magdalena Łobejko, Anita 
Plumińska-Mieloch). Uprawnienia 
eksperta MEN ds. awansu zawodo-
wego zdobyła Małgorzata Szajek. 
We współpracy z Biblioteką Miejską 
zorganizowaliśmy wieczór poezji, 
poświęcony twórczości naszych 
uczennic (Przemysław Walkowiak). 
Szkoła zmieniła nazwę i od listo-
pada na pieczątce widnieje napis 
„Gimnazjum nr 1 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego”. Wdrożyliśmy 
do praktyki szkolnej dwie innowa-
cje pedagogiczne: z historii (Anita 
Plumińska-Mieloch) i matematyki 
(Hanna Marcinkowska). W ramach 
akcji „Ludzie z pasją” gościliśmy: 
europosła Ryszarda Czarneckiego, 
burmistrza Dariusza Szmyta, wi-
ceburmistrza Rafała Marka, szefa 
Rady Miejskiej Marka Samulczyka, 
radną Małgorzatę Machalską, an-
tropologa Rafała Beszterdę, zawod-
niczkę nordic walking Małgorzatę 
Bagazińską, złotego medalistę z igrzysk 
Szymona Ziółkowskiego. Nauczy-
ciele, rodzice i uczniowie brali udział 
w ogólnopolskim projekcie „Szko-
ła współpracy”. Rozpoczęliśmy 
wymianę międzynarodową z Bam-
bergiem (Anna Kowalczyk, Jolanta 

Łapaj). Stowarzyszenie działające 
przy szkole i nauczyciele (Hanna 
Marcinkowska, Magdalena Jabłoń-
ska, Małgorzata Szajek) zorganizo-
wali międzyszkolny turniej Bocci 
dla uczniów niepełnosprawnych. 
Na pro�lu szkoły powstała grupa 
„Razem dla szkoły” złożona z na-
uczycieli (Karina Rzepecka, Marta 
Sawościnik) i rodziców (Krystyna 
Sowa, Agnieszka Bartkowiak, Ka-
tarzyna Marciniak). Został zorga-
nizowany 1 Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Dyrektora Szkoły (Marcin 
Winiecki), w którym uczestniczy-
ły zaprzyjaźnione gimnazja. Gim-
nazjaliści wyjechali na szkolną 
wycieczkę do Włoch (Katarzyna 
Mazurek),a także zwiedzali Drezno 

i Berlin (Jolanta Łapaj). Uczestni-
czyliśmy w projekcie „Nauka w prze-
strzeni” (Monika Matczak, Agata 
Matyjasek), którego celem było 
wypracowanie rozwiązań dla Wzgó-
rza Papieskiego. Wdrożyliśmy pro-
jekt z robotyki w ramach zajęć 
technicznych (Izabela Stęplowska). 
Zorganizowaliśmy debatę dla uczniów 
szkół dwujęzycznych pod kierow-
nictwem Bartka Maćkowiaka (3 c). 
Teresa Dudzińska (pracownik ob-
sługi) otrzymała od prezydenta 
Medal Za Długoletnią Służbę.

Po raz kolejny...
uczestniczyliśmy w akcji IPN 

„Zapal znicz pamięci”, festiwalu 
młodych naukowców E(x)polory. 
Wydaliśmy kolejny tom serii publi-
kacji „Rozwijamy talenty” tym razem 
poświęcony poezji i prozie naszych 
uczniów, a także kalendarz szkolny 
z fotogra�ami naszych uczniów 
(Krzysztof Tucholski). Braliśmy udział 
w konferencji Szkół Uczących Się 
(Anna Kowalczyk).

Kontynuowaliśmy...
współpracę z Wydziałem An-

glistyki UAM, organizując mię-
dzygminny konkurs dla uczniów 
szkół podstawowych (Romana 
Frąckowiak) oraz gimnazjalnych 
(Anna Rymaniak), uczestniczyliśmy 

Z Gimnazjum nr 1 w Szkole Liderów – Euroweek 
(Maciej Durczewski). Kontynu-
owane były dwie innowacje peda-
gogiczne – z produkcji filmowej 
(Katarzyna Mazurek) oraz dla klas 
dwujęzycznych z nauczania me-
todą CLIL (Anna Kowalczyk). Już 
trzeci rocznik naszych uczniów 
korzysta z banku podręczników 
prowadzonych przez nasze biblio-
tekarki Aleksandrę Kołcz oraz 
Mariolę Gryczyńską. Zorganizo-
waliśmy: Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny „Pitagorejczycy” 

(Aldona Gabryelska) we współpra-
cy z UAM, wojewódzki konkurs 
historyczny dla szkół podstawowych 
„Polska i Polacy w okresie II woj-
ny światowej” wspólnie z IPN 
(Marcin Podemski), Mały Festiwal 
Piosenki (Karolina Wilczyńska-
Kąkol, Alicja Szal, Magdalena 
Łobejko), 5 Lubońską Konwencję 
Fitness (Magdalena Jabłońska), 
koncert walentynkowy (Karina 
Rzepecka, Marcin Winiecki), w któ-
rym wystąpili uczniowie, rodzice, 
nauczyciele i dyrekcja szkoły, ak-
cje charytatywne (WOŚP – Mał-
gorzata Szajek, „Opatrunek na 
ratunek” – ks. Krzysztof Borowicz, 
zbiórka nakrętek – Teresa Dudziń-
ska, Bożena Kaczmarek), festyn 
szkolny (Małgorzata Szajek, Alicja 
Szal, Anna Rymaniak), białą szko-
łę w Szczawie (Karolina Wilczyń-
ska-Kąkol), wieczór poetycki 
(Aleksandra Kołcz, Mariola Gry-
czyńska). Nadal współpracowali-
śmy z Muzeum w Żabikowie w ra-
mach projektu „Mój rówieśnik 

w obozie” (Agata Matyjasek). Bra-
liśmy udział w akcji charytatywnej 
„Motyli Wolontariat” (Hanna Mar-
cinkowska).

Awans zawodowy
Polonistka Marta Sawościanik 

została nauczycielem kontraktowym, 
a Magdalena Jabłońska (WF) – na-
uczycielem dyplomowanym.

Wyniki konkursów
Zajmujemy 3. miejsce w Wiel-

kopolsce pod kątem laureatów 

w konkursach organizowanych przez 
Wielkopolskie Kuratorium Oświaty 
z przedmiotów humanistycznych, 
13. miejsce z przedmiotów ścisłych, 
co daje nam 10. pozycję w klasy�-
kacji generalnej (według Kamila 
Piechowiaka, 3 c). Oczywiście lau-
reatów i �nalistów konkursów róż-
nego typu mieliśmy mnóstwo. Naj-
lepiej obrazują to wykresy.

Podziękowania
Dziękujemy Radzie Rodziców 

(RR), która zorganizowała bale an-
drzejkowe, karnawałowe i pracowa-
ła na rzecz stowarzyszenia; Katarzy-
nie Marciniak – przewodniczącej 
RR, wspierającej wiceprzewodniczą-
cej Annie Zarembie, niezrównanej 
skarbniczce – Małgorzacie Majew-
skiej, a także nieustannie zaangażo-
wanej w szkolne sprawy prezes 
Stowarzyszenia „Nasza Jedynka” – 
Beacie Gembie. Za serce, obecność 
i nagrody przekazywane corocznie 
Gimnazjaliście Roku dziękujemy 
Jolancie Korcz.

n
Roboty skonstruowane przez uczniów w ramach zajęć z robotyki
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Festyn

W sobotę, 14 czerwca w Szkole 
Podstawowej nr 1 odbył się 
festyn pod hasłem „Kraina 

Książek”. Inspiracją dla klasy 6 c był 
wiersz J. Tuwima pt. „Na straganie”. 
Dzięki pomysłowości Ewy Błaszak 
powstał stragan z prawdziwego zda-
rzenia. Sprzedawano warzywa, owoce 
oraz przetwory robione własnoręcznie 
przez rodziców i uczniów. Oprócz 
tego mama Jasia, pani Ewa, stworzy-
ła drewniane �gury aniołów, które 

sprzedano w błyskawicznym tem-
pie. Dla gości przygotowano słodki 
poczęstunek. Dzięki wspólnym sta-
raniom, klasie 6 c udało się zebrać 
największą sumę pieniędzy z całej 
szkoły. Dodatkowy zastrzyk gotówki 
sprawił, że mogliśmy pojechać na 
wycieczkę. Serdecznie dziękujemy 

wszystkim rodzicom, którzy przy-
czynili się do zorganizowania na-
szego stoiska.   

B. Łakomy, M. Matczak,  
K. Gąska, A. Pacyńska

Półkolonie
W tegorocznych półkoloniach 

wzięło udział 105 dzieci (2 turnu-
sy). Uczestnicy podziwiali piękno 
wielkopolskiej przyrody, przeby-
wając w parkach krajobrazowych. 
Zwiedziły Ogród Botaniczny, ogrody 

zoologiczne oraz Cytadelę Poznańską. 
Były w kręgielni „Niku”, na basenie, 
w kinie, na lotnisku. Dzieci wzięły 
także udział w zajęciach szkółki jeź-
dzieckiej, gdzie zorganizowano pik-
nik z rozmaitymi zabawami i grami. 
Każdy dzień wypoczynku dostarczał 
wielu wrażeń i emocji.    I. Kusy

Z Jedynki

n
Stragan kl. 6 c na festynie w SP 1   fot. M. Matczak

W ubiegłym roku wyremonto-
wano dach budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2. Przy 

okazji zaadoptowano też pomiesz-
czenia na poddaszu (wymiana okien 
i podłóg, malowanie oraz nowe wy-
posażenie). Po zlikwidowaniu ścianek 
działowych i pustostanów, w ramach 
adaptacji powstały w Cieszkowiance 

nowe, funkcjonalne sale lekcyjne dla 
oddziałów przedszkolnych, gabinet 
do zajęć logopedycznych oraz szatnie 
dla dzieci. Wyremontowano także 
łazienki dla chłopców i dziewczy-
nek. Wszystko to przyczyniło się do 
polepszenia warunków pracy per-
sonelu i uczniów SP 2.

PAW

Remont i adaptacja

n
Zajęcia w wyremontowanych i wyposażonych salach na poddaszu   
fot. Paweł Wolniewicz

Szkoła została zgłoszona do ogól-
nopolskiego konkursu „Uwolnij 
Energię!”, organizowanego przez 

Greenpeace. Na stronie interneto-
wej tej organizacji od 1-9 września 
będzie można głosować na G 2. Je-
śli nasza szkoła zbierze wystarczają-
co dużo głosów i tra� do �nałowej 

dziesiątki, będzie miała szansę wygrać 
mikroelektrownię, wykorzystującą 
odnawialne źródła energii (OZE). 
Ale o tym, do kogo tra�ą 3 główne 
nagrody, zdecyduje jury w składzie: 
Jacek Żakowski, Adam Wajrak, Ry-
szard Holzer oraz Pascal Brodnic-
ki.  BS

Z Gimnazjum nr 2

n
Schemat etapów konkursu Greenpeace, do którego zgłoszono lubońskie Gimnazjum nr 2

Dziewicza Góra

W sobotę, 12 lipca Klub Górski 
„Limba” z Oddziału PTTK 
Luboń zorganizował wy-

cieczkę autokarową na Dziewiczą Górę. 
Wyruszyliśmy busem wczesnym ran-
kiem, by poprzez Poznań, Koziegłowy 
i Czerwonak dotrzeć do „Dziewiczej 
Bazy” u podnóża Dziewiczej Góry 
(143 m n.p.m.) – najwyższego wznie-
sienia terenu Puszczy Zielonki obję-
tego ochroną. Ruszyliśmy z parkingu 
ścieżką przyrodniczo-leśną „Dziew-
cza Góra” na szczyt wzniesienia, na 
którym znajduje się dostrzegalnia 
przeciwpożarowa – strzelista wieża. 
Została wybudowana w 2005 r. przez 
Nadleśnictwo Łopuchówko za pomo-
cą środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Wysokość wieży wynosi 40 m. 
Po pokonaniu 172 schodków dotarli-
śmy na taras widokowy usytuowany 
30 m nad ziemią. Z niego mogliśmy 
podziwiać panoramę Poznania oraz 

lasy Puszczy Zielonka i najbliższej 
okolicy. Następnie udaliśmy się na 
kolejne przystanki ścieżki i dotarli-
śmy do kamienia „Pożarzysko”, któ-
ry upamiętnia pożar na tym terenie 
(leśnictwo Annowo), który powstał 
od iskry i strawił latem 1992 r. ponad 
250 ha lasu. Przez dwa lata nakładem 
wielu sił i środków teren ten zago-
spodarowywano, a dopiero po wielu 
latach wyrósł tam obecny drzewo-
stan. Po przejściu kilku kilometrów 
powróciliśmy do pięknego obiektu, 
oddanego do użytku w tym roku przez 
Nadleśnictwo Łopuchówko – „Dzie-
wiczej Bazy”, gdzie zapoznaliśmy się 
z funkcjami lasu i wystawą fotogra-
�czną „Jedyna Puszcza Białowieska”, 
a następnie w kawiarence przy kawie 
i ciastku zregenerowaliśmy siły.

Góra Ślęża
19 lipca „Limba” zorganizowała 

wycieczkę autokarową na górę Ślężę. 
Przez Leszno, Wrocław i Sobótkę 

Z PTTK

cd.  
obok

n
Uczestnicy wyprawy pod wieżą widokową na Dziewiczej Górze   fot. Maria Błaszczak
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Od 7 lipca br. trenerem zespołu 
seniorów w Lubońskim KS 
jest Marek Wilczyński.

Urodził się 18 kwietnia 1974 r. 
w Poznaniu. Obecnie 
mieszka w Mosinie. 
Jest żonaty (żona Ewa), 
ma trójkę dzieci: Ju-
lię (10 lat), Patryka 
(15) i Jakuba (7). Jako 
zawodnik grał już 
w wieku 17 lat. De-
biutował w Warcie 
Poznań, następnie był 
w Unii Swarzędz. 
W 1999 r. jako 20-
latek tra�ł do III-li-
gowego Lubońskiego 
KS-u. Miał pseudonim 
„Zocha”. Jest dobrze 
znany kibicom LKS-u. 

Grał na pozycji napastnika lub le-
wego pomocnika. Ponadto wystę-
pował w klubach: Obra Kościan, 

Pogoń Świebodzin, Sparta Oborni-
ki i TS Dopiewo. Na boiskach III-
ligowych zdobył w sumie ponad 100 
bramek. W 2005 r. uzyskał tytuł in-
struktora. W 2009 r. został trenerem 
II klasy. Szkoleniowcem był w szkół-
ce Warty Poznań Macieja Żóraw-
skiego, następnie w TS Dopiewo 
i 1920 Mosina, gdzie prowadził gru-
py młodzieżowe i drużyny seniorskie: 
IV-ligową 1920 Mosinę i Lipno Stę-
szew w klasie okręgowej. Jego celem 
i ambicją będzie utrzymać Luboński 
KS w klasie okręgowej. Czeka go 
bardzo trudne zadanie, ponieważ 
musi zbudować od podstaw nowy 
zespół i przygotować go do rozgry-
wek.

Interesuje się podróżami i tury-
styką. Wolny czas spędza z żoną 
i dziećmi. Bardzo lubi kuchnię azja-
tycką.

Władysław Szczepaniak

TURYSTYKA / SPORT

dotarliśmy busem do kościoła Mat-
ki Bożej Dobrej Rady w Sulistro-
wiczkach, zbudowanego w latach 
1992-2000. Symbolika chrześcijań-
ska łączy się tu z pogańską, repre-
zentowaną przez dwa ślężańskie 
niedźwiedzie podtrzymujące stół 
ołtarzowy. Stamtąd udaliśmy się na 
Przełęcz Tąpadła i szlakiem czer-
wonym w prawie 30-stopniowym 
upale dotarliśmy na szczyt Ślęży do 
schroniska im. Romana Zmorskie-

go. Po krótkim odpoczynku i rege-
neracji sił, po raz pierwszy, biorąc 
pod uwagę naszą częstą bytność na 
Świętej Górze Ślężan, w dalszą dro-
gę ruszyliśmy szlakiem niebieskim 
(dotychczas wędrowaliśmy przez 
Wieżycę, szlakami żółtym i czerwo-
nym). Dość stromo prowadzącą 
ścieżką do Drogi Piotra Własta i przez 
Bialskie Rozdroże zeszliśmy do czę-
ści Sobótki – Górki z okazałym 
Zamkiem „Górka”, przed którym 

leżą dwa romań-
skie lwy (obecnie 
mieści się w nim 
hotel). Przy zam-
ku znajduje się 
niewielki park. Po 
pokonaniu ma-
lowniczej trasy, 
wiodącej wśród 
porozrzucanych 
skał i głazów, 
w otoczeniu prze-
pięknej przyrody, 
zmęczeni upałem 
i przebytą ponad 
8-kilometrową 
górską drogą, 
pełni wrażeń po-
wróciliśmy do 
Lubonia.

Maria i Jan  
Błaszczakowie

n
Wycieczka Klubu „Limba” na górę Ślężę – część uczestników 
przed schroniskiem   fot. Jan Błaszczak
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„Wieści Lubońskie”: Panie pre-
zesie, jak Pan ocenia poprzedni 
sezon swojej drużyny i jak prze-
biegały jej przygotowania do nowych 
rozgrywek, które za niecałe dwa 
tygodnie się rozpoczną? Czy ktoś 
z zespołu ubył i czy będą wzmoc-
nienia kadrowe?

Dawid Paprocki: Mogę tylko 
ocenić rundę wiosenną. Plan mini-
mum, jaki zarząd postawił, został 
zrealizowany. Do końca jednak nie 
jesteśmy zadowoleni. Gdyby dru-
żyna zdobyła 7 punktów więcej, 
wtedy mógłbym powiedzieć, że je-
stem usatysfakcjonowany. Należy 
też uwzględnić krótkie zgranie ze-
społu, kartki, kontuzje – one również 
miały wpływ na wyniki, które osią-
galiśmy. Treningi do nowego sezo-
nu zaczęliśmy 19 lipca w Trzebawiu. 
Na koniec czerwca na boisku przy 
ul. Szkolnej rozpoczął się mały re-
mont płyty, więc do czasu jego za-
kończenia nie będziemy na nim 
trenować. O wzmocnieniu dziś nie 
mogę nic powiedzieć, bo przez cały 
czas zawodnicy są obserwowani przez 
trenera na treningach i meczach 
kontrolnych, mamy więc jeszcze 
trochę czasu na podjęcie stosownych 
decyzji. Nie ukrywam, że chciałbym, 
aby wzmocniło nas minimum trzech 
zawodników, ale wszystko się oka-
że w najbliższej przyszłości.

„WL”: Od niepamiętnych cza-
sów nie doszło do spotkania Stel-
li i Lubońskiego KS-u w meczu 
ligowym w klasie okręgowej. Teraz 
nastąpi to już niedługo, bo w 4. 
kolejce, a dokładnie 13 września 
2014 r na boisku Stelli. Nie boi się 
Pan tego nieoczekiwanego meczu 
derbowego!? Jaki będzie, Pana 
zdaniem, wynik waszego pierw-
szego spotkania ligowego z LKS-em 
i który zespół – Stella czy LKS – 
będzie na wyższej pozycji w tabe-
li na zakończenie jesiennego se-
zonu 2014 r.?

D.P.: Derby na pewno będą du-
żym przeżyciem dla mieszkańców 
Lubonia, kibiców, działaczy i samych 
zawodników, bo są to mecze, które 
mają swoją otoczkę i będą zupełnie 
inne, niż mecze z pozostałymi prze-
ciwnikami naszej grupy. Bać się – to 
za duże słowa. W sporcie nie moż-
na się nikogo bać. Podchodzimy do 
naszego rywala z szacunkiem. Pół 
roku temu występowali na boiskach 
III-ligowych, ale to już nie ta sama 
drużyna. Budują nowy zespół, więc 
czas pokaże, jak będą się prezento-
wać. Mam nadzieję, że pojedynek 
z naszym przeciwnikiem 13 września 
o godz. 16 na boisku przy ul. Szkol-
nej, wygramy. Wynik nie jest istot-
ny. Wystarczy, że strzelimy 1 bram-
kę więcej niż LKS, czego życzę sobie 
i naszym kibicom. Mecz na pewno 
będzie trudny, ale wszystko zależy 
od naszych piłkarzy. Myślę, że na 

koniec sezonu będziemy trochę wy-
żej w tabeli niż LKS. Mamy już 
zgraną drużynę, a nasz przeciwnik 
dopiero swoją buduje. To plus dla 
nas.

„WL”: Jak się nieo�cjalnie do-
wiedzieliśmy, od nowego sezonu 
w klubie powstaną rezerwy Stelli, 
które mają występować w B klasie, 
a macierzystym ma być boisko KS 
Szczytniki. Czy może Pan nam 
wyjaśnić i przybliżyć zasady, na 
jakich to się będzie odbywać? – Kto 
będzie gospodarzem i kto będzie 
pokrywał koszty utrzymania re-
zerw?

D.P.: Od nowego sezonu 2014-
2015 r. w rozgrywkach będzie wy-
stępować II Stella na boisku w Szczyt-
nikach. Po rozmowach i nawiązaniu 
współpracy, dotychczasowy zespół 
seniorów KS Szczytniki będzie grał 
pod szyldem Stelli. Chcemy, by ideą, 
która przyświeca temu pomysłowi, 
była możliwość otwarcia nowej, 
lepszej ścieżki rozwoju dla naszych 
wychowanków – będą mogli prze-
chodzić kolejne szczeble, a poprzez 
mecze w B klasie płynnie zasilać 
pierwszą drużynę seniorów. Czasa-
mi ciężko jest się przebić młodym 
chłopakom, kończącym wiek junio-
ra. Wielu z nich w międzyczasie 
zniechęca się i rezygnuje, ponieważ 
nie dostają szans gry lub po prostu 
„palą się” psychicznie. Chcemy to 
wyeliminować i zrobić wszystko, 
żeby jak najwięcej naszych wycho-
wanków, po ograniu się w rezerwach, 
tra�ło do I drużyny, a następnie, by 
niektórzy z nich wypłynęli na szer-
sze wody. Całkowite utrzymanie 
II drużyny Stelli pokrywać będzie 
nasz główny sponsor – �rma MIR-
BUD – za co chciałbym podziękować 
w imieniu całego zarządu Stelli.

„WL”: Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał: Władysław Szczepaniak

Będziemy wyżej niż LKS
Przed rozpoczynającym się sezonem piłkarskim 2014-2015 r. 
w klasie okręgowej, zadaliśmy kilka pytań prezesowi Stelli Luboń 
– Dawidowi Paprockiemu

n
Dawid Paprocki

Nowy trener LKS-u

n
Jeden z pierwszych treningów nowego zespołu LKS-u krótko po castingu na 
zawodników pierwszej drużyny w Wirach   fot. Władysław Szczepaniak

n
Marek Wilczyński – 
nowy trener LKS   fot. 
Władysław Szczepaniak

Nabór w Stelli
Stella Luboń ogłasza nabór dla chłop-

ców i dziewcząt (rocznik 2005 i młod-
si), którzy chcą się uczyć gry w piłkę 
nożną. Zapraszamy na trening poka-
zowy w dniach 3 – 5 września o godz. 
17 na boisko Stelli przy ul. Szkolnej.  
Tel. 600 631 873;  www.stella-lubon.pl
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Od nowego sezonu piłkarskiego 
2014-2015 r. lubońscy kibi-
ce będą się pasjonować grą 

dwóch zespołów – Stelli Luboń i Lu-
bońskiego KS – w klasie okręgowej, 
w grupie wschodniej. Rozgrywki roz-
poczną się 23 sierpnia, a zakończą 15 
listopada. Już teraz mówi się o wiel-
kim meczu derbowym, do które-
go dojdzie 13 września na boisku 
Stelli przy ul. Szkolnej o godz. 16. 
Przedstawiamy terminarz spotkań 
naszych zespołów oraz ich przeciw-
ników (wg alfabetu).

Władysław Szczepaniak

Otwarcie sezonu i derby
1. Concordia Murowana Goślina
2. Warta Śrem
3. Kotwica Kórnik
4. Kłos Zaniemyśl
5. Luboński KS
6. OTPS Winogrady Poznań
7. Orkan Konarzewo
8. Piast Kobylnica
9. Polonia Poznań
10. Stella Luboń
11. Suchary Suchy Las
12. Vitcovia Witkowo
13. Wełna Rogoźno
14. Wielkopolska Komorniki

ko
le

jk
a

data godz. u siebie z na wyjedzie

12 Luboski KS  Piast Kobylnica
17 Stella Lubo  Kotwica Kórnik
16 Orkan Konarzewo  Luboski KS

17 Stella Lubo  Concordia 
Murowana Golina

12 Luboski KS  Wielkopolska 
Komorniki

13 OTPS Winogrady  Stella Lubo

12 Luboski KS  Concordia 
Murowana Golina

16 Vitcovia Witkowo  Stella Lubo
13 OTPS Winogrady  Luboski KS
16 Stella Lubo  Wełna Rogono
12 Luboski KS  Kotwica Kórnik
16 Kłos Zaniemyl  Stella Lubo
12 Luboski KS  Vitcovia Witkowo
15 Stella Lubo  Warta rem
15 Wełna Rogono  Luboski KS

15 Suchary Suchy Las  Stella Lubo

12 Luboski KS  Kłos Zaniemyl
15 Stella Lubo  Polonia Pozna
14 Warta rem  Luboski KS
14 Piast Kobylnica  Stella Lubo

12 Luboski KS  Suchary Suchy Las

14 Stella Lubo  Orkan Konarzewo

16
listopada

Terminarz luboskich zespołów w klasie okrgowej 
- grupa wschodnia

25
padziernika

2
listopada

8
listopada

15
listopada

27
wrzenia

4
padziernika

11
padziernika

18
padziernika

6

13

23
sierpnia1

30
sierpnia2

3 6
wrzenia

13
wrzenia

20
wrzenia

11 Polonia Pozna  Luboski KS

Luboski KS

14 Wielkopolska 
Komorniki  Stella Lubo

11

12

16 Stella Lubo

7

8

9

10

4

5

Dokładnie 21 lat temu – we wrześniu 1993 r. – w meczu ligowym 
o mistrzostwo B klasy rezerwy Lubońskiego KS-u pokonały Stellę Lu-
boń 7:0. Bramki zdobyli: Franek (5), Gawron i Tabaka (po 1). W run-
dzie rewanżowej w kwietniu 1994 r. rezerwy LKS-u zremisowały ze 
Stellą Luboń 3:3. Bramki dla LKS-u zdobyli: Tomkowiak (2), Łaboda 
(1), dla Stelli: Tomaszewski (2) i Lisiecki (1). Niestety, był to jedyny 
i ostatni rok, kiedy doszło do derbów, ponieważ rezerwy LKS-u awan-
sowały do A klasy.

Władysław Szczepaniak

Ostatnie takie derby

W sobotę, 13 września doj-
dzie do meczu derbowego 
drużyn lubońskich, które 

będą rywalizować w jednej grupie 
w meczach ligowych w klasie okręgo-
wej. Z tej okazji proponujemy naszym 
czytelnikom i kibicom wspaniałą za-
bawę. Należy wytypować wynik tego 
spotkania (na kuponie wpisujemy 

tylko jeden). Na odpowiedzi czeka-
my do 4 września. Spośród trafnych 
odpowiedzi rozlosujemy cenne na-
grody ufundowane przez kluby – 2 
piłki nożne – jedną z autografami 
piłkarzy Stelli od Stelli, drugą z au-
tografami piłkarzy Lecha Poznań 
od LKS!

Władysław Szczepaniak

Konkurs Sportowy
Stella Luboń – Luboński KS

Tradycyjnie przed ważnym wydarzeniem sportowym, a takie w najbliż-
szym czasie czeka kibiców (pojedynek lubońskich drużyn w meczu 
ligowym w klasie okręgowej), odpytaliśmy osoby publiczne i zwią-

zane ze sportem, jakim wynikiem zakończy się mecz derbowy pomiędzy 
Stellą a Lubońskim KS-em. Oto odpowiedzi:

burmistrz Dariusz Szmyt – 3:3 n

zastępca burmistrza Mikołaj Tomaszyk – 4:4 n

zastępca burmistrza Rafał Marek – 2:2 n

przewodniczący Rady Miasta, kandydat na Burmistrza Lubonia Marek  n

Samulczyk – 4:1 dla Stelli
kandydat na Burmistrza Lubonia Małgorzata Machalska (radna) – 2:1  n

dla Stelli
kandydat na Burmistrza Lubonia Tadeusz Warmuz – 2:0 dla Stelli n

przewodniczący Kolegium Sędziowskiego Wielkopolskiego Związku  n

Piłki Nożnej Ryszard Dolata – 2:1 dla Stelli
prezes Stelli Luboń Dawid Paprocki – 3:1 dla Stelli n

prezes Zarządu LOSiR Sp. z o.o. Zbigniew Trawka – 2:0 dla Stelli n

prezes LKS-u Karol Bąkowski – 2:2 n

wiceprezes LKS-u Stanisław Wojski – 1:1 n

prezes UKS 1 Zbigniew Jankowski – 2:2 n

była prezes Stelli Luboń Teresa Goździewska – 2:0 dla Stelli n

były wiceprezes LKS-u August Krawiec – 4:1 dla Stelli n

trener UKS 1, nauczyciel wychowania �zycznego w SP 1 Lech Bartko- n

wiak – 2:1 dla Stelli
trener UKS 2, nauczyciel wychowania �zycznego w SP 2 Andrzej Chy- n

liński – 0:0
trener LKS-u Marek Wilczyński – 0:1 dla LKS-u n

trener Stelli Luboń Damian Zieniuk – 3:1 dla Stelli n

były trener LKS-u (w latach 1993) Ryszard Marcinkowski – 1:2 dla  n

LKS-u
były sędzia piłkarski Janusz Jopek – 0:0 n

gospodarz obiektu Stelli Luboń Marek Ratajski – 2:1 dla Stelli n

gospodarz obiektu LKS-u Andrzej Roszyk – 1:1 n

spiker piłkarski Lubonia Andrzej Sznajder – 2:0 dla Stelli n

były członek zarządu Stelli Wacław Sikora – 3:1 dla Stelli n

były kierownik Stelli Włodzimierz Rybak – 5:0 dla Stelli n

stały kibic LKS-u Mateusz „Rysik” Niećkowiak – 2:3 dla LKS-u n

trener i były bramkarz LKS-u (lata 1952/1961) Konrad „Kundziu” Adam- n

czak – 2:0 dla Stelli
stały uczestnik konkursów i plebiscytów sportowych, kibic Stelli Luboń  n

Zenon Bartkowiak – 1:1
długoletni zawodnik Stelli Jerzy Michałowski – 3:0 dla Stelli n

Sondę przeprowadził:
Władysław Szczepaniak

Sonda
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Finałowy mecz Mistrzostw Świa-
ta 2014 w Piłce Nożnej w Brazy-
lii, rozgrywany 13 lipca pomię-

dzy Niemcami i Argentyną oglądano 
w domach, na świeżym powietrzu, 
w pubach i lokalach... Udało nam się 

podpatrzyć kibicujących w niektó-
rych miejscach Lubonia: Hotelu Po-
znańskim i „Max”, w pubie na stadio-
nie przy ul. Rzecznej i w restauracji 
„Kwadrans”.

WS

SPORT 

Z dniem 4 lipca 2014 r. na mocy 
aktu notarialnego Miasto Lu-
boń nabyło od Miasta Poznania 

(wg zapowiedzi za 203 000 zł) nieru-
chomość położoną przy ul. Rzecznej 
w Luboniu. Stosowny dokument, pod-
pisany przez Burmistrza Miasta Luboń 
Dariusza Szmyta oraz przez Pawła 
Diakowicza występującego w imie-
niu Prezydenta Miasta Poznania, jest 

uwieńczeniem wieloletnich starań 
o przejęcie Stadionu Miejskiego, do 
którego powstania i utrzymywania 
przyczynili się mieszkańcy Lubonia. 
Przypomnijmy, że Miasto Poznań 
udzieliło 95% boni�katy związanej 
z zakupem tej nieruchomości.

Angelika Kurtys
stanowisko ds. promocji

Stadion własnością Lubonia

Pod koniec maja odbyły się w Po-
znaniu Mistrzostwa Europy 
Karate federacji FSKA (Fu-

nakoshi Shotokan Karate Associa-
tion). Wśród nagrodzonych medala-
mi znalazła się lubonianka Wiktoria 
Kocięda. Podczas dwóch sezonów 
udało jej się zdobyć 4 srebrne me-
dale, a także wywalczyć 3. miejsce 
w Mistrzostwach Europy w konku-
rencji kumite indywidualne dziew-
cząt 13-14 lat (9-8 KYU).

Wiktoria ma 14 lat i od wrze-
śnia będzie uczennicą 2. klasy 
Gimnazjum nr 1. Swoją przygodę 
z karate rozpoczęła, mając 12 lat, 
a więc stosunkowo niedawno, bio-
rąc pod uwagę jej sukcesy. To brat 
i kolega z bloku zainteresowali ją 
tym sportem. Treningi dwa razy 
w tygodniu pod okiem medalisty 
Mistrzostw Europy Marcina Ko-
smalskiego (2. dan), po jakimś 
czasie również dodatkowy u pierw-
szego trenera, 10-ciokrotnego 
mistrza Polski Marcina Leszczyny 
oraz letnie obozy sportowe spra-
wiły, że młoda lubonianka już po 
dwóch latach stanęła na podium 
Mistrzostw Europy. Wiktoria ma 
na swoim koncie także inne suk-
cesy: 2 miejsce w konkurencji kata 
w Szamotułach 2013 r., 2. miejsce 
w konkurencji kata i w Mosinie 
2013 r. i w 2014 r. Ma żółty pas 
i już niedługo podejdzie do 
egzaminu na pas pomarań-
czowy.

Dlaczego karate? Wyda-
wać by się mogło, że to sport 
nie dla dziewcząt – brutalny, 
wymagający siły i maksimum 
skupienia. – Karate wydało 
mi się bardziej przyszłościo-
we. Taniec, który wcześniej 
trenowałam, to była zwykła 
zabawa, a ja chciałam robić 
coś na poważnie, coś, z czym się 
zżyję. Póki co dziewczyna 
nie myśli o przyszłości, jed-
nak bierze w niej pod uwa-
gę zawodowe zajęcie się 
sportem. Co fascynuje ją 
w karate? – Szacunek do ry-
wala, to się po prostu prze-

kłada na życie. To mi się w tym 
podoba.

Wiktoria ma duszę sportowca. 
W wolnym czasie uwielbia jeździć 
na rolkach i rowerze, pasjonuje ją 
również fotogra�a i pisanie krótkich 
opowiadań oraz historyjek. Na razie 
łączenie sportu z nauką nie jest dla 
niej żadnym problemem. W przy-
szłym roku będzie się ubiegać o sty-
pendium sportowe Miasta Luboń. 
Najbliższe zawody, tj. Mistrzostwa 
Polski, odbędą się już we wrześniu. 
Niestety, nie będziemy mogli śledzić 
podczas nich zmagań naszej młodej 
medalistki, gdyż kategorie wiekowe 
zaczynają się od 15 lat.

Maria Wieczorek

Medalistka

W majowym wydaniu „Wie-
ści Lubońskich” zamie-
ściliśmy konkurs: „Kto 

zostanie mistrzem świata w piłce 
nożnej”. Wśród wielu nadesłanych 
kuponów, zdecydowana większość 
czytelników typowała Brazylię, Ar-
gentynę i Hiszpanię. Jak się okazało, 
mistrzem świata została reprezentacja 
Niemiec. Tę drużynę wskazano na 
7 kuponach. Jasnowidzami okazali 
się: Maria Tritt, Agnieszka Wiórek, 
Zenon Bartkowiak, Paweł Wiórek, 
Jarosław Włodarczak, Wiesław An-
drzejewski i Roman Marcinkowski. 

Wśród wymienionych osób rozloso-
waliśmy 3 piłki nożne ufundowane 
przez �rmę „Pol-Agri” Mechanika 
Pojazdowa, Sprzedaż, Serwis, Ogu-
mienie – Marek Marciniak Luboń, ul. 
Powstańców Wlkp. 48. Szczęśliwcami 
okazali się: Agnieszka Wiórek z ul. 
Rutkowskiego, Jarosław Włodarczak 
z ul. Wschodniej i Roman Marcin-
kowski z ul. Grzybowej. Prosimy 
ich o odbiór nagród w redakcji na 
ul. Wschodniej 23a/62 w godzinach 
dyżurów.

Władysław Szczepaniak

Mistrzostwa Świata
Rozstrzygnięcie konkursu

cd.  
ze str. 
47

n
Wiktoria Kocięda podczas Mistrzostw 
Europy

Mundial w telewizorze

W Miasteczku 
Country przy ul. 
Kwiatowej ogląda-
no mecz na dużym 
ekranie   fot. Wła-
dysław Szczepa-
niak

n
Kibice finałowego meczu mistrzostw w pubie „Szkielet” na stadionie przy 
ul. Rzecznej   fot. Władysław Szczepaniak

n

Bałagan w TMML
Komisji Rewizyjnej, zgodnie ze sta-
tutem, wybrał się przewodniczącym 
i zgodnie z innym zapisem tego do-
kumentu sam zwoła nadzwyczajne 
walne zgromadzenie (na czwartek – 
28 sierpnia) niezależnie od tego, co 
zrobi Zarząd. Przygotuje porządek 
obrad i roześle w stosownym ter-
minie wszystkim członkom TMML. 
Przy tej okazji pojawił się kolejny 
szkopuł, gdyż nikt z zebranych nie 
wiedział, gdzie jest lista członków 
i kto na niej obecnie się znajduje. 

Jak są przyjmowani przez Zarząd, 
kto ze starych członków TMML 
widnieje tam jeszcze i czy nie bę-
dzie kombinacji, by zagwarantować 
sobie większość.

Wszyscy, z którymi rozmawiałem, 
są zgodni, także prezes TMML, że 
sytuacja jest zabagniona, wszystkim 
też zależy na uregulowaniu spraw 
formalnych i wyjaśnieniu nabrzmia-
łych kwestii.

PPR

Terminarz meczów Pogrom Luboń
Klasa B, grupa II

31.08.2014 – Pogrom Luboń – Avia Kamionki
07.09.2014 – Arka Kiekrz – Pogrom Luboń
10.09.2014 – Pogrom Luboń – Skra Wielkopolska 
OTUSZ
14.09.2014 – KS Gaj Wielki – Pogrom Luboń
21.09.2014 – Pogrom Luboń – KS 1920 Mosina II
28.09.2014 – Poznańska 13 Poznań  
   – Pogrom Luboń
05.10.2014 – pauza
12.10.2014 – Pogrom Luboń – Orły Plewiska
19.10.2014 – Okoń Sapowice – Pogrom Luboń
25.10.2014 – Pogrom Luboń – Odlew Poznań
08.11.2014 – NKS Niepruszewo – Pogrom Luboń
11.11.2014 – Pogrom Luboń – LZS Otorowo
16.11.2014 – Złoci Złotkowo – Pogrom Luboń

WS
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W niedzielę, 13 lipca zakończy-
ły się Piłkarskie Mistrzostwa Świa-
ta w Brazylii, które długo pozostaną 
w pamięci, choćby ze względu na dużą 
liczbę strzelonych bramek. Były mo-
menty piękne i wzruszające. Zawodnicy 
wielu państw wraz z kibicami szuka-
li pomocy w niebiosach, modląc się 
o pozytywny wynik. Były łzy szczęścia 

i smutku, ale taki jest właśnie urok �-
nału światowego futbolu.

W naszej sondzie „Kto zostanie 
Mistrzem Świata 2014?”, przeprowa-
dzonej w czerwcowych „Wieściach Lu-
bońskich” (str. 60) 17 z 48 osób posta-
wiło na Brazylię. Niestety, gospodarze 
zawiedli, kończąc rozgrywki dopiero 
na 4. miejscu. Natomiast 8 odpytanych 

Mistrz Świata?
Sonda – podsumowanie

W niedzielę, 13 lipca na akwenie starorzecza Warty 
– Kocich Dołach – odbyły się spławikowe zawody 
wędkarskie w kategorii drużynowej o Puchar Prezesa 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu. 1. miejsce zajęło Koło 
PZW „Lubonianka I” (6 pkt), 2. – Koło PZW „Lubonianka II” 
(12 pkt), 3. – Koło PZW Lipień (12 pkt), 4. – Koło PZW Skoki 
(14 pkt), 5. – Koło PZW „Kolejarz” (19 pkt), 6. – Koło PZW 
Wilda I. (26 pkt), 7. – Koło PZW Wilda II (26 pkt).

Puchary i dyplomy wręczył prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej w Luboniu – Piotr Konik.

Roman Śróda

Uzupełnienie
Dotyczy relacji z festynu wędkarskiego z okazji Dnia Dziec-

ka (czytaj „WL” 07-2014, str. 58). Nie podano w niej do wia-
domości jednego ze sponsorów – �rmy „Novol” z Komornik. 
W imieniu organizatorów – przepraszamy.

Łowili drużynowo

n
Zwycięzcy zawodów wędkarskich z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu (najwyższy 
w ostatnim rzędzie z lewej)

Sporty walki, tenis stołowy, gry 
zespołowe, gimnastyka, taniec, 
zajęcia artystyczne i wiele innych 

atrakcji! Luboński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji po raz kolejny organizo-
wał letnie warsztaty sportowe dla 
dzieci i młodzieży. Zaproponowano 
3 tygodniowe turnusy: 30 czerwca 
– 4 lipca, 7 – 11 lipca, 14 – 18 lip-
ca. Współorganizatorem półkolonii 
było Miasto Luboń. W warsztatach 
wzięło udział prawie 90 dzieci z lu-
bońskich rodzin!

Uczestnicy mogli się zapoznać 
z wieloma dyscyplinami sportu. 
W programie znalazły się zajęcia: 
ogólnorozwojowe, z przyborami, 
gimnastyczne z elementami akro-
batyki, taneczne, artystyczno-pla-

styczne – wpływające wielostronnie 
na rozwój dzieci.

Warsztaty odbywały się od po-
niedziałku do piątku w godz. 8 – 16. 
Uczestnikom zapewniono opiekę 
trenerów i wychowawców, pełno-
wartościowe posiłki (dwudaniowy 
obiad i podwieczorek) oraz napo-
je.

Dziękujemy trenerom i wycho-
wawcom za profesjonalizm w pro-
wadzeniu zajęć i za rozbudzenie 
w uczestnikach pasji do sportu oraz 
zdrowego trybu życia. Jesteśmy 
wdzięczni Pani Marii za „lodową 
niespodziankę”, a lubońskim stra-
żakom za chłodzenie nas w upalne 
dni.

Agnieszka Buciora
LOSiR Sp. z o.o.

Letnie warsztaty w LOSiR

n
Wakacyjne warsztaty artystyczne w LOSiR   fot. Władysław Szczepaniak

obstawiało reprezentację Niemiec, która 
zdobywając Mistrzostwo Świata 2014 
udowodniła, że była najsolidniejszym 
zespołem tego wspaniałego turnieju. 
Sportowymi „jasnowidzami” okazali 
się: Anna Stankowiak-Bożełko (radna), 
Jolanta Walczak (dyrektor Gimnazjum 
nr 2), Mikołaj Tomaszyk (I zastępca 
burmistrza), Dawid Paprocki (prezes 
Stelli), Marek Maciejewski (komendant 
Straży Miejskiej), Jakub Bielawski (rad-
ny), Grzegorz Anioła (dyrektor Szkoły 
podstawowej nr 1) oraz Janusz Kaczma-
rek (radny, który 4 lata temu również 

bezbłędnie wytypował Mistrza Świata – 
Hiszpanię). Spośród tych, którzy właści-
wie wytypowali Niemcy jako zwycięzcę 
Mistrzostw Świata wylosowaliśmy jedną 
osobę. Szczęśliwcem okazała się Jolanta 
Walczak, dyrektor G 2, którą prosimy 
o odbiór nagrody – bonu ufundowane-
go przez sponsora: Cukiernię „CAFE 
Krzyżan” Emilia, Michał Nowak z ul. 
Wschodniej 22 D – w redakcji „WL” 
przy ul. Wschodniej 23a/62. Bon można 
również zrealizować w cukierni w Wi-
rach przy ul. Komornickiej 179.

Władysław Szczepaniak

Turniej 3

W niedzielę, 6 lipca 2014 r. 
odbył się trzeci turniej 
z cyklu Intermarché Lu-

boń Cup zorganizowany przez Lu-
bońską Petankę i LOSiR Sp. z o.o. 
Zawody, rozegrane w ponadtrzydzie-
stostopniowym upale, przyciągnęły 
na bulodrom przy ul. Dojazdowej 
aż 39 drużyn z Lubonia, Poznania, 
Czempinia, Śremu, Gostynia, Pobie-
dzisk, Leszna, Gibów i Ciechanowa! 
Dzięki udziałowi Czesława z Belgii 
oraz Andrzeja z Litwy turniej na-
brał charakteru międzynarodowego. 
Rozegrano 6 rund systemem szwaj-
carskim z Buchholzem, a sportowa 
rywalizacja, mimo lejącego się z nie-
ba żaru, dostarczyła graczom wiele 
satysfakcji z rzutów, i po-
zytywnych emocji. Zwy-
ciężył niepokonany dublet 
„My Słowianie” (Dominik 
Prauzuński, Mirosław Wa-
lich). Na drugim miejscu 
uplasowała się z pięcioma 
zwycięstwami młodzież 
z Czempinia – „Miodzio 
Muza” (Dawid Musiał, Ka-
rol Zapart), a trzecie zajęła 
ekipa „Anoreksja Team” 
(Andrzej Mosiewicz, Mi-
chał Wolak), również wy-
grywając 5 meczów.

Najlepszych nagro-
dzono pucharami, rozda-
no też 9 bonów podarun-
kowych ufundowanych 
przez sponsora cyklu – 

Intermarché w Luboniu, 3 dwuoso-
bowe zaproszenia do kawiarni „Ogród 
Różany Café” w Luboniu i jedno 
zaproszenie dla 2 osób na obiad do 
Baru „Pomes” w Poznaniu, a także 
kilka nagród rzeczowych. Na uczest-
ników czekał poczęstunek, a także 
ciesząca się ogromną popularnością 
kurtyna wodna!

Turniej 4
27 lipca rozegrano 4. turniej 

z cyklu Intermarché Luboń Cup. 
Mimo jeszcze większego upału niż 
poprzednio, na bulodrom przy ul. 
Dojazdowej przybyło 27 drużyn 
z Lubonia, Poznania, Czempinia, 
Śremu, Gostynia, Pobiedzisk, Lesz-
na i Głogowa. Rozegrano tradycyj-

Lubońska Petanka

n
Rozgrywki bule Intermarché Luboń Cup (turniej 4) na 
boisku przy ul. Dojazdowej   fot. Lubońska Petanka 

cd.  
obok
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nie 6 rund systemem szwajcarskim 
z Buchholzem. Zwyciężył jedyny 
niepokonany dublet: „Yes Or No” 
z Lubońskiej Petanki (Mateusz Lisiak, 
Zenon Radziejewski). Drugie miej-
sce wywalczyli reprezentanci Śremu 
– „Wielkie Lutowanie” (Marek Mać-
kowiak, Mateusz Wojna), a na trze-
cim miejscu znalazł się z zespół 
z Czempinia – „Miodzio Muza” 
(Dawid Musiał, Karol Zapart). Naj-
lepszych tradycyjnie nagrodzono 
pucharami, rozdano też bony po-
darunkowe od Intermarché – dwu-
osobowe zaproszenia do kawiarni 
„Ogród Różany Café” i zaproszenie 
dla 2 osób do Baru „Pomes” w Po-

znaniu, a także kilka nagród rze-
czowych. Na uczestników czekał 
poczęstunek, a także niezawodna 
kurtyna wodna!

Turnieje zorganizowano z okazji 
60-lecia lokacji Lubonia i współ�-
nansowano ze środków z Urzędu 
Miasta Luboń. Patronat medialny 
objęły: e-lubon.pl i „Wieści Luboń-
skie”.

Galeria zdjęć z obu imprez znaj-
duje się na stronie: www.facebook.
com/lubonskapetanka oraz www.
lubonskapetanka.pl

Karolina Fabiś
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W dniach 24 – 27 lipca 
na torze regatowym 
w rejonie ujścia rzeki 

Brdy do Wisły w Bydgoszczy 
odbywała się XX Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży w Spor-
tach Letnich – Dolny Śląsk 
2014 Mistrzostwa Polski Junio-
rów. Najpierw (drugiego dnia 
zawodów) drużyna, w której 
znalazły się: lubonianki Ola 
Graniczna i Agata Herodo-
wicz oraz poznanianki We-
ronika Szymańska i Wiktoria 
Węcławek w wyścigu K-4 (ka-
jak 4-osobowy), na dystansie 
500 m zajęła 2 miejsce! Odle-
głość tę dziewczęta pokonały 
w 105 sekund. W wyścigu ry-
walizowało 5 osad. Ostatniego 
dnia olimpiady Ola i Agata, 
trenujące na co dzień w Klubie 
Sportowym „Warta” Poznań, 
wzięły udział w wyścigu K-2 
(kajak 2-osobowy), w którym 
wystartowało łącznie 18 załóg. 
Na dystansie 3000 m, osiągnęły 
spektakularny sukces – z czasem 
12 minut i 52 sekund stanęły 
na 3. miejscu podium i zdobyły brązowy 
medal. Złoto otrzymały zawodniczki 
z lubuskiego (KKS Nowa Sól), a srebro 
zawodniczki z warmińsko-mazurskie-
go (Baza Mrągowo).

Aż trudno uwierzyć, że Ola i Aga-
ta trenują od niespełna 3 lat. O wcze-
śniejszych sukcesach naszych kajaka-
rek i ich życiu pełnym wyrzeczeń pi-
saliśmy w sierpniu 2013 r.

Paulina Sawicka

Mamy brąz
Dwie 15-latki z Lubonia zdobyły 3. miejsce w wyścigu 
kajakarskim podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w Sportach Letnich

n
Na podium po rozegranym wyścigu K-2. Pierwsza od prawej 
Ola Graniczna, tuż obok niej Agata Herodowicz

Maciej Kosmacz – zawod-
nik klubu karate „Samu-
raj Wielkopolska” – został 

mistrzem świata juniorów 19-22 lat 
federacji IJKA. Mistrzostwa odbyły się 
w Poznaniu w niedzielę, 20 lipca. 
Klub reprezentowało 5 zawodników: 
Marcin Kosmalski, Konrad Taczak, 
Aleksander Kunicki, Maciej Kosmacz 
(z Lubonia) i Paweł Ciszewski.

Utalentowany 19-latek po raz 
kolejny zabłysnął umiejętnościami 
na ważnej imprezie sportowej (w 
maju został wicemistrzem Europy). 
Jego osiągnięcie cieszy podwójnie 
z uwagi na niesprzyjające okolicz-
ności. W ubiegłym roku Maciej nie 
startował w zawodach z powodu 
problemów zdrowotnych, a na tre-
ningi wrócił na dobre dopiero w stycz-
niu br. Niestety, podczas mistrzow-
skich walk uległ kontuzji, która 
wykluczyła go z dalszego udziału 
w zawodach (wcześniej zdążył zdo-

być 2 złote medale). Rodzice i dziew-
czyna, którzy wspierają go i jeżdżą 
z nim na zawody, na chwilę wstrzy-
mali oddech. Na szczęście, okazało 
się, że nie jest to nic poważnego. Już 
za miesiąc będzie mógł wrócić do 
treningów na pełnych obrotach. 
Ominął go jednak zaplanowany obóz 
sportowy zorganizowany na prze-

łomie lipca i sierpnia w Jarosławcu. 
Karatecy przygotowują się teraz do 
Mistrzostw Polski JKA 2014, które 
zostaną rozegrane 28 września w Prze-
źmierowie. Tam Maciej wraz z tre-
nerem Marcinem Leszczyną i Mar-
cinem Kosmalskim wezmą udział 
w konkurencji kata, która na ostat-
nich mistrzostwach przyniosła im 
złoty medal.

Maciej jest Stypendystą Lubonia. 
Zamierza szkolić własną sekcję ka-
rate i, jeśli się uda, dołączy do grona 
trenerów klubu „Samuraj Wielko-
polska”, w której od dwóch lat szko-
leniowcem jest jego kolega klubowy, 
lubonianin Marcin Kosmalski. Czy 
stawia sobie jeszcze jakieś wyzwania? 
– Kiedy byłem mały, powiedziałem 
sobie – cel główny to mistrzostwo 
świata, ale wtedy nie wiedziałem, że 
to tak szybko nadejdzie. Co teraz? Są 
zawody, jest wynik, a później wracam 
na trening. Nie można osiąść na lau-

rach, ale podwyższać swoje umiejęt-
ności. Poza tym idę do przodu, zdo-
byłem tytuły w konkurencjach wie-
kowych 16-18,19-22, przede mną 40 
i coraz wyżej, aż do emerytury (śmiech). 
Pasją Maćka jest też gotowanie. Po-
maga mu w ustaleniu diety przed 
zawodami oraz po prostu w zdrowym 
i świadomym odżywianiu. Na pyta-

Dwukrotny Mistrz Świata

nie o zbliżającą się maturę sportowiec 
wykrzywia usta w lekkim grymasie, 
ale zaraz zaczyna się śmiać. Nigdy 
nie miał problemu z godzeniem 
treningów z nauką, więc mówi: ze 
spokojem, dam radę. Po maturze 
planuje studia w Wyższej Szkole 
Hotelarstwa i Gastronomii oraz dłu-
uugie wakacje. A później? Chce 
pracować i uprawiać sport, a jeśli się 
uda, rozważa związanie się ze spor-
tem zawodowo. Jak każdy uczeń 
Maciej ma teraz wakacje i nareszcie 
dużo czasu, by wypocząć przed nad-
chodzącym rokiem szkolnym. Razem 
z rodziną i dziewczyną wybiera się 
do Zakopanego, bo podziwiać wi-
doki i pooddychać górskim, świeżym 
powietrzem.

Maria Wieczorek

Wyniki reprezentantów klubu 
„Samuraj Wielkopolska” na Mistrzo-
stwach Świata Juniorów: Maciej 
Kosmacz – I miejsce w kumite ju-
niorów 19-22 lata, Aleksander Ku-
nicki – II miejsce w kumite juniorów 
młodszych 16-18 lat, Paweł Ciszew-
ski, Aleksander Kunicki, Adam Ra-
tajczyk – II miejsce w kumite dru-
żynowym juniorów młodszych 
16-18 lat; Aleksander Kunicki, Kon-
rad Taczak, Adam Ratajczyk – I miej-
sce w kumite drużynowym juniorów 
19-22 lata, Marcin Kosmalski, Kon-
rad Taczak, Krzysztof Chmielnik 

– II miejsce w kumite drużynowym 
seniorów 22-40 lat, Marcin Leszczy-
na, Marcin Kosmalski, Maciej Kosmacz 
– I miejsce w kata drużynowym 
seniorów 22-40 lat.   

n
Mistrz Świata Maciej Kosmacz i jego 
dziewczyna Iza Borowicz prezentują 
puchar i dyplom

n
Karatecy z klubu „Samuraj Wielkopolska” z trenerem. Maciej Kosmacz – Mistrz 
Świata  – pierwszy z prawej
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Tegoroczny bieg przełajowy 
o nazwie „Pogoń za wilkiem” 
przyciągnął nie tylko lokalnych, 

ale i ogólnopolskich entuzjastów ak-
tywnego wypoczynku na łonie natu-
ry. Dla 413 zawodników pokonanie 
10 km niejednolitego terenu ścieżek 
Wielkopolskiego Parku Narodowego 
(WPN) okazało się dużym wyzwa-
niem. Letni skwar, zawiłe, strome 
podbiegi kosztowały uczestników 
sporo wysiłku, ale tym dumniej 
wbiegali oni na metę.

W klasy�kacji ogólnej zwyciężył 
Piotr Tomczyk z Poznania z wynikiem 
36.48 minut. Najszybszą kobietą 
okazała się natomiast Wioletta Sob-
czyk z Witkowa koło Gniezna, któ-
ra przekroczyła metę z czasem 49.20. 
Najszybszym lubonianinem okazał się 
Michał Szuster, który przebiegł tra-

sę z czasem 40:00, co w klasy�kacji 
ogólnej dało mu 4. miejsce. Natomiast 
z czasem 55:49 bieg zakończyła Ewe-
lina Kowalczyk, która okazała się 
najszybszą mieszkanką Lubonia. 
W klasy�kacji ogólnej zajęła 180. 
miejsce i była 14. kobietą na me-
cie.

Oprócz biegu głównego, na 
wszystkich czekało wiele atrakcji. 
Główną z nich były biegi wilczków. 
Startujące maluchy również otrzy-
mały pamiątkowe medale i dyplomy. 
Ponadto władze WPN zapraszały do 
zwiedzania Muzeum Przyrodnicze-
go połączonego z warsztatami oraz 
projekcjami �lmów przyrodniczych. 
Podczas pikniku na świeżym powie-
trzu najmłodsi mieli okazję wziąć 
udział w zabawach zorganizowanych 
przez profesjonalną bawialnię, a nie-
co starsi mogli także spróbować 
swoich sił w różnych dyscyplinach 
zręcznościowych na terenie Mia-
steczka Młodego Sportowca.

Organizatorzy, członkowie Sto-
warzyszenia Luboński Klub Biega-
cza dopilnowali, by wszystko było 
zapięte na ostatni guzik, a najlepiej 
świadczyły o tym uśmiechnięte bu-
zie uczestników.

Impreza pod nazwą „Pogoń za 
wilkiem” ma za zadanie populary-
zować zdrowy i aktywny tryb życia. 
Możliwość obcowania z przyrodą, 
ochrona jej, a także rozwijanie wła-
snych pasji, zwłaszcza sportowych, 
to główne idee tego biegu. Dosko-
nale wpasowała się więc w wyda-
rzenie inauguracja projektu „Ak-
tywna Trójka” – o�cjalnego otwar-
cia ścieżek biegowych na terenie 
parku.

Łukasz Kubiak
dyrektor biegu

Gonili wilka!
Druga edycja imprezy sportowej Lubońskiego Klubu Biegacza

n
Najszybsi mężczyźni w pogoni za 
wilkiem   fot. Łukasz Grzesiński

n
Najlepsze w pogoni za wilkiem   fot. Łukasz Grzesiński

Przypomnijmy, Rada Nadzorcza 
Lubońskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji (LOSiR) Sp. z o.o. 

w organizacji w składzie: Leszek Klepka 
(przewodniczący), Igor Szymkowiak 
(prawnik pracujący na umowę zlecenia 
dla Urzędu Miasta) i Michał Tkaczuk 
(radca prawny) ogłosiła konkurs na 
stanowisko Prezesa Zarządu miej-
skiej spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością – LOSiR-u (czytaj: „WL” 
07-2014 str. 55). Termin składania 
ofert minął 15 lipca 2014 r., a ich 
otwarcie nastąpiło 21 lipca.

Jak nas poinformował prezes 
Rady Nadzorczej – Leszek Klepka, 
wpłynęły dokumenty od czterech 
kandydatów. Nazwisk nie chciał 
podawać przed rozstrzygnięciem, 
zastawiając się ochroną danych oso-
bowych i tym, czy kandydaci życzy-
liby sobie tego. Wśród ubiegających 
się, dwóch związanych jest z Lubo-
niem (jeden mieszkaniec), drugi to 
dotychczasowy dyrektor LOSiR-u 
Zbigniew Trawka (pełniący już funk-
cję prezesa zarządu spółki). Wszyscy 
kandydaci spełnili warunki formal-
ne i merytoryczne, przechodząc przez 
wery�kację Rady Nadzorczej. O po-
moc w ocenie kandydatów Rada 
Nadzorcza LOSiR-u zwróciła się do 
dwóch ekspertów: Andrzeja Stra-
żyńskiego (byłego wójta gminy Do-
piewo, który budował halę widowi-
skową w Rokietnicy) oraz prof. Je-
rzego Smorawińskiego. Jak nas in-
formował prezes RN, eksperci, bez 
jakiegokolwiek wynagrodzenia, do 
końca sierpnia mają zaopiniować 
wszystkie cztery kandydatury. Na-
stępnie zostanie zwołana Rada Nad-

zorcza, która dokona ostatecznego 
wyboru. Wynik będzie znany praw-
dopodobnie do połowy września, 
choć zgodnie z regulaminem postę-
powanie konkursowe de�nitywnie 
może trwać do 22 września.

Z wcześniejszych informacji 
wynika, że w wyłonieniu kandyda-
ta na stanowisko Prezesa Zarządu 
Spółki LOSiR miała pomóc Komisja 
Konkursowa składająca się m.in 
z radnych Lubonia. W wywiadzie 
udzielonym „Wieściom Lubońskim” 
burmistrz Dariusz Szmyt oświadczył, 
że sam nie chce brać udziału w wy-
borze, z uwagi na pretensje, jakie 
może wywołać ewentualny wybór 
dotychczasowego dyrektora  LOSiR-u. 
Wskazywał natomiast na udział 
w komisji konkursowej przewodni-
czącego rady miasta Marka Samul-
czyka (czytaj: „WL” 04-2014 str. 58). 
Prezes RN LOSiR-u Paweł Klepka 
oświadczył, iż w sytuacji napięcia, 
jakie występuje wokół LOSiR-u, 
odstąpiono od powoływania komi-
sji z udziałem radnych miasta. Cze-
kają na reakcje, co jeszcze będzie się 
działo wokół LOSiR-u i wyniki pro-
kuratury, która bada zarzuty prze-
kazane przez Najwyższą Izbę Kon-
troli (czytaj: „WL” 04-2014, str. 11 
„Dyrektorem LOSiR-u Z. Trawką 
zajmie się prokuratura” i uzupełnie-
nie: „WL” 05-2014 str. 14 „Co zbada 
prokuratura”).

Po zakończeniu procedur wszyst-
ko zostanie jawnie przedstawione 
opinii publicznej – dodał przewodni-
czący Rady Nadzorczej L. Klepka.

(I)

Konkurs na Prezesa spółki LOSiR

Pożar na Migalli

W sobotę, 19 lip-
ca ok. godz. 
13.15 w gara-

żu przy budynku jedno-
rodzinnym na ul. Migalli 
wybuchł pożar. Ogień 
zajął część elewacji i po-
szycia dachu. Akcja ga-
śnicza 9 zastępów straży 
pożarnej trwała ponad 
3 godziny. Mieszkańcy 
domu nie ucierpieli, do 
szpitala odwieziono za 
to 3 strażaków, z któ-
rych jeden podtruł się 
dymem, a dwóch uległo 
przegrzaniu.

Potrącił rowerzy-
stę

W tym samym dniu 
około godz. 20.25 na 
skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II 
i Baraniaka w Poznaniu volkswagen 
Passat potrącił 19-letniego rowe-
rzystę. Poważnie poturbowany 
poznaniak tra�ł do szpitala. Nie 
udało się go uratować, zmarł oko-

ło godz. 1. Kierowcą samochodu 
okazał się 49-letni mieszkaniec 
Lubonia. Był trzeźwy. Okoliczności 
wypadku bada policja i prokura-
tura.

(GW)

Krótko

n
Czarny obłok towarzyszący pożarowi na ul. Migalli był 
widoczny w wielu odległych od miejsca zdarzenia 
miejscach Lubonia. Pokazujemy widok z okna na 
osiedlu Lubonianka. 
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01.07 – z niestrzeżonego parkingu  n

przy ul. 11 Listopada skradziono samo-
chód marki Citroen (straty 52 000 zł).

01.07 – nieznany sprawca skradł 4  n

koła samochodowe z posesji przy ul. 
Strumykowej (straty 7 000 zł).

02.07 – z nieogrodzonej posesji przy  n

ul. Liliowej skradziono 35 specjalistycz-
nych świdrów służących do odwiertów 
ziemnych (straty 20 000 zł).

04.07 – nieznany sprawca zdemolował  n

drzwi wejściowe do sklepu z telefonami 
komórkowymi przy ul. Sobieskiego, po 
czym skradł używane 
telefony i części serwiso-
we. Na miejscu zabezpie-
czono ślady linii papilar-
nych złodzieja.

04/16.07 – w jednym  n

ze sklepów przy ul. Armii Poznań przy-
właszczono pieniądze pochodzące z utar-
gów na łączną kwotę 35 000 zł.

06.07 – z terenu CH Factory przy ul.  n

Dębieckiej skradziono rower górski 
(straty 1 550 zł).

07.07 – przy ul. Skóry skradziono opla  n

(straty 18 000 zł).
08.07 – z parkingu niestrzeżonego  n

przy ul. Wschodniej skradziono volks-
wagena (straty 40 000 zł).

08.07 – przy ul. Armii Poznań młody  n

mężczyzna proponował lubońskim po-
licjantom (w radiowozie) łapówkę w za-
mian za odstąpienie od doprowadzenia 
go do ośrodka dla 
osób nietrzeźwych.

09.07 – w auto- n

busie 701 przejeżdża-
jącym ul. Polną 
nieznany sprawca 
skradł jednemu z pasażerów portfel z do-
kumentami i pieniędzmi.

09.07 – z szu�ady biurka �rmy przy  n

ul. Armii Poznań skradziono dokumen-
ty samochodowe i 38 000 zł. Na miejscu 
zabezpieczono �rmowy monitoring 
i ślady linii papilarnych. Lubońscy po-
licjanci zatrzymali mieszkankę Rogalin-
ka podejrzaną o tę kradzież. Trwa od-
zyskiwanie skradzionego mienia.

10.07 – lubońscy policjanci zatrzyma- n

li na gorącym uczynku dwóch 14-latków, 
którzy dokonali zniszczeń na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Dą-
browskiego (podpalili ścianę przy drzwiach 
wejściowych, gablotę informacyjną i dwie 
donice oraz zerwali szkolne tablice in-
formacyjne; straty 5 000 zł). Zabezpie-
czono zapis z monitoringu szkolnego, 
trwa postępowanie.

10.07 – nieznany sprawca wybił przed- n

nią szybę forda na niestrzeżonym par-
kingu przy ul. Źródlanej.

11.07 – przy ul. Kościuszki 38-letni  n

mężczyzna znieważył umundurowanych 
lubońskich policjantów.

11.07 – z terenu otwartej posesji przy  n

ul. Pułaskiego skradziono 2 peugeoty 
i renaulta (straty prawie 19 000 zł).

15.07 – nieznany sprawca skopiował  n

dane z karty bankomatowej mieszkan-
ki ul. Żabikowskiej, a następnie wypła-
cił na Filipinach kwotę ponad 1 000 zł 

na jej szkodę.
15.07 – lubońscy po- n

licjanci zatrzymali na 
gorącym uczynku nie-
trzeźwą (2,6 promila), 
20-letnią mieszkankę 

naszego miasta, która sprawowała opie-
kę nad 16-miesieczną córką Oliwią.

16.07 – nieznany sprawca, posługu- n

jąc się nieprawnie uzyskanymi danymi 
karty bankowej mieszkanki ul. Staszica 
wypłacił z bankomatu ponad 1 000 zł, 
a następnie próbował dokonać wypłat 
6 000 i 10 000 zł.

17.07 – z klatki schodowej bloku przy  n

ul. Źródlanej skradziono rower o war-
tości 700 zł.

18.07 – w CH Factory przy ul. Dę- n

bieckiej skradziono mieszkance Mosiny 
portfel z dokumentami i pieniędzmi.

18.07 – przy ul. Armii Poznań dwaj  n

16-letni lubonianie pobili mieszkające-
go także w naszym 
mieście 22-letniego 
mężczyznę, a następ-
nie skradli mu port-
fel z dokumentami 
i 1 200 zł. Sprawcy 

rozboju zostali zatrzymani przez luboń-
skich policjantów, część skradzionego 
mienia odzyskano.

18.07 – z klatki schodowej bloku przy  n

ul. Wschodniej skradziono rower o war-
tości 1 800 zł.

26.07 – z niezamkniętego mieszkania  n

bloku przy ul. Wschodniej skradziono 
telefon komórkowy o wartości 
1 500 zł.

26.07 – na ul. Mazurka mieszkaniec  n

Kościana znieważył umundurowanych 
policjantów z Lubonia.

27.07 – z niestrzeżonego parkingu  n

przy ul. Wschodniej skradziono samo-
chód marki Citroen (straty 29 000 zł).

W lipcu odnotowano również dwa  n

przestępstwa internetowe.
Na podstawie danych Policji

Paweł Wolniewicz

W lipcu Ochotnicza Straż 
Pożarna interweniowała 
45 razy (8 pożarów, 35 

miejscowych zagrożeń, 2 fałszywe 
wezwania). Zdarzenia miały miej-
sca w Luboniu, Poznaniu, Łęczycy, 

Plewiskach oraz Trzebawiu. Oto wy-
brane akcje:

1.07 – pożar trawy na ul. Świer- n

czewskiej w Luboniu,
3.07 – wypadek samochodowy  n

na ul. Armii Poznań,
4.07 – pożar baraku przy ul. Sa- n

motnej w Poznaniu,
5.07 – pożar piwnicy na ul. To- n

polowej,
13.07 – sprawdzanie przyczy- n

ny zadymienia w Centrum Han-
dlowym „Pajo” oraz neutralizacja 
zagrożenia,

19.07 – pożar trawy przy ul. Ko- n

towo w Poznaniu,

19.07 – pożar garażu oraz pod- n

dasza budynku mieszkalnego na 
ul. Migalli,

20.07 – pożar dachu w restaura- n

cji „Delicjusz” na ul. Poznańskiej 
w Trzebawiu,

22.07 – wypadek samochodowy  n

na ul. Kopernika,
25.07 – usunięcie powalonego  n

drzewa z drogi rowerowej w Łę-
czycy,

31.07 – sorpcja substancji ropopo- n

chodnej na rondzie Żabikowskim.
Ponadto po przejściu nawałnic 

7, 9 i 27 lipca kilkunastokrotnie 
interweniowaliśmy, wypompowując 
wodę z zalanych piwnic, posesji oraz 
ulic. Działania ratownicze do póź-
nych godzin nocnych prowadziliśmy 
w Luboniu, Poznaniu oraz Plewi-
skach.

OSP

POLICJA - STRAŻ 

Kronika Policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Ogólnopolski telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży: 
116 111; www.116111.pl

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

Strażnicy miejscy wykonali w lipcu 
539 różnych interwencji.

Wzmożone działania ukie-
runkowane na kontrolę miejsc 
publicznych, gdzie najczęściej do-
chodzi do naruszania zapisów 
ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi, spowodowały podjęcie przez 
nas 178 działań w tym temacie. 
Efektem wspólnych działań z funk-
cjonariuszami Komisariatu Policji 
w Luboniu oraz samodzielnych 
kontroli strażników stało się na-

łożenie 44 mandatów karnych 
kredytowanych za nieprzestrzega-
nie zapisów art. 43 p. 1 i 2 wzmian-
kowanej ustawy. W jednym przy-
padku osobę, której stan nietrzeź-
wości zagrażał zdrowiu lub życiu 
jej i innych osób, przewieźliśmy 
do miejsca jej zamieszkania.

Interwencji, których podmiotem 
były zwierzęta, w tym miesiącu od-
notowaliśmy 50. Na uwagę zasłu-
guje wyjątkowo duża liczba rannych 
ptaków, które przewieźliśmy do 
Ptasiego Azylu znajdującego się przy 

Wyjaśnienie

W lipcowym numerze „WL”, w „Kronice policyjnej” podaliśmy infor-
mację, o kradzieży portfela z pomieszczenia socjalnego w sklepie 
„Skrzat” przy ul. Żabikowskiej. Okazuje się, że do przestępstwa 

nie doszło bezpośrednio w sklepie, a w lokalu wynajmowanym na II pię-
trze budynku.   (red)

Kronika Strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

n
Akcja w CH Pajo w niedzielę, 13 lipca, przy usuwaniu zadymienia, które po-
wstało w kuchni restauracji na piętrze. Ewakuowano klientów   fot. Władysław 
Szczepaniak

W lipcu skradziono  
w Luboniu  

aż 7 samochodów.

cd.  
na str. 
58

Znakowanie rowerów
Luboński komisariat zaprasza do 

wzięcia udziału w powiatowym poli-
cyjnym programie „Poznański Rower 
– Bezpieczny Rower” polegającym na 
oznakowaniu roweru (bez uszkodzenia 
przy tym lakieru) i zarejestrowaniu go 

przez przypisanie indywidualnego nu-
meru. Z usługi można skorzystać przy 
lubońskim Komisariacie Policji na ul. 
Powstańców Wlkp. 42 w środę, 20 sierp-
nia w godz. 15-18.

800 130 334 – „Policyjny telefon zaufania i 10 minut” – bezpłatna, całodobo-
wa infolinia dla mieszkańców Wielkopolski w Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu. Dyżurni przyjmują: sprawy dotyczące braku reakcji lub przewlekłego 
oczekiwania na policję w sprawie zgłoszenia przestępstwa lub wykroczenia; in-
formacje o ich sprawcach, gdy zgłaszający nie chce osobiście zawiadomić o prze-
stępstwie i zachować anonimowość; o ukrywających się osobach podejrzanych, 
a także działaniach lub powiązaniach przestępczych policjantów.
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cd.  
ze str. 
57

Zabawa polega na odgadywaniu 
ciekawych i charakterystycz-
nych miejsc w Luboniu. Prosimy 

określić, co przedstawia opublikowana 
fotogra�a i gdzie obiekt się znajduje. 
Odpowiedzi można przesyłać (również 
pocztą elektroniczną), dostarczać do 
Redakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 62) 
albo wrzucać do niebieskich skrzynek 
„Wieści Lubońskich” na terenie mia-
sta. Kartki z dopiskiem: „Zgadnij, co 
to” muszą być podpisane imieniem 
i nazwiskiem uczestnika konkursu. 
Wśród tych, którzy nadeślą poprawne 
odpowiedzi, rozlosujemy upominki. 
Prosimy też o nadsyłanie swoich pro-
pozycji (fotogra�i).

Opublikowane w ubiegłym mie-
siącu zdjęcie przedstawiało fragment 
zachodniej elewacji budynku przed-
wojennej spółki z o.o. o nazwie 
„Spójnia” – fabryki marmolady 
– przy ul. Armii Poznań 78. Spośród 
poprawnych odpowiedzi wylosowa-
liśmy tę, którą nadesłała Anna Ku-
bicka-Frąckowiak z ul. Tęczowej 
w miejscowości Plewiska. Po odbiór 
niespodzianki zapraszamy do redak-
cji (ul. Wschodnia 23 a/62) w go-
dzinach dyżurów.   (red)

Zgadnij, co to?

n
Budynek dawnej marmoladowni przy ul. Armii Poznań 78 (dziś mieszkania 
Spółdzielni Mieszkaniowej o tej samej nazwie – „Spójnia”). Widok przez tory 
kolejowe od strony ul. Dworcowej (odsłonięty dzięki wycięciu drzew przy okazji 
modernizacji torowisk Poznań-Wrocław)   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Zgadnij, fragment jakiego budynku 
przedstawiamy tym razem?

Z serca

Życz z komórki!
Istnieje dodatkowa forma zgłaszania do redakcji życzeń do rubryk: 

Z serca i Kolacja we dwoje. Można uczynić to tradycyjnie, wpisując na bez-
płatnym kuponie treść życzeń lub pod numer 71068 wysłać SMS o treści:  
TC.WLZSERCA.(treść życzeń). Usługa ta kosztuje 1 zł netto (1,23 zł z VAT).

Przesłane w ten sposób życzenia (maksymalnie 160 znaków) będą pu-
blikowane w najbliższych numerach „Wieści Lubońskich”.

Kolacja we dwoje

Ks. kan. Bernardowi Cegle n  – 
proboszczowi para�i pw. św. Bar-
bary – życzymy zdrowia i wielu łask 
Bożych w realizacji zaplanowanych 
zadań para�alnych.

Serdeczne podziękowania dla Pana  n

Kostrzewskiego za wsparcie przy 
kupnie wózka dla naszych dzieci – 
wdzięczni rodzice.

Byłemu Zastępcy Burmistrza  n

Lubonia – Marianowi Walnemu 
– życzymy zdrowia i pomyślności 
w życiu osobistym oraz satysfak-
cji z przedsięwzięć zrealizowanych 
w naszym mieście.

Szanownej Jubilatce  n Alicji Hu-
rysz, z okazji 80. urodzin, wszyst-
kiego co najlepsze życzy Wandzia 
z rodziną.

Drogiej  n Pani Alicji, z okazji 80. 
urodzin, bukiet najwspanialszych ży-
czeń: zdrowia, uśmiechu i szczęścia 
każdego dnia oraz wszelkiej pomyśl-
ności życzy Iza z rodziną.

Ukochanej  n Bernadecie z Obornik 
Wlkp. z okazji 50. urodzin – dużo 
zdrowia, miłości, wielkiego serca bez 
żadnej obłudy i zakłamania życzy 
zawsze kochający Juras z Lubonia.   
(sms)

(red)

Z okazji 10. rocznicy ślubu – Ko- n

chanemu Mężowi – wszystkiego, co 
najlepsze na kolejne lata razem – życzy 
kochająca żona Kamila.   (sms)

Kindze i Piotrowi Skrzątkom n  
– wszystkiego najlepszego z okazji 
17. rocznicy ślubu – życzy Baśka.   
(sms)

Kochanym Rodzicom –  n Jadwidze 
i Zbigniewowi Sobikom – z okazji 
43. rocznicy ślubu – dużo zdrowia 
i miłości – życzą córka i wnuczka.   
(sms)

Hannie i Tomaszowi Zaborow- n

skim – z okazji 1. rocznicy ślubu 
– zdrowia, szczęścia i wszelkiej po-
myślności życzą Rodzice i rodzeń-
stwo.   (sms)

Joannie i Sławkowi Goch n  – w 2. 
rocznicę ślubu – szczęścia, radości, 
pomyślności i miłości. Życzenia prze-
syłają: Ewa i Witold Tomaszewscy 
z Lubonia.

W maleńkiej obrączce uczuć świat  n

cały, Miłość, obowiązek, wzniosłe 
ideały. Maleńka obrączka, a zna-
czy tak wiele, na całe życie włożona 
w kościele. Wszystkiego najlepszego 
z okazji 20. rocznicy ślubu – Beacie 
i Przemkowi Michalskim – dużo 
radości i zdrowia na dalsze lata ży-
czą z całego serca rodzice.

W drugą rocznicę ślubu – dro- n

gim Znajomym Joannie i Sławko-
wi Gochom – pomyślności w życiu 
i miłości życzy Patrycja.

Kochanym Rodzicom  n Aleksan-
drze i Mirosławowi Nowickim, 
z okazji 36. rocznicy ślubu, w tym 
wyjątkowym dniu, serdeczne życze-
nia – zdrowia, optymizmu, sukce-
sów w każdej dziedzinie życia oraz 
wszystkiego, co piękne składają: cór-
ki z rodzinami, a wnuki dziadkom 
śpiewają 100 lat!

Z okazji 10. rocznicy ślubu –  n

Magdzie i Markowi Danielskim 
– dużo zdrowia, miłości i radości 
oraz błogosławieństwa Bożego na 
dalsze wspólne lata życzą rodzice 
i babcia Eugenia.

W drugą rocznicę ślubu –  n Joannie 
i Sławkowi Gochom – szczęścia, ra-
dości oraz błogosławieństwa Bożego 
na dalsze lata z całego serca życzą 
Bogusia i Nastia.

Na kolację do restauracji „Mio-
dziojadło” przy placu Edmunda Bo-
janowskiego 1 wybiorą się w tym 
miesiącu państwo Beata i Przemysław 
Michalscy. Życzymy przyjemności. 
Prosimy o kontakt z redakcją.

Nowym Ogrodzie Zoologicznym 
w Poznaniu. Takich przypadków 
było aż sześć.

W pięciu przypadkach postę-
powanie mandatowe objęło osoby, 
które wykroczyły wobec zapisów 
art. 54 Kodeksu wykroczeń, a więc 
zachowywały się niezgodnie z obo-
wiązującymi przepisami porząd-
kowymi w miejscach publicznych. 
Interwencji, których powodem było 
nieprzestrzeganie zapisów „Regu-
laminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Miasta Luboń”, 
przeprowadziliśmy w lipcu 76.

Łącznie strażnicy ukarali grzyw-
nami mandatowymi 87 osób na 
kwotę 11 100 zł. Do Sądu Rejono-

wego w Poznaniu skierowaliśmy dwa 
wnioski o ukaranie.

Z funkcjonariuszami Komisa-
riatu Policji w Luboniu przepro-
wadziliśmy 8 wspólnych patroli. 
Z pracownikami Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej wykona-
liśmy 4 patrole, których zadaniem 
jest kontrola osób korzystających 
z pomocy tej instytucji w miejscu 
ich zamieszkania. W lipcu straż-
nicy dokonali też 31 konwojów 
dokumentów i wartości pienięż-
nych. Zabezpieczali też porządek 
podczas dwóch imprez kultural-
nych.

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

Kronika Straży Miejskiej 
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Nasza krzyżówka

Poziomo:
 1.  nieżyt nosa
 4.  kuchnia, stołówka wojskowa
 7.  druga żona Mieszka I
 8.  konkurent
 9.  starodawny powóz
 10. postać z powieści „Chata za wsią”
 11. czop, zator
 14. rodz. owalnego koszy-

ka bez pałąka
 17. nakrycie głowy
 21. epidemia, mór, choroba zakaźna
 24. w sztuce – postać kobie-

ca w pozie modlitewnej
 25. córka Baala, fenicka bo-

ginie deszczu
 26. gatunek wierzby
 27. magazyn, skład
 29. natarcie, gwałtowne ude-

rzenie na nieprzyjaciela
 31. przekroczenie przepisów gry
 32. klocki rodem z Danii
 33. gat. �gowca
 34. tytuł kardynalski

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 utworzą rozwiązanie, które 
po wpisaniu do kuponu należy do końca sierpnia, na kartce pocztowej, 
dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz: mapka str. 2) lub 
wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie 
miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, wylosujemy nagrodę 
ufundowaną przez �rmę „Malibu” z ul. Sikorskiego. Rozwiązanie krzy-
żówki zamieszczonej w poprzednim wydaniu brzmiało: „Okres urlopu 
i wakacji”. Nagrodę wylosowała: Aleksandra Nowicka z ul. Stawnej. Gra-
tulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.
Pionowo:
 1.  klej rybi
 2.  zabytkowy zamek w Londynie
 3.  gat. skowronka
 4.  rodz. gry w karty
 5.  cyrkiel zerowy
 6.  w mitologii gr. świet-

na łowczyni
 12. tłuszcz roślinny
 13. wybitny niemiecki ar-

chitekt, historyk
 15. układ postaci, postawa
 16. otwór w stole bilardowym
 17. dzieje pisane w porząd-

ku chronologicznym
 18. ogół czasopism
 19. budowniczy skrzypiec
 20. obóz cygański
 22. zwój
 23. bielak, szarak
 27. zespół braci Zielińskich
 28. adaptacja utworu muzycznego
 30. nieszczęście, utwór 

dramatyczny
oprac. Bernard Stachowiak

W środę, 1 października o godz. 
19 w Bibliotece Miejskiej od-
będzie się spotkanie autorskie 

lubonianina Mirosława Orłowskiego na 
temat wydanej w maju jego książki pt. 
„Warszawa 44”, przygotowanej przez Wy-
dawnictwo Poznańskie z okazji 70. rocz-
nicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 
To pierwsza w Polsce publikacja o tym 
heroicznym zrywie zilustrowana pełny-
mi dynamizmu scenami zrealizowanymi 
przez grupę rekonstrukcyjną.

(S)

Podróż po powstańczej Warszawie

Zapraszamy na pieszą pielgrzym-
kę do Tulec w niedzielę, 7 
września. Wyruszamy trady-

cyjnie sprzed kościoła św. Barbary 
o godz. 6. Trasa pielgrzymki została 
zmieniona z powodu kilku remon-
tów na drodze. Więcej informacji 

już wkrótce na stronie para�alnej 
(i ogłoszeniach): barbara.lubon.pl 
oraz na facebook.com/Pielgrzym-
kaPieszaDoTulec

Rafał Wojtyniak

Do Tulec
W sierpniu ulegają zmianie go- n

dziny otwarcia biblioteki w piątki: 
9 – 15 oraz w soboty: nieczynne. 
Pozostałe dni bez zmian.

Od 18 sierpnia do 12 września  n

przyjmowane są zapisy na działania 
plastyczne (dzieci od rocznika 2009) 

oraz do klubu szachowego (dzieci 
w wieku szkolnym). Chętni prosze-
ni są o zapisywanie się osobiście lub 
telefonicznie.

Biblioteka zaprasza na stronę 
internetową: www.biblub.com

BM

Biblioteka informuje

W poniedziałek 29 września o godz.17 w Ośrodku Kultury 
w Luboniu ul. Jana III Sobieskiego 97, odbędzie się spo-
tkanie informacyjne dla mieszkańców Lasku z głównym 

wykonawcą budowy sieci kanalizacyjno-sanitarnej.
Jolanta Korcz

Radna Powiatu Poznańskiego

Kanalizacja sanitarnaUwaga! 13 września o godz. 20 
w restauracji „Kwadrans” przy 
ul. Kościuszki 72 (dawniej 

„Tesa”) odbędzie się unikalny koncert 
legendy rocka z zespołu „Niebiesko-
Czarni” pt. „Na betonie kwiaty nie 
rosną…”. Bilety w cenie 30 zł od oso-
by oraz rezerwacje pod numerem: 

601 917 192 lub 660 368 227. Kon-
certem tym restauracja „Kwadrans” 
rozpoczyna cykl spotkań muzycznych 
ze znanymi wokalistami. Informa-
cje będą regularnie zamieszczane 
w „Wieściach Lubońskich”.

(K)

Koncert Wojciecha Kordy
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Spis zapowiedzi imprez, spotkań, posiedzeń władz miasta, akcji, 
turniejów itp., zebranych w jednym miejscu. Niektóre sygnały po-
siadają rozwinięcie, zamieszczone na innej stronie gazety, o czym 

informujemy.
Apelujemy do organizacji i czytelników o przekazywanie nam za-

powiedzi.

Co, gdzie, kiedy

12 sierpnia – 2 września  n – wyło-
żenie do publicznego wglądu projektu 
zmiany Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego Miasta 
Luboń – „Luboń Centrum – I etap” 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskie-
go 2 – szerzej na str. 34

17 sierpnia, godz. 21 n  – Kino Let-
nie – „Chce się żyć” – pl. Edmunda 
Bojanowskiego

19 sierpnia, godz. 16.30 n  – otwar-
te posiedzenie Komisji Komunalnej 
RML – Urząd Miasta, pl. E. Boja-
nowskiego 2, pok. 201

20 sierpnia, godz. 17 n  – otwarte 
posiedzenie Komisji Budżetu i Fi-
nansów RML – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2, pok. 201

23 sierpnia, godz. 12  n – Luboń-
ski KS – Piast Kobylnica – stadion, 
ul. Rzeczna

20 sierpnia, godz. 15-18  n – znko-
wanie rowerów – Komisariat Policji, 
ul. Powstańców Wlkp. 42

23 sierpnia, godz. 17  n – Stella 
Luboń – Kotwica Kórnik – boisko, 
ul. Szkolna

24 sierpnia n  – rajd wyjazdowy 
LUTW – zapisy w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Komornikach

24 sierpnia, godz. 8-14  n – akcja 
krwiodawcza Klubu HDK PCK „Lu-
bonianka” – sale lekcyjne SP 1, ul. 
Poniatowskiego 16

25 sierpnia, godz. 14.30 –  n dysku-
sja publiczna nad projektem zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Miasta Luboń 
– „Luboń Centrum – I etap” – sala 
sesyjna, Urząd Miasta, pl. E. Boja-
nowskiego 2 (II p.)

30 sierpnia, godz. 17 n  – Stella Lu-
boń – Concordia Murowana Goślina 
– boisko, ul. Szkolna

4 września, godz. 17 n  – otwarte 
posiedzenie Komisji Organizacyjno-

Prawnej RML – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, pok. 201

6 września, godz. 12 n  – Luboń-
ski KS – Wielkopolska Komorniki 
– stadion, ul. Rzeczna

6 września, godz. 16 n  – akcja po-
rządkowania „Wiśniowego Sadu” przy 
ulicach: Fabryczna, Konarzewskie-
go, Prusa, Żeromskiego – szerzej na 
str. 25)

6 września, godz. 10-16 n  – pokaz 
ptaków egzotycznych Stowarzysze-
nia Hodowców Ptaków „Canaria” 02 
Poznań – LOSiR, ul. Kołłątaja 2 – 
szerzej, str. 61

7 września, godz. 6 n  – pielgrzymka 
do Tulec – wymarsz sprzed kościoła 
św. Barbary – szerzej, str. 59

9 września, godz. 16.30 n  – sesja Rady 
Miasta Luboń – sala sesyjna, Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2

9 września, godz. 14 n  – spotkanie 
w Klubie Ludzi Niewidomych i Sła-
bowidzących „Promyk” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowski 42

13 września, godz. 16 n  – Stella 
Luboń – Luboński KS (derby) – bo-
isko, ul. Szkolna

22 września, godz. 17 n  – „Czarne 
i białe” – spektakl dla dzieci (od 3 
lat) w wykonaniu Teatru „Pod Orzeł-
kiem” z Białegostoku – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowski 42

29 września, godz. 17 n  – spotka-
nie informacyjne dla mieszkańców 
Lasku z głównym wykonawcą kana-
lizacji sanitarnej – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97

1 października, godz. 19 n  – spo-
tkanie autorskie Mirosława Orłow-
skiego na temat jego książki pt. „War-
szawa 44” – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowski 42 – patrz str. 59

06.07.2014 r.
Jan Stanisław Nuckowski   n

 ur. 1951 r.

Zgony
07.07.2014 r.

Adam Przybylski ur. 1931 r. n

12.07.2014 r.
Romuald Józef Wilczyński   n

ur. 1932 r.

Wiesława Voelkel
kierownik USC

Śluby
05.07.2014 r.

Łukasz Adamczyk   n

 i Natalia Malanowska
11.07.2014 r.

Tomasz Rafał Chrzanowski   n

 i Joanna Daria Dopierała

Tomasz Kosowski   n

 i Paulina Maria Szeląg
26.07.2014 r.

Łukasz Marek Surmacewicz   n

 i Dorota Anna Kirchner

W lipcu zawarto 9 związków 
małżeńskich. 5 par nie wyraziło 
zgody na publikację danych.

Serdecznie podziękowanie dla Księdza Jacka Zjawina oraz Diakona Bar-
tosza Federowicza za sprawowanie mszy świętej i ceremonii pogrzebowej 
w para�i pw. św. Barbary.

Rodzinie, Sąsiadom z ul. Granicznej, a także Sąsiadom z osiedla „Lubo-
nianka”, Znajomym i Delegacji z „Luveny” dziękujemy za o�arowane msze 
święte, złożone kwiaty oraz liczny udział w pogrzebie

śp. Bolesława Ziemkowskiego
żona z dziećmi.

Osobne podziękowania dla Zakładu Pogrzebowego Zbigniewa Kędziory 
– za zorganizowanie uroczystości pogrzebowej.

W niedzielę, 3 sierpnia zmarł

ks. Wojciech Krupczyński

wikariusz w para�i św. Barbary w latach 
1975-79, Kanonik Honorowy Kapituły Kole-
giackiej Poznańskiej i sędzia Metropolitarnego 
Sądu Duchownego w Poznaniu.

Przed śmiercią przez 20 lat kierował para�ą 
pw. Pierwszych Polskich Męczenników na osie-
dlu Tysiąclecia w Poznaniu, a wcześniej przez 
13 lat był kapelanem Szpitala Miejskiego im. J. Strusia na ul. Szkol-
nej w Poznaniu.

Pochowano go 7 sierpnia na cmentarzu para�alnym w Gosty-
niu.

(S)
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Ogłoszenia drobne

Uwaga!  Przypominamy, że bezpłatne ogłoszenia na kuponach „PRACA” przyjmu-
jemy wtedy, gdy dotyczą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, po-
szukujemy magazyniera) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje pracy (etatu), np. tokarz 
z prawem jazdy kat. B szuka stałego zatrudnienia. Często zdarza się, że bezpłatne 
kupony wykorzystywane są jako oferowanie usług.   (red)

Korepetycje
Angielski, chemia, matematyka – ko- n

repetycje szkoła podstawowa, gimna-
zjum. Studentka, dojazd do ucznia; tel. 
500 192 458   (ws-VIII-X)

Język niemiecki – korepetycje; tel.  n

600 816 007   (302)
Fizyka, matematyka – nauczyciele,  n

dojazd; tel. 692 563 017   (h-186 VII-
XII)

Cierpliwy student Politechniki, na- n

uczy gimnazjalistów i licealistów ma-
tematyki; tel. 509 387 981   (kf)

Korepetycje j. angielski z dojazdem  n

do ucznia; tel. 785 602 439   (r-226 
VIII-IX)

Korepetycje – matematyka, �zyka,  n

chemia – absolwentka Politechniki; tel. 
785 602 438   (r-226 VIII-IX)

Chemia, �zyka, matematyka – ko- n

repetycje, gimnazjum; tel. 785 602 439   
(r-226 VIII-IX)

Angielski – korepetycje z dojazdem  n

do ucznia; tel. 723 517 463   (r-226 
VIII-IX)

Matematyka, �zyka – korepetycje,  n

gimnazjum, liceum, przygotowanie do 
matury, dojazd do ucznia; tel. 697 748 835   
(r-238 VIII-IX)

Angielski, niemiecki – korepetycje,  n

gimnazjum, liceum, matura, wszyst-
kie poziomy, dojazd do ucznia; tel. 
784 878 579   (r-238 VIII-IX)

Matematyka, �zyka, chemia – ko- n

repetycje; tel. 509 728 962   (h-239 
VIII-IX)

Język niemiecki – korepetycje; tel.  n

600 351 347   (097)

Praca
Zlecę gruntowne sprzątanie mieszka- n

nia, co miesiąc. Lasek, ul. Armii Poznań; 
tel. 507 234 426   (m-VIII)

Zaopiekuję się dzieckiem, posprzątam  n

mieszkanie lub biura; tel. 661 948 698   
(m-VIII)

Zatrudnię studenta ze znajomością  n

tworzenia stron WWW i gra�ki kom-
puterowej (Luboń); tel. 602 218 872, 
61 899 99 99   (m-VIII)

Zakład dekarski przyjmie dekarzy – pra- n

cowników; tel. 606 666 153   (r-tw)
Sprzątanie, mycie okien; tel. 793 486 047    n

(ig)
Steelpress sp. z o.o. w Luboniu po- n

szukuje pracowników na stanowiska: 
nastawiacz pras, operatorów maszyn, 
monter, spawaczy, operatora robota 
spawalniczego. Szczegóły patrz: str. 79  
(r-204 VII-IX)

Zatrudnimy kierowcę kategoria „C”.  n

Mile widziany ukończony kurs przewozu 
rzeczy oraz ADR. Praca stała. Dzien-
nie ok. 15 punktów do odwiedzenia – 
spedycja drobnicowa na paletach; tel. 
501 420 971   (r-@ VIII)

Firma „Bemo Motors” zatrudni na  n

umowę o pracę (mile widziane orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności 
i prawo jazdy kat. B) na stanowisko: 
Pracownik gospodarczy, Poznań, ul. 
Opłotki 15 (przy autostradzie na granicy 
z Luboniem); tel. 609 470 035 w godz. 
9-15   (r-@ VIII)

Przedszkole w Luboniu zatrudni oso- n

bę do pracy w kuchni; tel. 616 395 808   
(r-VIII)

Usługi
Remonty; tel. 696 896 204   (295) n

Cyklinowanie parkietów, lakierowa- n

nie; tel. 618 133 945   (299)
Płytki – Panele – Malowanie –  n

Szpachlowanie – Płyta G-K i inne; tel. 
696 896 204   (m-237-VIII)

Projektowanie, zakładanie i konser- n

wacja ogrodów, oczka wodne, fontanny, 
ogrody zimowe, akwaria, rozdrabnia-
nie i utylizacja gałęzi, tel. 501 595 730   
(rr-do)

Usługi ogólnobudowlane; tel.  n

516 199 639   (r-bs)
Karcher – czyszczenie: dywanów,  n

wykładzin, tapicerek meblowych i sa-
mochodowych. Czyszczenie, konser-
wacja skór – auto – dom. Polerowanie, 
zabezpieczenie lakieru. Wystawiam fak-
tury VAT. Tel. 600 217 065   (m-191 
VII-VIII)

Nieruchomości
Wynajmę powierzchnię biurową (20 m n 2 

z WC) w Luboniu, ul. 11 Listopada; tel. 
666 609 170   (m-240-VIII)

Rybojedzko gm. Stęszew – sprze- n

dam działkę budowlaną, uzbrojoną 
700 m2 przy jeziorze, tel. 600 322 991   
(r-190 VII-IX)

Kawalerkę w Luboniu oddam w na- n

jem; tel. 602 273 954 (pw-VIII)
Szukam pokoju – tel. 793-486-047 n

Urząd Miasta Luboń informuje, 
że uruchomiono przedsięwzię-
cie polegające na sterylizacji 

wolno żyjących kotek i kastracji wolno 
żyjących kocurów z terenu Lubonia. 
Miasto podpisało w tym celu porozu-
mienie z Fundacją Ochrony Zwierząt 

ANIMAL SECURITY. Zgłoszenia 
w sprawie konieczności wyłapania 
kotów do zabiegu kastracji lub ste-
rylizacji przyjmują przedstawiciele 
lub wolontariusze Fundacji pod nr. 
tel. 790 450 457.

Wydział Spraw Komunalnych UML

Sterylizacja i kastracja kotów

Fundacja Ochrony Zwierząt „Ani-
mal Security” prowadzi zbiórkę 
publiczną na rzecz wolno żyjących 

kotów po zabiegach sterylizacji i ka-
stracji. Wszystkich zainteresowanych 
zachęcamy do przekazania Fundacji 
darów, które przydadzą się wolno 
żyjącym kotom w czasie rekonwale-
scencji. Z informacji uzyskanych od 
Fundacji wynika, że najbardziej po-
trzebna będzie mokra i sucha karma 
oraz jednorazowe podkłady higienicz-
ne (do kupienia w aptekach i w skle-
pach zoologicznych), niezbędne do 
klatek, w których będą przebywały 

koty po zabiegach. Niezwykle istot-
nym produktem jest też żwirek dla 
kotów, najlepiej typu „Benek”.

Mieszkańców Lubonia zachęca-
my do pomocy Fundacji „Animal 
Security”. Zaznaczamy, że fundacja 
ta współpracuje z Miastem Luboń 
w zakresie sterylizacji i kastracji 
wolno żyjących kotów. Zgłoszenia 
dotyczące chęci przekazania darów 
przyjmują przedstawiciele lub wo-
lontariusze fundacji pod nr tel. 
790 450 457. Zbiórka trwa do 31 
grudnia br.

Wydział Spraw Komunalnych UML

Zbiórka na koty

W sobotę, 6 września w Lubońskim Ośrodku Sportu i rekreacji 
(LOSiR), przy ul. Kołłątaja 2, w godz. 10 – 16 odbędzie się po-
kaz ptaków egzotycznych zorganizowany przez Stowarzyszenie 

Hodowców Ptaków „Canaria” 02 Poznań, którego prezesem jest lubonianin 
– Wiesław Krajewski. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców, 
zwłaszcza dzieci, dla których od godz. 12 będą przeprowadzane liczne kon-
kursy z nagrodami. Wstęp jest wolny.   PAW

Ptaki w LOSiR

W niedzielę, 17 sierpnia przy 
kościele pw. św. Maksymi-
liana Marii Kolbego przy 

ul. Walki Młodych, w godz. 8 – 13 
odbędą się: zbiórka krwi oraz wpisy 
w Rejestr Potencjalnych Dawców Szpi-
ku zorganizowane z okazji odpustu 
para�alnego. Zebrana w tym dniu 
krew zostanie przekazana do Kliniki 
Onkologii Hematologii i Transplan-
tologii Pediatrycznej Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu przy ul. 
Szpitalnej w Poznaniu.

Na każdego, kto przyjdzie w tym 
dniu oddać krew dla chorych ma-
luszków, będzie czekać mała niespo-
dzianka!

Wraz z kapłanami z para�i św. 
Maksymiliana serdecznie zapra-
szam

Rafał Szczeszek
koordynator Drużyny Szpiku

Krew dla dzieci

Inne
Sprzedam używane, 1-osobowe łóż- n

ko drewniane z szu�adą na pościel; tel. 
793 486 047   (ig)

Skup wszystkich aut do 10 tys. zł. Umo- n

wa i gotówka od ręki; tel. 798 827 337   
(h-187 VII-IX)

Kanapo-tapczan używany tanio sprze- n

dam; tel. 61 810 25 98   (h-243 VIII)
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ALARMOWE

KOMISARIAT POLICJI n

ul. Powstańców Wlkp. 34, 
tel. 61 813 09 97 lub 893 10 97

POGOTOWIE RATUNKOWE n

ul. Pułaskiego 15 – pomoc doraźna  
pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.
– tel. 61 864 88 94, 
wypadki, nagłe zachorowania  
– tel. 112 lub 999

STRAŻ POŻARNA n

ul. Żabikowska 36, tel. 
61 813 09 98, 618 102 826

STRAŻ MIEJSKA n

ul. Dworcowa 1,
pn.-pt. 6.30 – 22, sob. 7 – 15
z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91

POGOTOWIE WOD.-KAN. n

Mosina, tel. 61 813 21 71, 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje

POSTERUNEK ENERGETYCZNY n

ul. Fabryczna 4, tel. 61 813 03 02 (zgłoszenia 
usterek 6.30 – 8 i 13.30 – 14.30), tel. 24h 991 
oraz infolinia 800 66 00 06 (informacje o pla-
nowanych przerwach w dostawach prądu); 
www.operatorenea.pl

POGOTOWIE OŚWIETLENIA   n

DROGOWEGO
tel. 61 856 17 22 (24 h) 

 PODTOPIENIA I ZDARZENIA   n

 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
tel. 697 630 824

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT n

Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118, 886 368 528; 
weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE

 KOM-LUB n

www.kom-lub.com.pl, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom.lub.com.pl

 Centrum Zagospodarowania Odpa- n

dów – Selekt – Związek Międzygminny
www.selekt.czempin.pl, ul. 24 Stycznia 25, 
64-020 Czempiń  
tel. 61 282 63 03 lub 61 282 33 58; 
czo.selekt@czempin.pl

 Centrum Zagospodarowania Odpa- n

dów – Selekt –sp. z o.o. (instalacja)
www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE

  TRANSLUB n

ul. Przemysłowa 13, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

 ZARZĄD TRANSPORTU   n

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/

STACJA PKP n

ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757, 
kom. (42) lub (22) 19 436

POCZTY n

– ul. Wschodnia 22 C,  
tel. 61 899 11 40 lub 41,  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 61 813 03 52, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 3, tel. 
61 813 02 33, pn. – pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 
61 813 02 64,  pn. – pt. 8 – 18

LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU n

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 i w niedziele oraz święta pomoc 
doraźna – patrz Pogotowie Ratunkowe
Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM”
ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 813 12 11

 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO  n

-PEDAGOGICZNA
tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ  n

ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 19

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWA- n

NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Urząd Miasta, wt i pt 13-15

APTEKI CZYNNE PO 19 n

– „Złoty Lek”, ul. Żabikow-
ska 16, tel. 61 813 08 11, pon. 
– pt. 9 – 22, sob. 9 – 18

– „Alga” CH PAJO, ul. Żabikowska 66, 
tel. 61 899 41 27, pon. – sob.  
9 – 21, niedz. 10 – 19

– „św. Józefa”, ul. Sobieskie-
go 55 a, tel. 61 893 44 99, pon.- 
pt. 8.30 – 20.30, sob. 9 – 15

– „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

– „Arnika”, pl. E. Bojanowskiego 3,  
 tel. 61 813 02 82,  
pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06,  
pon. – pt. 8.30 – 20, sob. 8.30 – 14

KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38,  n

kom. 0-503 092 500

BANKOMATY 24h n

- PKO BP – ul. Sikorskiego
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59,  

CH Pajo – ul. Żabikowska 66,  
CH Factory – ul. Dębiecka 1

INSTYTUCJE PUBLICZNE

URZĄD MIEJSKI w LUBONIU n

pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.wokiss.pl
pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30

BURMISTRZ LUBONIA n

Dariusz Szmyt, tel. 61 813 01 41

MIEJSKI OŚRODEK PO- n

MOCY SPOŁECZNEJ
ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85

KOŚCIOŁY n

- 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. 1 Maja 4, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bo-
janowskiego – pl. E. Bojanow-
skiego, tel. 61 813 01 22

- bł. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13

MUZEUM MARTYROLOGICZNE n

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne
wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14

BIBLIOTEKA MIEJSKA n

http://www.biblub.com.pl, 
ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  
pn., śr. 12 – 20, wt., czw. 9 – 15, 
pt. 12 – 19, sob. 9 – 13 (VII i VIII: 
pt. 9 – 15, sob. nieczynne)
Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przy-
chodnia), tel. 785 874 382, pn. 11.30–18,  
wt. 9 – 15, śr. 10.30 – 17 

Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 97 (Ośrodek 
Kultury) wt., czw. 12 – 19,  
pt. 9 – 15, tel. 607 874 382

OŚRODEK KULTURY n

ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72,  
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

 LUBOŃSKI OŚRODEK SPOR- n

TU i REKREACJI
ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

PRZEDSZKOLA n

- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  
ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02

- Tip-Topka Odkrywcy,  
ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06

- Nr 5 Weseli Sportowcy,  
ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40

- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 
tel. 61 893 03 59

- Sióstr Służebniczek, pl. E. Boja-
nowskiego, tel. 61 813 01 22, w. 61

- Niepubliczne – Calineczka, 
ul. Poniatowskiego 42 A, 
tel. 61 813 95 55
- Niepubliczne – Chatka Skrzatka,  

ul. Szkolna 68, tel. 608-396-840
- Niepubliczne – Czarodziejski Ogród, 

ul. Kopernika 10a,  
tel. 61 639 58 08

- Niepubliczne – Kubuś Puchatek,  
ul. Konopnickiej 14; tel. 607 689 866

- Niepubliczne – Słoneczny Zakątek, 
ul. 11 Listopada 158, tel. 501 306 214

- Niepubliczne – Tajemnicza Wyspa, 
 ul. Kopernika 4; tel. 608-368-489
SZKOŁY PODSTAWOWE n

Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  
tel. 61 813 04 92
Nr 2, ul. Żabikowska 40,  
tel. 61 813 03 92
Nr 3, ul. Dąbrowskiego 2 A,  
tel. 61 813 04 42
Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81

GIMNAZJA n

Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  
tel. 61 810 28 38
Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  
tel. 61 893 23 16

GRUPY AA  n

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. mie-
siąca mityng otwarty) Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul.  Źródlana 1
 SPÓŁDZIELNIA MIESZKA- n

NIOWA „LUBONIANKA” 
ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury – pierw-
szy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR LUBOŃSKI

Dyżury aptek
W nocy, niedziele i święta

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, w porze nocnej (w godz. 22 – 8) 
oraz w niedziele, święta i w inne dni wolne od pracy (w godz. 14 – 18) 
dostępne są następujące apteki w Luboniu:

11.08 – 17.08 – „Niezwykła”, ul. Żeromskiego 1; tel. 61 810 20 69 n

15.08 – „Dla Ciebie”, ul. Poniatowskiego 24; tel. 61 810 31 28 n

18.08 – 24.08 – „W Przychodni”, ul. Wschodnia 25; tel. 61 899 12 91 n

25.08 – 31.08 – „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44;   n

 tel. 61 893 16 06
01.09 – 07.09 – „Far-Mia”, ul. 11 Listopada 141; tel. 61 297 40 12 n

08.09 – 14.09 – „Alga”, ul. Żabikowska 66; tel. 61 899 41 27 n

15.09 – 21.09 – „Ogólnodostępna”, ul. Kręta 9; tel. 61 810 55 93 n

(daty – wg tabeli ze starostwa powiatowego)

W podanych terminach wymienione apteki są dostępne na zgłoszenie 
telefoniczne, w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 
pacjenta.   (red)
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