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kanalizacyjne, kolejowe i drogowe.
Pytaj¹, dlaczego pozwolono na równoleg³e

prowadzenie kilku du¿ych inwestycji?

Kierowcy pomstuj¹ na zakorkowan¹ ulicê
Armii Poznañ. Trwaj¹ w tym rejonie roboty:

kanalizacyjne, kolejowe i drogowe.
Pytaj¹, dlaczego pozwolono na równoleg³e

prowadzenie kilku du¿ych inwestycji?
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Micha³ Adamczak

- czwarty zadeklarowany

kandydat na Burmistrza Lubonia

(str. 25)

Micha³ Adamczak

- czwarty zadeklarowany

kandydat na Burmistrza Lubonia

(str. 25)
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Jan Błaszczak, Maciej Gracz, Katarzyna Polerowicz- 
-Kelma, Mariusz Marszałkiewicz, Paulina Sawicka,  
Beata Stempczyńska, Władysław Szczepaniak, Rafał 
Wojtyniak, Paweł Wolniewicz, Robert Wrzesiński

TEMAT MIESIĄCA

W sierpniu i na początku 
września odebraliśmy 
wiele sygnałów z prośbą 

o interwencję i poruszenie tematu 
nieprzejezdnej drogi wojewódzkiej 
430 Poznań – Mosina (w Luboniu ul. 
Armii Poznań). Przyczyną utrudnień 
komunikacyjnych, które najbardziej 
odczuwają kierowcy przejeżdżający 
tędy przez Luboń, jest równoległe 
prowadzenie kilku inwestycji.

Jedną z nich jest daleko idąca 
przebudowa trasy kolejowej E59 
Poznań – Wrocław, efektem której 
jest m.in. zamknięcie na kilka mie-
sięcy ul. Powstańców Wlkp. w związ-
ku z remontem wiaduktu (czytaj na 
str. 30). W ramach tej samej inwe-

stycji trwają prace przygotowawcze 
(wycinanie zieleni, roboty ziemne) 
przy południowej granicy Lubonia, 
w rejonie pętli autobusu 603 i prze-
jazdu kolejowego w Łęczycy – w związ-
ku z budową wiaduktu nad torami, 
będącego częścią przyszłej, bezko-
lizyjnej trasy 430 do Mosiny. Ta 
inwestycja potrwa jeszcze bardzo 
długo.

Drugim, niezależnym przedsię-
wzięciem utrudniającym komuni-
kację samochodową w tym rejonie 

jest zadanie prowadzone przez Aqu-
anet, czyli kanalizacja Lasku i system 
jej podłączeń (czytaj też na str. 31). 
W ramach tego zadania najwięcej 
prac odbywało się w pobliżu prze-
jazdu kolejowego na wysokości Za-

kładów Chemicz-
nych (okolice 
parku Siewcy). 
Tutaj przez długi 
czas prowadzono 
roboty przy in-
frastrukturze 
kanalizacyjnej 
i wodociągowej 
w 3 usytuowanych 
blisko siebie wy-
kopach. W związ-
ku z budową 

Korki na 
Armii Poznań

n
Przez około 2 tygodnie, w związku z remontem, przejazd 
pod wiaduktem przy ul. Krętej był wyłączony z ruchu. Pojaz-
dy musiały się poruszać wyznaczonymi objazdami    
fot. Hanna Siatka

n
W związku z utrudnieniami bardzo niebezpiecznie, tłoczno i kolizyjnie było przy 
czynnym jeszcze przejeździe kolejowym w okolicy dawnych Zakładów Ziemnia-
czanych   fot. Paweł Wolniewicz

n
Prace Aquanetu w wykopach na wysokości przejazdu kolejowego 
przy Zakładach Chemicznych (Luvena) i ul. Romana Maya były 
dodatkową przyczyną zatorów w tym rejonie   fot. Hanna Siatka

mostu do Zakładów Chemicznych 
w ul. Romana Maya kursuje tędy 
dodatkowo duża liczba tirów, które 
też powodują utrudnienia.

Trzecim powodem kłopotów 
komunikacyjnych był remont prze-
pustu pod trasą kolejową Poznań 
– Wolsztyn (tzw. linia sulechowska). 
Na czas robót zlikwidowano tu po-
łączenie samochodowe z górnym 
Laskiem i ul. Krętą.

Zdenerwowani kierowcy pomsto-
wali na utrudnienia pytając, dlacze-
go inwestycje prowadzone są rów-
nolegle?

Wszystkie prace były wcześniej 
zaplanowane. I tak dobrze, że więk-
szość z nich przypadła na okres 
wakacji, kiedy częstotliwość prze-
jazdu jest mniejsza niż w roku szkol-
nym.

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

Po wielu miesiącach analiz, pro-
jektów i przygotowań, o�cjal-
nie 1 września 2014 r., ruszył 

interaktywny portal dla Czytelni-
ków miesięcznika „Wieści Luboń-
skie”. Internauci odwiedzający stronę  
www.wiescilubonskie.pl mogą przeczy-
tać najnowsze wiadomości z miasta, 
obejrzeć zdjęcia, sprawdzić zbliżają-
ce się terminy imprez i innych wyda-
rzeń odbywających się w Luboniu, 

wziąć udział w konkursie i zagłoso-
wać w sondażu.

Nowością jest możliwość samodziel-Qn

nego zamieszczania artykułów i ogło-
szeń drobnych w jednym z dziesięciu 
działów oraz edycja anonsów, które 
przestały być aktualne. Zachęcamy 
zatem Państwa do współredagowania 
portalu – nadsyłania sygnałów, arty-
kułów, zdjęć i komentarzy (także pod 
artykułami). W zakładce „Kontakty” 

Dobre, bo publiczne

Nowa jakość „Wieści Lubońskich”
znajdują się formularze, za pomocą 
których mogą Państwo wysłać swój 
artykuł lub zgłosić interwencję pra-
sową. Materiały po zwery�kowaniu 
lub opracowaniu przez Zespół Re-
dakcyjny zostaną opublikowane na 
portalu, a być może również w mie-
sięczniku.

W menu górnym w zakładce Qn

„ E-wydanie” znajdą Państwo in-
strukcję zamawiania prenumeraty 

miesięcznika „Wieści Lubońskie” 
oraz „Rocznika Historycznego”, 
którą można nabyć i czytać na 
urządzeniach takich jak kompu-
ter, smartfon, tablet lub czytnik 
bez wychodzenia z domu.

Natomiast w stopce strony Qn

znajdują się działy „Z miasta” 
i „Co słychać”, w których wy-
świetlają się tytuły najnowszych 
wpisów na stronach interne-
towych podmiotów z terenu 
Lubonia. Dzięki temu czyta-
jąc wiescilubonskie.pl jesteście 
Państwo najlepiej poinformo-
wanymi mieszkańcami.

W pogoni za nowoczesno-
ścią wdrożyliśmy jednocześnie 
responsywną wersję strony 
WWW, co oznacza, że jest ona 
wyświetlana na urządzeniach 
mobilnych (smartfony, table-
ty) w sposób bardzo czytelny 
i przyjazny dla odbiorcy, jed-
nocześnie nie tracąc nic z funk-
cjonalności.

W imieniu Zespołu Redak-
cyjnego zapraszam serdecznie 
do regularnego odwiedzania 
strony www.wiescilubonskie.pl 
i współredagowania jej.

Katarzyna Polerowicz-Kelma
redaktor prowadząca
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DOBRE, BO... 

W sierpniowym wydaniu pi-
saliśmy o rozpoczęciu bu-
dowy w parku Papieskim 

nowego, największego w Luboniu placu 
zabaw (czytaj „WL”08-2014, str. 10). 
Po uroczystym, o�cjalnym otwarciu 
w sobotę, 30 sierpnia, przez niefor-
malną grupę „Lubońska Pozytywka”, 
teren ten tętni życiem. Przychodzą tu 
ze swoimi pociechami mieszkańcy nie 
tylko z najbliższej okolicy, ale również 

z innych rejonów miasta. Milusińscy 
mają do dyspozycji zestaw spraw-
nościowy, linową piramidę, zestaw 
zabawowy z dwiema zjeżdżalniami, 
huśtawki wagową i typu gniazdo, 
domek wspinaczkowy oraz bujaki 
i piaskownicę. W trosce o bezpie-
czeństwo dzieci plac zabaw został 
przy odbiorze dodatkowo zwery�-
kowany pod kątem bezpieczeństwa 
przez Instytut Nadzoru Technicznego 

Dobre, bo otwarte

Plac tętniący życiem

n
Szczególnie w ciepłe dni, zwłaszcza w weekendowe popołudnia, jest tutaj wesoło i tłoczno   fot. Paweł Wolniewicz

z Wrocławia. Na obszarze wygro-
dzonego terenu o powierzchni 
1200 m2 jest jeszcze miejsce na 
montaż dodatkowych urządzeń 
zabawowych w najbliższych la-
tach. Należy stwierdzić, że z są-
siadującymi z nowym placem 
zabaw: siłownią zewnętrzną 
i wybiegiem dla psów, Wzgó-
rze Papieskie staje się coraz 
atrakcyjniejszym kompleksem 
rekreacyjnym i jedną z wizytó-
wek miasta. Jesienią planuje się 
tu nowe nasadzenia krzewów 
i drzew.

PAW

Miasto składa serdeczne 
wyrazy podziękowania �rmie 
Netto Sp. z o.o. za o�arowane 
na otwarcie placu zabaw owoce, 
słodycze i różne upominki.
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Drugiego września 2014 r. zareje-
strowaliśmy Komitet Wyborczy 
Wyborców „Daj Szansę Młodym!”. 

Celem jego powołania jest wystawienie 
kandydatów do Rady Miasta Luboń oraz 
kandydata na Burmistrza w osobie Mi-
chała Adamczaka.

Średnia wieku naszych kandydatów 
wynosi ok. 25 lat, ale nie jest to jedyny 
powód wyboru takiej nazwy. Założyciele 
naszego komitetu do tej pory nie pełnili 
żadnych funkcji w samorządzie i startują 
zupełnie niezależnie od jakichkolwiek orga-
nizacji politycznych. Dać szansę młodym, 
oznacza nie tylko prośbę o głos na naszych 
kandydatów. Naszym celem jest taka praca 
w samorządzie Lubonia, żeby pozostawić 
miasto w jak najlepszej kondycji naszym 
dzieciom i następnym pokoleniom. Nie-
ustanne zaciąganie kredytów powoduje, 
że nasi najmłodsi mieszkańcy, po wejściu 
w wiek produkcyjny będą obarczeni ciężarem 
spłaty tych zobowiązań w podatkach.

Chcemy być aktywnymi członkami Rady 
Miasta i skupiać się na problemach, które 
najbardziej nurtują mieszkańców Lubonia. 
Proponujemy proste rozwiązania skom-
plikowanych problemów, w czym pomoże 
nam na pewno nasze świeże spojrzenie. 
Najgorszą rzeczą w zarządzaniu jest iner-
cja, czyli popadanie w rutynę i marazm, 
dlatego chcemy przewietrzyć Radę Miasta 
i liczymy na poparcie.

Każda władza potrzebuje opozycji. Jeśli 
po jesiennych wyborach przypadnie nam 
taka rola, to będziemy ją pełnić zgodnie 
z wolą mieszkańców Lubonia.

KWW „Daj Szansę Młodym”

Nowe ugrupowanie

n
Logo Komitetu Wyborczego Wybor-
ców „Daj Szansę Młodym”
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DOBRE, BO... 

W rozegranych 24 lipca w War-
szawie Mistrzostwach Eu-
ropy w speed badmintonie 

Tomasz Kaczmarek z „Ruk-Cuk” Luboń 
w parze z Marcinem Ociepą z „Bat 
Bats” Wrocław pokonali aktualnych 
Mistrzów Świata – Mattiasa Arons-
sona i Pera Hjalmarsona ze Szwecji 
– i stanęli na najwyższym stopniu 
podium. Polacy po fantastycznym 
pojedynku, grając bardzo mocno, 
pewnie i nie popełniając błędów, 

wprost „rozjechali” Mistrzów Świa-
ta w dwóch setach, dając kibicom 
z Polski ogromne powody do radości 
i dumy. Szwedzi w obydwu setach 
nie mogli znaleźć recepty na bar-
dzo dobrze usposobionych Polaków, 
którzy pierwszego seta wygrali do 8, 
a w drugim pokonali Skandynawów 
do 10. W ten oto sposób Tomasz 
Kaczmarek i Marcin Ociepa zostali 
Mistrzami Europy w grze deblowej! 
Więcej czytaj na str. 61.  (S)

Dobre, bo europejskie

Tomek Kaczmarek mistrzem

n
Zwycięski debel Mistrzostw Europy w speed badmintonie. Na najwyższym stopniu 
podium lubonianin Tomasz Kaczmarek (z lewej) i Marcin Ociepa z Wrocławia

W ubiegłym miesiącu 
szeroko pisaliśmy na 
temat uroczystości 

związanych z obchodami 200. 
rocznicy urodzin błogosławio-
nego Edmunda Bojanowskiego 
i ufundowanej z datków społecz-
nych ławeczki która stanęła na 
placu jego imienia. Drugim wy-
bitnym Wielkopolaninem związa-
nym z Luboniem – rówieśnikiem 
E. Bojanowskiego – jest August 
hrabia Cieszkowski. Kupiony fol-
wark żabikowski przeznaczył na 
rzecz Wyższej Szkoły Rolniczej 
im. zmarłej żony Haliny. 

Miasto Luboń ufundowa-
ło granitową tablicę, która na 
początku września została za-
montowana na jednym z trzech 
kamieni, jakie znajdują się przy 
pomniku Milenijnym (skrzy-
żowanie ul. Powstańców Wlkp. 
i Puszkina). Inicjatorem i ko-
ordynatorem okolicznościowej 
pamiątki jest przewodniczący 
Rady Miasta Luboń – Marek 
Samulczyk. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia to około 1 500 zł 
i został pokryty z budżetu 
miasta.

(I)

Dobre, bo okolicznościowe

Tablica dla Cieszkowskiego

n
Okolicznościowa tablica o wymiarach 80x50 cm 
widoczna jest od strony ul. Powstańców Wlkp. 
także dla oczekujących na światłach kierowców. 
Jej treść: W 200. ROCZNICĘ URODZIN/ AUGUSTA 
HRABIEGO CIESZKOWSKIEGO/ WŁAŚCICIELA 
FOLWARKU ŻABIKOWSKIEGO/ FUNDATORA WYŻ-
SZEJ SZKOŁY ROLNICZEJ/ IM. HALINY/ LUBOŃ, 
WRZESIEŃ 2014 R. przypomina o ważnym dla 
historii Lubonia miejscu oraz wybitnym Wielkopola-
ninie XIX wieku – Auguście Cieszkowskim   
fot. Piotr P. Ruszkowski
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DOBRE, BO... 

We wtorek, 2 września 
o godz. 15 doszło do 
niecodziennego wyda-

rzenia. Z okazji 25. rocznicy ślubu 
pan Antoni Antoniów zrobił swo-
jej żonie niespodziankę. Zajechał 
pod aptekę „Famavit” przy ul. Ko-
ściuszki 51, której pani Katarzyna 
jest kierowniczką, zabytkowym 
citroenem Retro. Potem wspól-
nie z synem Michałem i grupą 
rekonstruktorów historycznych, 
ze specjalnym udziałem koleżanki 
Renaty, ubranej w strój z 1947 r., 
udali się do restauracji „Grejs” 
w Siedlcu.

Władysław Szczepaniak

Dobre, bo wyjątkowe

Niezwykły srebrny jubileusz

Państwo Katarzyna i Antoni Antoniów 
z synem i personelem apteki przed 
zabytkowym citroenem Retro na parkin-
gu przed apteką przy ul. Kościuszki 51   
fot. Władysław Szczepaniak

Kom-Lub wozi literaturę, a nie 
tylko makulaturę, można skon-
statować za prezesem luboń-

skiej spółki komunalnej na widok 
nietypowej reklamy, którą od nie-
dawna eksponuje jedna ze śmie-
ciarek. Tadeusz Urban natknął się 
przypadkiem na felieton Mikołaja 
Łozińskiego (syna Marcela Łoziń-
skiego – reżysera i dokumentalisty) 
i z dopiskiem „To chyba o nas” umie-
ścił fragment twórczości utalento-
wanego, młodego pisarza na cięża-
rówce. Wcześniej skontaktował się 
z autorem i podpisał z nim umowę 
licencyjną. Mikołaj Łoziński był za-
chwycony pomysłem.

Kto chciałby się wczytać w treść 
oryginalnej reklamy, może to zrobić, 
kiedy zabierając śmieci samochód 
Kom-Lubu przystanie na ulicy. Nie-
cierpliwym umożliwiamy to teraz. 

Z prawej strony pojazdu czytamy: 
W momencie kiedy moje dzieci słyszą 
z ulicy charakterystyczne pikanie, nic 
nie jest ważne. Jak w transie rzucają 
w kąt ukochane zabawki, odkładają 
na bok dopiero zaczęty deser, odwra-
cają się plecami do �lmu ze świnką 
Peppą. Nic nie może ich powstrzymać. 
Lecą do okna. Wspinają się na krze-
sła, potem wchodzą na stół (dobrze 
wiedzą, że to absolutnie zabronione), 
a ze stołu na parapet. Nie chcą stra-
cić ani sekundy. – Jest! – dotykają 
palcami szyby, zostawiając małe tłu-
ste ślady. Dalszy ciąg cytatu znajdu-
je się po przeciwnej stronie samo-
chodu i brzmi: Nie odrywają wzro-
ku od pomarańczowego pojazdu, 
który co kilka metrów się zatrzymu-
je. Wtedy kroczący obok niego męż-
czyźni w zielonych uniformach z sza-
rymi odblaskowymi paskami rozbie-

Dobre, bo oryginalne

Śmieciarka z literaturą

n
Niespotykany pomysł reklamy – nie obrazkowej, a wykorzystującej literaturę  
– na śmieciarce Kom-Lubu

n

gają się na różne strony. Po chwili 
wracają, ale nigdy z pustymi rękami. 
Każdy ciągnie za sobą kontener ze 
składaną codziennie przez mieszkań-
ców daniną. Pomarańczowa winda 
podnosi kontenery z ziemi i wrzuca 

dary do brzucha maszyny. Nikt nawet 
nie próbuje trąbić ani wyprzedzać. 
Moje dzieci dobrze wiedzą, że nie 
wolno przyspieszać tej ceremonii.

(S)
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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 

Powierzchnię sklepu wielobranżo-
wego „Freshmarket” przy ul. Sobieskie-
go 55A znacznie powiększono. Teraz 
mieści się on na około 400 m2 i czyn-
ny jest codziennie w godzinach 7 – 22.   
fot. Paulina Sawicka

Od października Szkoła Języków Ob-
cych „Mauritius” przenosi się do budynku 
znajdującego się na tyłach obecnej pla-
cówki (adres zostaje ten sam – ul. 11 Li-
stopada 71). Będzie funkcjonować od pn. 
do pt. w godz. 14 – 20, a w sob. 8 – 14, 
z możliwością uczęszczania na zajęcia 
przedpołudniowe. Więcej informacji na www.mauritius.edu.pl.  

 fot. Paulina Sawicka

Translub stawia w Luboniu 
kolejne, nowe wiaty przy-
stankowe. Dwie z pięciu pla-

nowanych już zamontowano: przy 
placu Edmunda Bojanowskiego 
w kierunku pętli oraz na ul. Dę-
bieckiej w pobliżu skrzyżowania z ul. 
Niepodległości. Następne zostaną 
ustawione: na placu E. Bojanow-
skiego w kierunku Dębca i Gór-
czyna (po wymianie zniszczonego 
chodnika na kostkę pozbrukową), 

przy OSP w kierunku Poznania oraz 
na ul. Dębieckiej w stronę ronda 
przy Factory Outlet. W przypad-
ku 4 lokalizacji przewidziano peł-
ne (głębokie) wiaty. W ostatnim 
z wymienionych miejsc, z uwagi 
na brak dostatecznej przestrzeni 
między jezdnią a ekranem auto-
strady, schronienie dla pasażerów 
będzie płytsze (z wąskimi ścianka-
mi bocznymi).

HS

Nowa jakość oczekiwania

n
Nowa, pełnowymiarowa wiata 
na przystanku przy placu 
Edmunda Bojanowskiego 
w stronę pętli autobusowej 
w Żabikowie, zastąpiła schro-
nienie typu dach z siedziskami   
fot. Hanna Siatka

Oczekiwana 
od dawna 
regulacja 

odcinka Strumie-
nia Junikowskie-
go od ul. Armii 
Poznań do mostku 
przy ul. Spadzistej 
urzeczywistnia się. 
Po odmuleniu i opa-
likowaniu brzegów 
nurtu przystąpiono 
do formowania skarp 
brzegowych. Choć 
zapowiadano wcze-
śniej, że zawiła w tym 
miejscu rzeczka zo-
stanie częściowo 
wyprostowana, to 
ze względu m.in. 
na sporne kwestie 
własnościowe nurt 
od ul. Hibnera do 
ul. Spadzistej pozo-
stanie malowniczo 
kręty.

(I)

Regulacja 
Strumienia Junikowskiego

n
Umacnianie skarp brzegowych ażurowymi płytami beto-
nowymi do wysokości 1,8 m, pod którymi na piasku jest 
zakładana przepuszczalna włóknina    fot. Piotr P. Rusz-
kowski
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Od połowy sierpnia 
linię autobusową 
nr 602 obsługu-

je nowy nabytek �rmy 
„Translub” – 8-letni bus 
marki Volkswagen Kut-
sentic CITI, wyposażony 
w dieslowski silnik o po-
jemności 2 500 cm3, kli-
matyzację i ogrzewanie, 
także postojowe. Pojazd 
może zabrać 28 pasażerów 
(18 miejsc siedzących). 
Chwalą go zarówno pa-
sażerowie jak i kierowcy, 
podkreślając duży komfort 
jazdy, przede wszystkim 
wygodę i łatwość wsia-
dania i wysiadania. 
Kierowcy zadowoleni 
są z osiągnięć pojazdu, 
którym sprzyjają gabaryty, 
funkcjonalność i ekono-
miczność w eksploatacji. 
Obecnie Translub dys-
ponuje 30 autobusami 
i 5 busami.

PAW

Citi bus Translubu

n
Bus 602 na przystanku autobusowym u zbiegu ulic Armii Poznań i Powstańców 
Wlkp. Przestronność dwojga drzwi i niskie podwozie ułatwiają pasażerom wsia-
danie i wysiadanie   fot. Paweł Wolniewicz

n
Duże okna i siedzenia usytuowane naprzeciw sie-
bie sprawiają, że wnętrze wydaje się przestronne. 
Co ciekawe, kierowcy zauważyli, że takie rozmiesz-
czenie foteli wpływa na integrację podróżujących. 
Często słychać jak z sobą rozmawiają, pozdrawiają 
przy wsiadaniu i żegnają przy wysiadaniu    
fot. Paweł Wolniewicz

Lubońska �rma 
„Anet-Trans” 
Aneta Bałasz-

Pawlicka z ul. 3 Maja 
zakończyła rozpoczętą 
w trzeciej dekadzie 
sierpnia budowę ul. 
Buczka na ponadki-
lometrowym odcinku 
od ul. Poprzecznej do 
Wojska Polskiego. Wy-
brano ziemię z pasa 
drogi o szerokości 4 m 
na głębokość ok. 20 cm 
i położono warstwę 
gruzu betonowego 
o grubości 10 cm, 
a na niej mieszankę 
kruszywa granitowe-
go (7 cm), po czym 
powierzchnię zwa-
łowano. Inwestycję 
wykonano z budżetu 
miasta (ok. 60 tys. zł) oraz do�nan-
sowania przez Urząd Marszałkowski 
(ok. 90 tys. zł) w ramach programu 
„Budowa (przebudowa) dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych”. (Do 
utwardzonego właśnie fragmentu ul. 
Buczka przylegają pola ciągnące się 
aż do granic Lubonia z Komornika-
mi, w części zabudowane). Teraz ul. 
Buczka posiada twardą nawierzch-
nię na całej swojej długości (odcinek 
od ul. Poprzecznej do Żabikowskiej 
i Poznańskiej zbudowano wcześniej – 
z pozbruku). Jak się dowiedzieliśmy, 
po posprzątaniu przylegającego do 
ul. Buczka gruntowego odcinka ul. 
Morelowej, który służył jako miejsce 
składowania materiałów do budowy, 
również i ta droga zostanie w po-
dobny sposób utwardzona.

Tę znaną w Luboniu, nieskom-
plikowaną i tańszą od tradycyjnej 
technologię poprawy stanu nawierzch-
ni, można by z powodzeniem za-
stosować również na innych naszych 
drogach gruntowych. Jak się dowie-
dzieliśmy, burmistrz Mikołaj Toma-
szyk myśli już o jej zastosowaniu. 
Szkoda, że władze miasta nie po-
myślały wcześniej o możliwości 
wykorzystania starego tłucznia, któ-
ry PKP w ramach remontu trakcji 
kolejowej wymienia na nowy. Z pew-
nością można by go pozyskać od 
PKP „za grosze”. Z wielkości hałd 
nowego tłucznia, które leżą przy ul. 
Armii Poznań, można wnioskować, 
że utwardzilibyśmy wiele lubońskich 
ulic.

(S)

Utwardzona ul. Buczka

n
Układanie warstwy wierzchniej z mieszanki kruszywa grani-
towego   fot. Hanna Siatka

Ocieplanie

n
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Swarzędz” ociepla i tynkuje jeden z bloków przy ul. 
Armii Poznań w Luboniu. Przypomnijmy, że przejęła je w latach 90. jako miesz-
kania pracownicze od Zakładów Chemicznych   fot. Piotr P. Ruszkowski

Roboty związane z szeroko 
pojętą modernizacją 
trasy kolejowej E-59 

Poznań-Wrocław i budową 
bezkolizyjnego wiaduktu nad 
torami na granicy Lubonia 
(przedłużenie ul. Armii Po-
znań) powodują, że wycina się 
u nas tysiące drzew i krzewów. 
Likwidacja zieleni dokonana 
po wschodniej stronie ul. Ar-
mii Poznań, w pobliżu pętli 
autobusu 603, odsłoniła ciek 
płynący z górnego Lasku, tzw. 
Bociankę, która dalej biegnie 
w pobliżu ul. Leśnej i zasila 
Kocie Doły.

(R)

Odkryta Bocianka

nCiek wodny pomiędzy ul. 
Leśną i Armii Poznań dotąd 
był zasłonięty krzakami i nie-
widoczny   fot. Piotr P. Rusz-
kowski
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Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 
SÓL W OKU

Największa, najambitniejsza 
i najdroższa inwestycja Lu-
bonia w historii 25-lecia sa-

morządu terytorialnego zaczyna się 
sypać. Wybudowana w dużej części 
z cegły klinkierowej miała być nad-
zwyczaj trwała. Tymczasem w kilku 
miejscach elewacje z „niezniszczal-
nego” materiału kruszeją i odpadają. 
Napraw wymagają właściwie wszyst-
kie gmachy. Najgorzej wygląda chyba 
najbardziej reprezentacyjna i ozdobna 
część oddanego do użytku we wrześniu 
2000 r., czyli 14 lat temu, pierwszego 
gmachu dydaktycznego Gimnazjum 
nr 2 z charakterystyczną wieżyczką 
zegarową („WL” 09-2000, str. 21 „Wy-
pełnić budynek duchem patrona”).

Gdy na łamach „Wieści Luboń-
skich” zwracaliśmy uwagę na popę-
kane cegły, śmiano się z nas i ko-
mentowano, że zajmujemy się dro-
biazgami i złośliwie szukamy dziu-

ry w całym. Dziś 
obrazy mówią same 
za siebie, a nienapra-
wiane usterki przy-
spieszają procesy 
niszczenia.

Nie nam oceniać, 
czy jakość użytego do 
budowy materiału była 
nieodpowiednia, czy 
to skutek fuszery bu-
dowlańców. Może 
jedno i drugie? Słabą 
jakościowo cegłę nie-
odpowiednio wiąza-
no zaprawą i wadliwie 
spoinowano?

Przykładów budowli z nietyn-
kowanej cegły i to niekoniecznie tej 
wysokojakościowej – klinkierowej 
– mamy w Luboniu dużo. Wystarczy 
popatrzeć na ponadstuletnie zabyt-
kowe już budynki: dworca kolejo-
wego, osiedli Zakładów Chemicznych 
przy ul. Kolonia PZNF, Zakładów 
Ziemniaczanych przy ul. Armii Po-
znań czy ul. Cyryla Ratajskiego, 
starą szkołę Lubonia (SP 3), nie mó-
wiąc o budowlach przemysłowych 
wymienionych zakładów itd. Nawet 
niekonserwowane, ostrzeliwane 
w 1945 r., często zaniedbane, po-
zbawione nadzoru i dachów twardo 
stoją. 

Naszą najwyżej kilkunastoletnią 
chlubę miasta ominęła wojna, bra-
ki gospodarza czy inne kataklizmy. 
Już się starzeje i sypie, choć nie jest 
pełnoletnia, do osiemnastki braku-
je poszczególnym gmachom od 4 

do 13 lat. Co będzie, gdy stuknie jej 
setka, aż strach pomyśleć – ocenią 
to już nasze wnuki i prawnuki.

Nie podejmuję tu tematu kosz-
tów poniesionych przez lubonian. 
Przypomnę tylko, że jest to najwięk-
sza samodzielnie realizowana z po-
datków mieszkańców Lubonia in-
westycja w ostatnim 25-leciu (dobie 
samorządów terytorialnych). Budo-
wa kosztowała łącznie kilkadziesiąt 
milionów i w porównaniu z obiek-
tami o podobnych funkcjach stawia-
nych w innych gminach była wyjąt-
kowo droga.

PPR

Na wieki?
Kruszejące cegły na budynkach Gimnazjum nr 2 i hali 
widowiskowo-sportowej należącej do LOSiR

n
Chluba Lubonia, kompleks edukacyjno-widowiskowo-sportowy 
przy skrzyżowaniu ul. Kołłątaja i Wojska Polskiego wymyślony 
i wybudowany od podstaw przez samorząd lokalny jako kom-
pleks Szkoły Podstawowej nr 5. Stał się Gimnazjum nr 2 im. 
Jana Pawła II oddanym w 2000 r. (pierwsza część) i halą widowi-
skowo-sportową im. Włodzimierza Kaczmarka oddaną w 2009 r. 
Na zdjęciu wieża zegarowa G 2 oddana do użytku 14 lat temu 
i zlasowane, wykruszone cegły klinkierowe, których z roku na rok 
przybywa. Warto też zwrócić uwagę na pojawiające się spękania 
wielu kolejnych cegieł. Czas wakacji i bezpiecznych remontów 
minął. Przed nami kolejna zima i mrozy, które prawdopodobnie 
powiększą szkody   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Ubytki cegieł na łącze-
niu dylatacyjnym na 
gmachu hali widowi-
skowo-sportowej odda-
nej do użytku zaledwie 
przed 5 laty („WL” 
04-2009, str. 2)    fot. 
Piotr P. Ruszkowski

Od powstania 3 szeregowców 
na ul. Wiejskiej jest problem 
z wodą opadową. Nie ma tu 

kanalizacji deszczowej. Mieszkańcy 
domów jednorodzinnych odprowa-
dzają deszczówkę na teren swoich 
ogrodów, natomiast woda z rynien 
18 nowych domów wybudowanych 
przez �rmę „Akropol”, spływa na po-
łożony przy nich pozbruk, a stamtąd 
na ulicę. To niezgodne z prawem, 
bowiem zagospodarowanie wody 
opadowej należy do właścicieli po-
sesji. Brudna ciecz i błoto z kałuż na 
ulicy, rozjeżdżane przez samochody 
i ciężki sprzęt z budowy kolejnych 
domów Akropolu, ochlapują posesje 
sąsiadów, nie mówiąc już o kłopotach 
z przejściem po tej pozbawionej chod-
nika drodze. Deweloper nie zadbał 
o odprowadzenie wód opadowych 
z nieruchomości, które zabudował. 
Obecnie, kiedy mieszkania zostały 

sprzedane, problem leży w gestii no-
wych właścicieli. Taką też odpowiedź 
uzyskał zainteresowany mieszkaniec 
ul. Wiejskiej, który interweniował 
w tej sprawie w Akropolu.

Odprowadzanie deszczówki na 
ulice to problem nierozwiązany w ca-
łym Luboniu. Gdyby wprowadzić 
stosowną opłatę, podobnie jak w in-
nych gminach, to właściciel zacząłby 
zagospodarowywanie wody opado-
we na własnym terenie albo musiał-
by płacić, co z pewnością podrepe-
rowałoby budżet naszego biednego 
miasta. Ciekawe, co na ten temat 
uważają kandydaci na Burmistrza?

(Z)

Uciążliwa deszczówka

n
Na ul. Wiejskiej kałuże utrzymują się jeszcze długo po opadach. To m.in. wynik 
braku zagospodarowania wód opadowych spływających z zabudowanych przez 
Akropol posesji. Poza szeregowcem, jak widać na zdjęciu, przy zabudowie 
jednorodzinnej z ogrodami, nie ma tego problemu   fot. Hanna Siatka

Chciałam zwrócić Państwa 
uwagę na pewien temat. Jeż-
dżę często obwodnicą, tj ul. 

Polną. Ulica, a właściwie chodniki, 
zbudowane w niedawno, zarastają 
chwastami. Nie mogę patrzeć na tę 

dewastację. Czy nie można zatrudnić 
ludzi w ramach robót interwencyjnych 
i oczyścić chodnik? Czy urzędnicy 
Miasta Lubonia nie jeżdżą tą ulicą 
i tego nie widzą?

Elżbieta Głowicka

List do redakcji

Chwasty na Polnej

n
Przykładowe miejsce, gdzie w szczelinach asfaltu, krawężników, kostki, stu-
dzienek wyrastają chwasty, niektóre bujne, co pokazuje, że dawno niczego tu 
nie robiono   fot. Magdalena Patej

Z ostatniej chwili:
Mieszkańcy przysyłają podzię-

kowania za wyrównanie ulicy i wy-
sypanie jej tłuczniem.
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Wieczorem, 27 sierpnia, 
w nocy lub rankiem dnia 
następnego przez cmentarz 

w Żabikowie „przeszła” kolejna fala 

kradzieży stałych elementów nagrob-
ków. Zrabowano kilkanaście przy-
twierdzonych do płyt wazonów, wy-
konanych z metalu lub materiałów 
imitujących mosiądz, wyrywając je 
z podłoża. Zniszczeń dokonano w róż-
nych częściach nekropolii, najwięcej 
zaś w rejonie bocznego wejścia od 
strony ul. Traugutta przy kwiaciar-
ni „Gardenia”. Wcześniej, podczas 
podobnego rabunku łupem złodziei 
padły przy okazji również niektóre 
metalowe krzyże.

Jak się dowiedzieliśmy, cmentarz 
jest pod opieką �rmy ochroniarskiej. 
Do kradzieży dochodzi najczęściej 
wieczorami, nocą i wczesnym ran-
kiem.

(S)

Cmentarni złodzieje

Jeden z przykładów dewastacji – po 
wyrwaniu wazonu, w płycie pozostały 
otwory i resztki mocowań   fot. Han-
na Siatka

Trotuar przy ul. 
Drzymały po-
zostawia wiele 

do życzenia. Nie tylko, 
że na całej długości 
ulicy jest nierówny 
i miejscami bardzo 
uszkodzony, to przy 
posesji nr 13 (jej wła-
ściciel mieszka poza 
Luboniem) jest zaro-
śnięty zielskiem.

PAW

Chodnik tylko z nazwy

Przechodnie zmusze-
ni są poruszać się 
„slalomem”, żeby nie 
skręcić nogi lub nie 
zaplątać się w ziel-
sku   fot. Paweł Wol-
niewicz

n

Ibli teka

n
Z fasady rodzimej książnicy odpadły niedawno zamocowane literki „B”, „O”. 
Przechodnie zastanawiają się, kim jest Ibli z teką, który zawładnął Biblioteką?   
fot. Katarzyna Polerowicz-Kelma

Torebki, koszule, buty, skar-
petki... – kompletna szafa 
na placu przy ul. Targowej. 
Rzeczy zamiast trafić do 
przepełnionego już pojemni-
ka na używane tekstylia 
i buty ktoś porozwieszał na 
kontenerze i sąsiedniej 
poręczy   fot. Hanna Siatka

Szafa pod 
chmurką

n

Przy ul. 11 Listopada, w sąsiedztwie 
pętli autobusowej i pawilonów 
handlowych wycięto przydroż-

ne drzewo, zapominając o usunięciu 
pozostałego po nim korcza. Obłożono 
go nieregularnie resztkami odmien-
nej kostki chodnikowej, co przypo-
mina mozaikę. Ta niedbale wykona-
na wycinka i zabezpieczenie miej-
sca stanowią niebezpieczeństwo dla 
przechodniów, zwłaszcza o zmroku. 
Nietrudno tu o potknięcie się i na-
bawienie kontuzji.

PAW

Niebezpieczna „mozaika”

Niebezpiecznie wystający korcz i zapa-
dające się przy nim podłoże z kostką 
stanowią zagrożenie dla przechodniów   
fot. Paweł Wolniewicz

n

n

Ścięli i zostawili

n
Pod koniec pierwszego tygodnia września przy ul. Armii Poznań na odcinku od 
autostrady do ul. Dąbrowskiego koszono przydrożne trawniki. Zabieg, przepro-
wadzany nieczęsto, odsłonił w ściętej trawie papiery, kapsle, potłuczone 
butelki, pety i inne śmieci. W związku ze spodziewaną wizytą rodziny z zagrani-
cy, mieszkańcy podjęli interwencję, by goście nie musieli oglądać takiej wizy-
tówki Lubonia   fot. Władysław Szczepaniak
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GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

O stanowisko w sprawie wydarzeń w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Spójnia” po dynamicznych ruchach personalnych poprosiliśmy 
najbardziej w tej sytuacji kompetentną osobę – przewodniczą-

cego Rady Nadzorczej Marka Baranowskiego

Przewodniczący RN „Spójni” Szanowna Redakcjo
Zarzuty opublikowane w sierpniowych „Wieściach Lubońskich” wobec 

Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni oraz mojej osoby w bardzo mocny 
sposób dotykają spółdzielców i lokatorów naszych budynków. Z tego to 
właśnie powodu to oni zasługują w pierwszej kolejności na otrzymanie 
pełnej informacji. Szanując i dbając o ich prawa, będę mógł udostępnić 
Państwu pełen i rzetelny materiał w dniu, gdy otrzymają go mieszkańcy.

Marek Baranowski

Do cech najczęściej przypisy-
wanych Wielkopolanom na-
leżą gospodarność, oszczęd-

ność i przedsiębiorczość, a lubońskim 
potwierdzeniem tych atrybutów jest 
zajęcie przez Urząd Miasta pierwsze-
go miejsca w rankingu na najniższe 
wydatki bieżące na administrację pu-
bliczną, w kategorii miasta powyżej 
15 tysięcy mieszkańców.

W konkursie tygodnika samo-
rządu terytorialnego „Wspólnota” 
brano pod uwagę wszystkie wydatki 
bieżące związane z funkcjonowaniem 
Urzędu z wyłączeniem środków na 
remonty, które zwykle są działaniem 
okazjonalnym. Uwzględniono głów-
nie wydatki na wynagrodzenia pra-
cowników, utrzymanie budynków, 
materiały biurowe, dostawy energii, 
usługi telefoniczne itd.

Redakcja „Wspólnoty” po raz 
kolejny porównała wydatki bieżące 
polskich samorządów w czternastu 

grupach, szeregując gminy według 
liczby ich mieszkańców. Zestawie-
nie najoszczędniejszych gmin jest 
aktualizowane corocznie od 2002 r. 
Luboń zawsze jest liderem w Wiel-
kopolsce. Powodem do dumy jest 
fakt, że nasze miasto utrzymuje się 
także na wysokim poziomie w ska-
li całego kraju. Jeszcze w 2002 r. 
znajdowało się w tym wykazie na 
13. miejscu. W roku 2009 było to 
już miejsce 4., w 2010 r. – 2., w 2011 
– 3., natomiast w 2012 r. znów 4.

– Najważniejszy jest stały moni-
toring wydatków. Sprawdzamy prze-
biegi samochodów służbowych, de-
legacje, wydatki na telefony, ograni-
czamy koszty mediów. Mamy zestaw 
solarny do podgrzewania wody. 
Oszczędzamy na materiałach biuro-
wych. Korzystamy niemal wyłącznie 
z oprogramowania open source, a część 
komputerów to sprzęt leasingowy – 
wylicza Sekretarz Miasta.

– Pierwsze 
miejsce dla Lubo-
nia w rankingu na 
najtańszy Urząd 
jest powodem do 
zadowolenia. Po 
raz kolejny udo-
wodniliśmy, że 
potra�my racjo-
nalnie wykorzy-
stywać środki 
publiczne. Dobry 
wynik to także 
efekt przemyślanej 
strategii w polity-
ce kadrowej i �-
nansowej. Należy 
jednak pamiętać, 
że oszczędzanie 
nie może być celem 
samym w sobie. 
Najistotniejsze jest 
bowiem zapew-
nienie właściwych 
warunków i po-
ziomu obsługi 
mieszkańców 
w Urzędzie Mia-
sta, co udowad-
niają otrzymane 
przez Urząd Mia-
sta certy�katy 
ISO 9001 i CAF 
– mówi burmistrz 
Dariusz Szmyt.

Urząd Miasta

Najoszczędniejszy urząd
Pierwsze miejsce dla Lubonia w rankingu na wydatki bieżące na 
administrację

n
Tabela opublikowana w tygodniku „Wspólnota” – Luboń na pierw-
szym miejscu. Czytamy w niej, że na administrację każdy mieszka-
niec naszego miasta płaci 169,63 zł. Przykładowa 4-osobowa 
rodzina na utrzymanie magistratu wydaje rocznie 678,52 zł

cd.  
obok

Z relacji prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Spójnia” 
Marcina Dzierżawczyka, 

zamieszczonej w poprzednim wy-
daniu „Wieści Lubońskich” („WL” 
08-2014, str. 13 – „Zwolniony 
– za co!”), dowiedzieliśmy się 
o jego zwolnieniu przez Radę 
Nadzorczą, która w czerwcu do-
prowadziła do przerwania wal-
nego zgromadzenia członków. 
Przez ostatni miesiąc w „Spójni” 
doszło do kolejnych niepoko-
jących działań. Na skutek szy-
kan, z funkcji zastępcy prezesa 
zrezygnował Łukasz Borkowski. 
Z 7-osobowej Rady Nadzorczej 
odeszło 3 członków. By mogła 
działać musi liczyć minimum 
5 osób. O uzupełnieniu składu 
RN może zadecydować jedynie 
walne zgromadzenie, tymczasem 
to, zgodnie z prawem, zwołuje 
Zarząd. W związku z dynamicz-
nymi zmianami personalnymi 
zarząd praktycznie nie działa. 
Formalnie nie istnieje też Rada 
Nadzorcza. Czy lubońską Spół-
dzielnią Mieszkaniową zajmie się 
komisarz?

Poniżej przedstawiamy ka-
lendarium ostatnich wydarzeń 
w „Spójni” spisane przez jej wi-
ceprezesa:

28 lipca br.Qn  z funkcji prezesa Za-
rządu odwołano Marcina Dzierżaw-
czyka. Odwołanie to przebiegło tak, 
jak Marcin Dzierżawczyk przedstawił 
w liście do Redakcji „Wieści Luboń-
skich” opublikowanym w sierpniu. 
Tego samego dnia do Zarządu odde-
legowana została Wanda Kaczmarek 
– zastępca przewodniczącego Rady 
Nadzorczej (na czas oddelegowania, 
który trwa do dziś, jej mandat w RN 
uległ zawieszeniu).

1 sierpnia poQn  raz pierwszy, w ja-
kiś czas po opuszczeniu przeze mnie 
biura Zarządu Spółdzielni, wymie-
niono zamki w drzwiach, o czym 
mnie nie poinformowano.

3 sierpnia,Qn  przychodząc w godzi-
nach przedpołudniowych do biura 
Zarządu nie mogłem do niego wejść 
na skutek wymiany (1 sierpnia) zam-
ków w drzwiach. Wówczas Wanda 
Kaczmarek wręczyła mi klucze do 
biura, po czym, po moim wyjściu, 
znowu je wymieniła, ponownie „za-
pominając” mnie o tym poinformo-
wać. O zajściu tym zresztą również 
wspomniał Marcin Dzierżawczyk 
w liście do Redakcji „WL” opubli-
kowanym w sierpniu.

W okresie 4 sierpnia –Qn  29 sierpnia 
przebywałem na zwolnieniu lekarskim 

z powodu zapalenia oskrzeli, a na-
stępnie na skutek obniżenia odporno-
ści, zapalenia tchawicy. Kilkakrotnie 
miałem przy tym niespodziewane 
wizyty p. Wandy Kaczmarek, któ-
re przypominały bardziej kontrolę. 
Co było niepokojące, przez cały czas 
otrzymywałem sygnały, również od 
kontrahentów, iż zaprzestano wów-
czas regulowania większości zobo-
wiązań Spółdzielni (co mogłoby do-
prowadzić ją wprost do upadłości, 
o czym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy 
Prawo upadłościowe i naprawcze).

14 sierpnia Qn Sąd Okręgowy w Po-
znaniu zabezpieczył powództwo p. 
Marcina Dzierżawczyka o stwierdze-
nie nieważności uchwały Rady Nad-
zorczej Spółdzielni o jego odwołaniu 
poprzez wstrzymanie jej wykonania 
do czasu prawomocnego zakończe-
nia procesu sądowego. Oznacza to, 
że od tego momentu nie może być 
wątpliwości, iż Marcina Dzierżaw-
czyk należy traktować jako Prezesa 
Zarządu Spółdzielni. Okoliczność 
tę kwestionują małżonkowie Marek 
i Grażyna Baranowscy, uważając, iż 
postanowienie to będzie wiązało Spół-
dzielnię dopiero po jego uprawomoc-
nieniu. Nie dostrzegają, że postano-
wienia o udzieleniu zabezpieczenia 
są wykonalne natychmiast z chwilą 
ich wydania przez Sąd.

Czy Spójnią pokieruje komisarz?

n
Wejście do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Spójnia” przy ul. 3 Maja. Za nim, w korytarzu po 
prawej stronie znajdują się drzwi do biura zarządu, 
w których zamki zmieniano w ostatnim czasie 
kilkakrotnie   fot. Piotr P. Ruszkowski
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wodociągowa m.in. 
w ulicach: Lipowej, 
Żabikowskiej, Ri-
voliego, Paderew-
skiego. Wybudu-
je się też m.in. 
kanał sanitarny 
w ul. Armii Poznań 
na odcinku od ul. 
3 Maja do posesji 
nr 78 oraz wymie-
ni kanały sanitar-
ne w ulicach: 
Żabikowskiej, 
Osiedlowej i Źró-
dlanej. Radni py-
tali również o uli-
ce, w których 
funkcjonuje stara sieć wodociągowa 
wykonana z rur azbestowych. Prezes 
W. Dudlik odpowiedział, że jego 
�rma w ramach usuwania awarii, 
sukcesywnie wymienia azbestowe 
rury, jednak ustawowo jest zobowią-
zana do całkowitego ich zlikwido-
wania do 2032 r.

Zmiana MPZP
Radni jednogłośnie podjęli uchwa-

łę dotyczącą zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego „Teren usług i handlu w obrębie 
ulic: Powstańców Wielkopolskich 
Żabikowskiej” (czyli terenu „Inter-
marche” i jego najbliższej okolicy). 

Zmiana dotyczyła błędu na poprzed-
niej wersji. Polegał na tym, że wpi-
sana była inna skala podkładu gra-
�cznego, niż wykonano rysunek. 
Drugą przesłankę zmiany stanowiła 
sprawa parametrów strefy ochronnej 
dla planowanej magistrali wodocią-
gowej przebiegającej tędy. Strefa ta 
za zgodą Aquanet SA może być 
zmniejszona z 15 do 10 m. 

Zmiana budżetu
W ramach kolejnej w tym roku 

zmiany budżetu zwiększono docho-
dy o kwotę 202 949 zł. Między in-
nymi dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa zwiększono 
o 10 700 zł na realizację programu 

SAMORZĄD

Okręgi wyborcze: 1-Żabikowo; 2-Lubonianka; 3-Luboń; 4-Lasek 
Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny
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30 sierpnia Qn Maciej Iwankiewicz 
(członek Rady Nadzorczej Spółdziel-
ni) przekazał mojej matce, Elżbiecie 
Borkowskiej, swoją rezygnację, który 
to dokument moja matka niezwłocz-
nie przywiozła do mojego mieszkania 
i wręczyła mi.

1 września Qn rano zjawiłem się pod 
biurem Zarządu Spółdzielni i nie mo-
głem do niego wejść na skutek ko-
lejnej wymiany zamków. Byli przy 
tym świadkowie zdarzenia. W spo-
sób bezprawny uniemożliwiono mi 
zatem świadczenie pracy. Poza biu-
rem Spółdzielni otrzymałem kolejną 
rezygnację z członkostwa w Radzie 
Nadzorczej Spółdzielni, tym razem 
od Marii Tylka. Jeszcze tego samego 
dnia złożyłem w sądzie rejestrowym 
w Poznaniu uwierzytelnione nota-
rialnie odpisy rezygnacji Macieja 
Iwankiewicza i Marii Tylka.

2 września Qn nie otrzymałem nowych 
kluczy do biura Zarządu Spółdzielni. 
Okazało się, że pozmieniano hasła 
w komputerach, panuje ogólny bała-
gan oraz że traktuje się mnie w biurze 
prawie jak persona non grata. Około 
godz. 16 złożyłem zatem rezygnację 
ze stanowiska Zastępcy Prezesa Za-
rządu Spółdzielni, którą przygotowa-
łem po uniemożliwieniu mi wejścia 
do biura Zarządu Spółdzielni w dniu 
1 września 2014 r. Oto jej ostatni 
akapit: W trakcie pełnienia przeze 
mnie obowiązków zastępcy prezesa 
zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Spójnia” w Luboniu pragnąłem jedynie 
stać się użytecznym zarządzanej prze-
ze mnie Spółdzielni. Jestem jednakże 
tego zdania, iż należy zrezygnować 
z zajmowanego stanowiska w okolicz-
nościach, w których pieczołowitość 

moja na nic się nie przyda, gdyż nie 
jest ona doceniana, zaś odpłatą za 
nią są działania i zachowania o cha-
rakterze mobbingu, dotyczące mnie 
i wymierzone we mnie.

W ciągu niecałej godziny po mojej Qn

rezygnacji rezygnację ze stanowiska 
złożył Krzysztof Szafer (członek Rady 
Nadzorczej Spółdzielni). Po tym zda-
rzeniu Rada Nadzorcza Spółdzielni 
przestała istnieć, gdyż liczy obecnie 
3 członków (z oddelegowaną do Za-
rządu p. Wandą Kaczmarek 4 człon-
ków). Statut Spółdzielni przewiduje 
zaś wprost, że skład Rady Nadzorczej 
wynosi 7 osób, przy czym, pomiędzy 
kolejnymi walnymi zgromadzenia-
mi jej skład może spaść do 5 osób, 
tak więc, zgodnie ze Statutem, Rada 
Nadzorcza nie istnieje, gdy liczy 
mniej niż 5 osób. Obecnie pozosta-
li w niej państwo Marek i Grażyna 
Baranowscy, Piotr Fajkis oraz (za-
wieszona na czas oddelegowania do 
Zarządu) Wanda Kaczmarek.

Łukasz Borkowski

Z ostatniej chwili
10 września członek Zarządu 

Wanda Kaczmarek odmówiła Mar-
cinowi Dzierżawczykowi wstępu do 
biura i dostępu do dokumentów, 
nie uznając postanowienia Sądu 
przywracającego M. Dzierżawczyka 
na stanowisko Prezesa Zarządu SM 
„Spójnia”, które w trybie natych-
miastowej wykonalności jest pra-
womocne. Komendant lubońskiej 
policji potwierdził prawo wejścia 
Marcina Dzierżawczyka do biura 
Spółdzielni.

Głosowania 
radnych podczas 

48. Sesji RML 
(09.09.2014)
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Bartkowiak Patryk FO (2)-kSL z z z z z
Bielawski Jakub PO (3) w w z w z
Dagoń Janusz PO (2) z z z z z
Dworaczyk Adam FO (2) w w w z z
Franek Dorota FO (4)-kSL z z z z z
Frąckowiak Katarzyna FO (4)-kSL z z z n z
Kaczmarek Jan ML (2)-kSL z z z z z
Kędra Lechosław WL (3) z z z z z
Krzyżostaniak Paweł FO (1)-kSL z z z z z
Machalska Małgorzata FO (1)-kSL z z z z z
Mania Rafał FO (4)-kSL z z z z z
Matysiak Małgorzata FO (3)-kSL z z z z z
Nyćkowiak-Filusz Magdalena PO (1) z z z z z
Okupniak Andrzej WL (1) z w z z z
Rogowicz Ewa WL (2) w w z w z
Samulczyk Marek ML (3)-kSL w w z z z
Stankowiak–Bożełko Anna PO (1) z z z z z
Suleja-Kot Wanda WL (4) z z z w z
Walczak Dariusz ML (4)-kSL z z z z z
Wolniewicz Paweł FO (3)-kSL z z z z z
Zapłata-Szwedziak Elżbieta ML (1)-kSL z z z z z

Razem „za” 17 16 20 17 21
Razem „przeciw” 0 0 0 0 0

Razem “wstrzymujących” 4 5 1 3 0
Razem głosowało 21 21 21 20 21

Bojanowski patronem SP1

Radni podczas pierwszej po 
wakacjach sesji rozpatrywa-
li projekt uchwały w sprawie 

zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 
1, która jako jedyna z lubońskich pla-
cówek oświatowych nie miała patro-
na. Przedtem 11 czerwca odbyły się 
w tej placówce tajne wybory patrona. 
W murach SP1 wybierać mógł każ-
dy mieszkaniec Lubonia, głosując na 
jedną z pięciu wcześniej zgłoszonych 
kandydatur: bł. Edmunda Bojanow-
skiego, mjr. Jana Kamińskiego, Na-
uczycieli Tajnego Nauczania w Lu-
boniu, Noblistów Polskich czy Julia-
na Tuwima. W czasie tych wyborów 
pobrano 593 karty do głosowania, 
oddano 584 głosy ważne. Zdecydo-
wanie największą liczbę głosów zdo-
był bł. Edmund Bojanowski (424). 
Radni mając na uwadze myśl spo-
łeczną, wzór patriotyzmu oraz posta-
wę godną naśladowania przynoszącą 
wiele cennych wzorców moralnych 
i etycznych, podjęli prawie jedno-
głośnie (1 wstrzymujący) uchwałę, 
podobną do wyboru publicznego, 
o nadaniu szkole imienia Błogosła-
wionego Edmunda Bojanowskiego. 

O�cjalna uroczystość odbędzie się 
14 października, w Dniu Edukacji 
Narodowej.

Rozwój Aquanet SA
Nie po raz pierwszy w sali se-

syjnej Urzędu Miasta pojawili się 
przedstawiciele poznańskiej �rmy 
Aquanet SA. Tym razem przybyli 
wiceprezes Zarządu – Włodzimierz 
Dudlik i przewodnicząca Rady Nad-
zorczej Spółki – Anna Graczyk. Na 
sesji odpowiadali na pytania radnych 
dotyczące wieloletniego planu roz-
woju i modernizacji urządzeń wo-
dociągowych i kanalizacyjnych na 
lata 2015-2019 – w aspekcie nasze-
go miasta. 30 czerwca Aquanet prze-
kazał Burmistrzowi plan, o którym 
mowa, celem sprawdzenia, czy speł-
nia on warunki określone w stosow-
nej uchwale o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i odbiorze ścieków. 
Chodziło m.in. o: planowany zakres 
usług wodociągowych w ciągu pię-
ciu kolejnych lat, nakłady inwesty-
cyjne w poszczególnych latach oraz 
sposoby �nansowania planowanych 
inwestycji. W Luboniu w ramach 
planu zostanie wymieniona sieć 

„Jedynka” ma patrona
Relacja z 48. sesji Rady Miasta Luboń (09.09.2014 r.)

n
W trakcie sesyjnej dyskusji nad planem rozwoju firmy 
Aquanet SA przez najbliższe 5 lat. Od lewej: Anna Gra-
czyk, Włodzimierz Dudlik, Dariusz Szmyt i Mikołaj Toma-
szyk   fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
ze str. 
16



9/2014

16

Po tej kadencji kończę moją 
ośmioletnią pracę na stanowi-
sku zastępcy Burmistrza Miasta 

Luboń. Byłem odpowiedzialny m.in. 
za oświatę – ta dziedzina pochłaniała 
znaczną energię i czas mojej pracy 
na rzecz miasta. Nie będzie lepszego 
czasu, aby podziękować za współ-
pracę dyrektorom, nauczycielom 
i pracownikom administracyjnym 
szkół i przedszkoli, jak Dzień Edu-
kacji. Pamiętam pierwsze spotkania 
ze środowiskiem oświatowym, kiedy 
pełen obaw i tremy, zastanawiałem 
się, jak zostanę przyjęty. Ja – nowy 
burmistrz, który obejmował stano-
wisko po szanowanym powszech-
nie zastępcy burmistrza Ryszardzie 
Olszewskim. Pomimo początkowe-
go dystansu, szybko przełamaliśmy 
pierwsze lody. Dziś w imieniu swoim 
i moich najbliższych współpracowni-
ków chciałbym Wam, drodzy pracow-
nicy lubońskiej oświaty, powiedzieć 
ogromne DZIĘKUJĘ! Każdego dnia 
mogłem być pewien Waszego zaan-
gażowania i poświęcenia w pracy na 
rzecz dzieci. To Wam zawdzięcza-
my wysoki poziom nauczania i dobre 
wyniki w różnorakich miernikach 
stanu oświaty. W każdej pracy naj-
istotniejsi są ludzie. Ja mogę powie-
dzieć, że tra�łem na takich, dzięki 
którym pracowało mi się łatwiej. To 
budujące móc obserwować dyrekcję 
szkoły, która każdego dnia poszukuje 
nowych rozwiązań i wyzwań, obser-
wować nauczycieli, którzy pomimo 
gwaru biegną z uśmiechem do swoich 
podopiecznych. Przyglądać się za-
pałowi pracowników administracyj-
nych szkół i przedszkoli, którzy nie 
należą przecież do najlepiej opłaca-
nych pracowników samorządowych. 
Oświata to także i Wy, drodzy ro-
dzice. Szkoła tak naprawdę jest dla 
Was i Waszych dzieci. Doskonale to 
rozumieliście, świetnie współpracując 
z naszymi kadrami szkolnymi. Bez 
Waszego zaangażowania nie byłoby 
festynów, imprez szkolnych, ale też 
niektórych remontów i zakupów na 
rzecz miejskich placówek. To dzięki 
Wam sprawnie funkcjonował obieg 
informacji w placówkach oświato-
wych. To m.in. dzięki Wam możemy 
mówić o społeczności poszczególnych 
szkół. Dla pracowników lubońskiego 
magistratu symbolicznym uhonoro-
waniem naszej pracy na rzecz oświaty 
był tytuł „Samorząd Przyjazny Szkole 
Rozwijającej Uczenie się Uczniów” 
przyznany przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności.

Stan obecny i wyzwania
Przed lubońską oświatą stają nowe 

wyzwania. Mamy 4 szkoły podstawowe, 
2 gimnazja, 5 przedszkoli publicznych, 
publiczny punkt przedszkolny, 8 przed-
szkoli niepublicznych, 2 niepubliczne 
punkty przedszkolne oraz 6 żłobków. 
W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba 
miejsc w przedszkolach publicznych 
zwiększyła się ponad dwukrotnie. Po 
długotrwałych dyskusjach z Radą Mia-
sta, wreszcie ruszyła rozbudowa SP 1. 

W tym miejscu muszę podziękować 
za zaangażowanie Zastępcy Burmi-
strza odpowiedzialnemu za inwestycje 
i pracownikom podległych mu wy-
działów. Wspólnie z dyrekcją szkoły 
wykonali ogromną pracę, aby budowa 
rozpoczęła się jeszcze w te wakacje. 
Za rok dzieci tra�ą do nowego seg-
mentu. Przed miastem staje jednak 
konieczność poprawy warunków na-
uczania w SP 2, do której uczęszczają 
dzieci z dwóch dużych osiedli miesz-
kaniowych: Nowego Centrum Lubo-
nia i Lubonianki. Ostatnie rozmowy 
z dyrektorami jednego z największych 
koncernów budowlanych na świe-
cie otwierają perspektywy w zakre-
sie budowy nowej szkoły w rejonie 
ul. Fabrycznej. Placówka ta zostałaby 
zbudowana w systemie partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Jak się oka-
zuje, jeśli Rada Miasta zdecyduje się 
na zmianę zapisów Studium i planów 
miejscowych, to nie będzie trzeba ku-
pować gruntów, co jest ogromnym 
kosztem i przez wiele lat hamowało 
rozpoczęcie tej inwestycji.

W ostatnich latach powstały także 
trzy boiska ze sztuczną nawierzchnią. 
Są ogólnodostępne, w dużej mierze 
wykorzystywane przez zorganizowane 
grupy z klubów sportowych. To na-
dal zbyt mało jak na potrzeby lubo-
nian. Pomimo ponad dwukrotnego 
zwiększenia liczby miejsc w przed-
szkolach publicznych w ostatnich 
latach, dalsze zapewnianie właściwej 
liczby miejsc stanie się wyzwaniem 
dla miasta. Wiąże się to z wprowa-
dzonym przez ministra prawem do 
wychowania przedszkolnego dla dzieci 
3 i 4-letnich.

Na koniec kilka słów o oszczęd-
nościach. Miasto nie ma wpływu 
na uregulowania prawne, o któ-
rych decyduje ustawodawca (po-
słowie i senatorowie). Natomiast 
zawsze byłem i jestem przeciwni-
kiem przenoszenia do Lubonia bez 
zastanowienia rozwiązań stosowa-
nych w małych wiejskich gminach. 
O ile tam zmniejszają koszty i często 
poprawiają przy tym efektywność 
kształcenia, to w przypadku luboń-
skich placówek, liczących kilkuset 
uczniów, mogłoby to przynieść roz-
wiązania odwrotne. Poprawy jakości 
i racjonalizacji wydatków powinni-
śmy raczej szukać w projektowanych 
przez ustawodawcę tzw. Centrach 
Usług Wspólnych dla samorządów. 
To rozwiązanie dla samorządów jest 
zaczerpnięte z biznesu, w którym 
z powodzeniem funkcjonuje już kil-
ka lat. Tego typu rozwiązanie od-
ciążyłoby dyrektorów od bieżące-
go administrowania, mogłoby też 
poprawić efektywność zamówień, 
napraw czy obsługi informatycznej. 
Pamiętać jednak należy, że ekspe-
rymentowanie na oświacie to ope-
racja na „żywym organizmie”, a już 
kanclerz Zamoyski mawiał: „Takie 
będą Rzeczypospolite, jakie ich mło-
dzieży chowanie…”.

Rafał Marek
Zastępca Burmistrza

SAMORZĄD

W ubiegłym roku informo-
waliśmy Państwa o działa-
niach podjętych w związku 

z newralgicznym skrzyżowaniem ul. 
Dworcowej i Armii Poznań. W lipcu 
2013 r. złożyłam interpelację do Bur-
mistrza Miasta w sprawie natężenia 
ruchu drogowego przy przejeździe 
kolejowym na ul. Dworcowej. Z po-
wodu budowy kolektora sanitarnego 
i zamknięcia części ul. Dworcowej 
zwiększył się wtedy ruch na przejeździe 
kolejowym przy dawnych Zakładach 
Ziemniaczanych. Pytałam o możliwość 
zamontowania sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ul. Armii Poznań 
i przejazdu kolejowego w ul. Dwor-
cowej, co niewątpliwie pomogłoby 
kierowcom próbującym włączyć się do 
ruchu na ul. Armii Poznań. Pytanie 
zostało zadane również w kontekście 
planowanego zamknięcia przejazdu 
przy ul. Ogrodowej, co ma nastąpić 
po modernizacji i dostosowaniu do 
prędkości 160 km/h linii kolejowej E-59 
na odcinku Poznań-Wrocław.

Burmistrz skierował moje zapy-
tanie do Wojewódzkiego Zarządu 
Dróg w Poznaniu, z którego otrzy-
maliśmy odpowiedź, iż kwestia 
usprawnienia ruchu drogowego na 
tym skrzyżowaniu zostanie podjęta 
po rozpoczęciu modernizacji linii 
kolejowej E-59.

Na początku roku burmistrz 
Mikołaj Tomaszyk kontynuował 
starania w tym zakresie i po ponow-
nym zapytaniu, skierowanym w kwiet-
niu 2014 r. do Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, otrzymaliśmy 
pozytywną odpowiedź. W piśmie, 
Marszałek przychyla się do wniosku 
w sprawie zapewnienia bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na newral-
gicznym skrzyżowaniu. W odpowie-
dzi czytamy, iż przebudowa krzy-
żówki drogi wojewódzkiej nr 430 
(ul. Armii Poznań) z ul. Dworcową 
jest pożądana i konieczne jest wy-
odrębnienie dodatkowego pasa dla 
skrętu w lewo (dla jadących od stro-
ny Mosiny) oraz prawoskrętu dla 
jadących od strony Poznania. Wiel-
kopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu zleci opracowanie w 2015 r. 
dokumentacji przebudowy skrzyżo-
wania i na jej podstawie będzie moż-
liwe podjęcie dalszych kroków zwią-
zanych z realizacją inwestycji.

Z perspektywy naszego miasta 
istotna jest kwestia dobrej współ-
pracy z samorządem powiatowym 
i wojewódzkim. W omawianej spra-
wie współpracę naszych burmistrzów 
z władzami województwa można 
ocenić na „5”.

Małgorzata Matysiak
radna Samorządowego  

Forum Obywatelskiego.

Coraz bliżej
Rozwiązanie problemu skrzyżowania na przejeździe kolejowym 
przy ul. Dworcowej i Armii Poznań
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Ogromne „dziękuję” 
dla lubońskiej oświaty
14 października – Dzień Edukacji Narodowej

„Pomoc państwa w zakresie doży-
wiania”, zwiększono również wpływy 
z tytułu zwrotu podatku VAT o 47 943 zł 
oraz o dotacje z budżetu państwa na 
wyposażenie szkół w podręczniki 
(klasy pierwsze) i materiały eduka-
cyjne w kwocie 39 196 zł. W sumie 
dochody budżetu zwiększono do 
kwoty 79 160 486,89 zł. Jednocześnie 
zwiększono wydatki z budżetu o tę 
samą kwotę, tj. do kwoty 87 774 700,89 zł. 
Między innymi przeznaczono 74 196 zł 
na zakup materiałów ćwiczeniowych 
i podręczników we wszystkich lu-
bońskich szkołach oraz na zakup 
wyposażenia i remonty SP2 i SP3, 
zwiększono również o 78 321 zł wy-
datki na utrzymanie zieleni miejskiej, 
w tym rewitalizację parku Siewcy 
oraz o kwotę 5 535 zł w celu zapew-
nienia środków na kolejne prace 
projektowe związane z przebudową 
Domu Włodarza.

Konsekwencją zmiany w tego-
rocznym budżecie było wprowadze-
nie zmian w „Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2014-2024”, któ-
rą należało do niego dostosować.

Inne
 Ponadto zgodnie ze znowelizowaną Qn

Ustawą o systemie oświaty, w myśl 
której jednostka samorządu powinna 
określić tryb udzielania i rozliczania 
dotacji przekazanej na prowadzenie 
szkół i placówek publicznych i nie-

publicznych oraz zakres przeprowa-
dzania kontroli prawidłowości wy-
korzystania udzielonej dotacji, radni 
jednogłośnie podjęli stosowną uchwałę 
w tym zakresie. 

Jako ostatnia również jednogłośnie Qn

została podjęta uchwała polegająca 
na kosmetycznej zmianie uchwały 
z 24.04.2008 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu korzystania z placów za-
baw i gier zlokalizowanych na terenie 
Lubonia. W związku z powstaniem 
nowych placów zabaw oraz innych 
terenów sportowo-rekreacyjnych za-
istniała konieczność uaktualnienia 
spisu placów gier i zabaw.

Wolne głosy i wnioski
W tym punkcie obrad radna Mał-Qn

gorzata Machalska, przyłączając się 
do wniosku redaktora naczelnego In-
ternetowej Gazety „Echo Lubonia” 
– Tomasza Kujawy, złożyła w imie-
niu radnych wniosek o nadanie po-
śmiertnie Medalu Zasłużony dla Mia-
sta Luboń – Benonowi Mateckiemu 
znanemu pod pseudonimem „Benas 
z Kocich Dołów”.

Dyskutowano też m.in. nad udroż-Qn

nieniem skrzyżowania ulic Unijnej 
i Kościuszki, o tirach parkujących 
na „Kozim Rynku” przy ul. Targo-
wej, oraz o modernizacji Strumienia 
Junikowskiego.

Sesja trwała od 16.30 do 18.40
Paweł Wolniewicz

„Jedynka” ma patrona
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SAMORZĄD

Przy okazji spotkania i rozmo-
wy ze znajomą w Lasku, kiedy 
wizytowałem prace przy bu-

dowie kanalizacji sanitarnej, usły-
szałem od niej, że to przecież nie 
Miasto Luboń, ale Aquanet SA jest 
inwestorem. Wytłumaczyłem, iż to, 
że Aquanet tu inwestuje, kosztowa-
ło ogrom pracy i zabiegów mnie 
i moich współpracowników, a kosz-
ty �nansowe, związane z regulacja-
mi gruntów, ze strony miasta też są 
bardzo duże. Znajoma zapytała, ale 
kto o tym wie? Wtedy obiecałem 
sobie, że przed zakończeniem tej 
inwestycji przedstawię mieszkańcom 
działania, które doprowadziły do 
realizacji tak ważnej i kosztownej 
inwestycji w Luboniu. Teraz mam 
dodatkowy powód, bo 9 września 
na sesji Rady Miasta zostanie przed-
stawiony ważny strategicznie do-
kument: „Wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodocią-
gowych i urządzeń kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu Aquanet SA 
na lata 2015-2019”, gdzie ujęto ko-
lejne inwestycje w Luboniu.

To, że Aquanet zobowiązał się 
do wybudowania w 2015r. kanali-
zacji sanitarnej w ul. Kolonia PZNF 
oraz ulicach Cmentarna, Graniczna, 
Zielona i Jodłowa, uważam za swój 
sukces. Stało się to możliwe, gdyż 
uwolniły się środki z ul. 1 Maja i od-
cinka ul. Sobieskiego, bo te zostaną 
zrealizowane z funduszy Unii Eu-
ropejskiej. W planie inwestycyjnym 
znalazły się też liczne remonty sieci, 
w tym dokończenie wymiany rur 
azbestowych, o co zabiegałem przez 
wiele lat. Cieszy mnie, że udało się 
umieścić w celach strategicznych 
spółki przygotowanie koncepcji 
odbioru ścieków z terenów przemy-
słowych (Luvena) i poprzemysłowych 
(WPPZ i Sahara Lubońska czyli 
„żwirownia”), gdyż pozwoli to na 
podniesienie atrakcyjności terenów 
przewidzianych w planach pod usłu-
gi i produkcję, pomoże przyciągnąć 
do Lubonia nowe podmioty gospo-
darcze z korzyścią dla budżetu mia-
sta. Moje starania o to, by Aquanet 
uzupełnił braki w sieci sanitarnej, 
pomimo przychylności ze strony 
spółki, napotykają często na opór 
mieszkańców, którzy nie zgadzają się 
na przeprowadzenie instalacji przez 
ich grunty, choć taka inwestycja 
znacząco podnosi i wartość i atrak-
cyjność należących do nich tere-
nów.

Na przykładzie dobiegającej do 
końca budowy kanalizacji w Lasku 
przybliżę moje starania o to, by 
dokończenie budowy sieci kanali-
zacji sanitarnej odbyło się sprawnie 
i szybko.

Kiedy zostałem burmistrzem, 
około połowa powierzchni miasta 
była pokryta siecią kanalizacji sa-
nitarnej. Po poprzedniku otrzyma-

łem projekt budowy kanalizacji 
w zlewni ul. Ogrodowej i pozwo-
lenie na budowę kolektora Wirskie-
go w ul. Dworcowej do ul. Ogro-
dowej. Kolektor w miarę szybko 
wybudowaliśmy, ale nadal połowa 
miasta korzystała z szamb. Wtedy 
szacowaliśmy, że potrzebujemy ok. 
50-80 milionów złotych na skana-
lizowanie miasta, bez terenów za 
autostradą i poprzemysłowych. Przy 
5 milionach rocznie wydawanych 
na inwestycje dawało to perspek-
tywę 10-16 lat ciągłego inwestowa-
nia tylko w kanalizację sanitarną. 
Nie powstałyby ani nowe drogi, ani 
chodniki, musielibyśmy zapomnieć 
o boiskach sportowych czy inwe-
stycjach w edukację. Dlatego zba-
dałem możliwości współ�nanso-
wania przez Aquanet. Do 2007 r. 
spółka wspierała corocznie gminy 
pulą środków na inwestycje, dla 
Lubonia było to średnio ok. 300 000 zł 
rocznie. Podjąłem decyzję o rezy-
gnacji z tej kwoty do 2017 r. w za-
mian za dołączenie do wniosku 
z Europejskiego Funduszu Spójno-
ści kanalizacji w rejonie ul. Ogro-
dowej. Nic nie dzieje się jednak 
błyskawicznie i kiedy się okazało, 
że od decyzji do realizacji może 
minąć kilka lat, zaproponowałem 
władzom Aquanetu zamianę we 
wniosku „zlewni ul. Ogrodowej” 
na pozostałą część Lasku wraz z Dol-
nym Laskiem (Kocie Doły). Pozwo-
liło to nam na skorzystanie z pro-
jektów przygotowanych przez 
mojego poprzednika i po ich zak-
tualizowaniu i poszerzeniu o zlew-
nię ul. Poznańskiej wykonanie 
kanalizacji w tym rejonie z kredy-
tów, pożyczek z WFOŚ i środków 
własnych miasta. Zaoszczędziliśmy 
na kosztach projektów, ale pracy 
z regulacją gruntów było co nie-
miara, a presja ogromna. Opóź-
nienia groziły wyłączeniem Lubo-
nia z wniosku i odsunięciem re-
alizacji inwestycji o wiele lat. Dzię-
ki wysiłkowi pracowników nasza 
praca została wykonana i wniosek 
Aquanetu uzyskał do�nansowanie 
także w interesującym dla nas za-
kresie.

Wracając do tytułowego pyta-
nia, kto buduje kanalizację w Lu-
boniu – Miasto czy Aquanet? Od-
powiedź jest jedna – Miasto i Aqu-
anet, ale zaangażowanie spółki 
byłoby niemożliwe bez ogromne-
go zaangażowania Miasta, a wy-
budowanie systemu kanalizacji 
tylko z funduszy Miasta, przy za-
chowaniu przynajmniej minimal-
nych inwestycji w innych ważnych 
dziedzinach, zajęłoby kilkadziesiąt 
lat. Uważam za sukces, że udało się 
wynegocjować z Aquanetem, że we 
wniosku do Europejskiego Fundu-
szu Spójności spółka wprowadzi-
ła kwotę około 60 milionów złotych 

Kanalizacja w Luboniu 
– Miasto czy Aquanet?
Burmistrz Dariusz Szmyt o wkładzie miasta w budowę kanalizacji 
sanitarnej w Lasku

na „Budowę kolektora Wirskiego 
i kanałów w zlewni wraz z przyłą-
czami w Luboniu”. Korzystając z tej 
sytuacji Miasto mogło dokończyć 
„zlewnie ulic Ogrodowej i Poznań-
skiej”, wydatkując kwotę 6,5 mln zł. 
Dzięki temu niewydane na budo-
wę kanalizacji przez Miasto pie-
niądze mogły posłużyć innym 
inwestycjom. To dzięki nim po-
wstały ulice: Konarzewskiego, 
Kręta, Matejki, Orzeszkowej, Polna, 
Poznańska i Westerplatte. Te wła-
śnie pieniądze umożliwiły dokoń-
czenie budowy Hali Widowiskowo-
Sportowej, wybudowanie boisk, 
w tym „Orlika” czy poważne re-
monty w szkołach i za.

Jeśli po moich wyjaśnieniach 
nadal ktoś nie wie, kto, jak i dlacze-
go buduje kanalizację w Luboniu, to 
trudno. Cieszę się, że udało mi się 
doprowadzić tę inwestycję do koń-
ca i że dzięki temu zdecydowana 
większość mieszkańców Lubonia 
będzie miała możliwość korzystania 
z kanalizacji sanitarnej. A jeśli za 
jakiś czas dowiem się, że nic nie 
zrobiłem dla wybudowania kanali-
zacji w Luboniu, to przyjdzie mi się 
tylko uśmiechnąć i przypomnieć 
sobie stare przysłowie: „Porażka jest 
sierotą, a sukces ma wielu ojców.”

Dariusz Szmyt
Burmistrz Lubonia

Na początku września Woj-
skowy Zarząd Infrastruktury 
w Poznaniu ogłosił przetarg 

nieograniczony na wykonanie cią-
głego monitoringu hałasu lotniczego 
dla lotniska wojskowego Poznań-
Krzesiny. Szacunkowa wartość zamó-
wienia to około 620 tys. zł. Zgodnie 
z informacją zawartą w przetargu, 
do 16 stycznia 2015 r. wykonawca 
musi uzgodnić z Regionalną Dyrek-
cją Ochrony Środowiska w Poznaniu 
koncepcję. Samo przedsięwzięcie po-
winno zostać wdrożone do 15 lip-
ca 2015 r. i trwać przez rok. Opra-
cowanie końcowego sprawozdania 
z przeprowadzonego monitoringu 
ma powstać do sierpnia 2016 r.

Trzeba przyznać, że kierowane 
przeze mnie pisma, zbierane wśród 

mieszkańców i przekazane do władz 
rządowych podpisy, liczne spotka-
nia z posłami i władzami samorzą-
dowymi w grupie stowarzyszeń 
i działaczy społecznych z okolicznych 
gmin, w których występuje ten sam 
problem, nie przyniosły znaczących 
rezultatów. Mam jednak małą na-
dzieję, że ogłoszony przetarg to 
pokłosie naszych wspólnych działań. 
Liczę na to, że rzetelny monitoring 
hałasu wskaże władzom i urzędom 
odpowiedzialnym za ochronę śro-
dowiska, jak dużym problemem jest 
hałas samolotów F16 przelatujących 
nad lubońskimi domami.

Magdalena 
Nyćkowiak-Filusz

radna

Będzie monitoring F16

1. W drodze przetargu wyłonio-
no �rmę EKOLOG, która zajmie się 
przeprowadzeniem inwentaryzacji 
azbestu w naszym mieście, zgodnie 
z wieloletnim programem pod nazwą 
„Program Oczyszczania Kraju z Azbe-
stu na lata 2009-2032”. Inwentaryzacja 
miejsc uwzględniająca ewidencyjne 
numery działek ma zostać przepro-
wadzona do końca listopada br.

2. Na skutek interwencji miesz-
kańców okolic ul. Poznańskiej, w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, już wkrótce powstanie nowe 
przejście dla pieszych (na wysokości ul. 
Mokrej). Skierowano także prośbę do 
Policji oraz Straży Miejskiej o częstsze 
kontrole radarowe na tej drodze.

3. Burmistrz otrzymał pismo od 
Starosty Poznańskiego w sprawie zali-
czenia dróg gminnych do kategorii dróg 
powiatowych. Ze względu na znaczne 
nakłady �nansowe i w związku ze zbli-
żającym się końcem kadencji obec-
nych władz samorządowych, wszel-
kie ustalenia i decyzje w tej sprawie 
powinny zostać prowadzone i podjęte 
przez władze wybrane w najbliższych 
wyborach.

4. Wykonawca przeprowadzający 
remont wiaduktu PKP zawnioskował 
do Urzędu Miasta o wydłużenie ter-
minu prac do końca września. Nie 

otrzymał jednak zgody ze względu na 
zbyt duże obciążenie komunikacyjne 
w tym rejonie po 1 września.

5. Miasto przesłało do Spółdzielni 
„Lubonianka” pismo dotyczące bu-
dowy brakującego odcinka ul. Źró-
dlanej. Czekamy na odpowiedź, po 
czym możemy przystąpić do prac 
projektowych.

6. Odbyło się spotkanie z przed-
stawicielem �rmy „Netto” w sprawie 
zieleni wokół sklepu oraz remontu 
chodnika. Zaproponowano w tej spra-
wie porozumienie.

7. Uzyskaliśmy pozwolenie na 
budowę kanału deszczowego w ul. 
Cieszkowskiego.

8. Kom-Lub kontynuuje prace 
związane z remontem chodników 
w różnych częściach miasta.

9. Pojawi się nowe przejście dla 
pieszych w okolicy ul. Morelowej 
i Wojska Polskiego.

10. Wystosowano zapytanie do ZTM, 
w jaki sposób koszty związane z wdro-
żeniem nowego systemu PEKA będą 
rozliczane w naszym budżecie.

11. Właściciel parkingu przy Inter-
marche dobuduje brakujące fragmen-
ty chodników oraz podejmie działa-
nia, aby lepiej zagospodarować wody 
opadowe.

(IML)

Krótko z Urzędu Miasta
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Luboń ma najstarszego Burmistrza 
na świecie, a jedna z radnych 
zdołała w ciągu roku zaoszczę-

dzić niemal dwukrotnie więcej niż 
zarobiła. Po dokonaniu przeglądu 
oświadczeń majątkowych radnych 
z Lubonia znaleźliśmy w nich zdu-
miewające błędy, które dotyczą bra-
ku lub błędnie wpisanego miejsca 
zatrudnienia i stanowiska w pra-
cy, braku podpisów, niewykazania 
wszystkich dochodów oraz ich źró-
deł, a nawet wpisania błędnej daty 
urodzenia!

Corocznie składane oświadcze-
nia majątkowe są pewnego rodzaju 
zabezpieczeniem przed korupcją 
wśród osób zajmujących publiczne 
stanowiska. I właśnie dlatego oświad-
czenia majątkowe muszą co roku 
składać: radni miasta i powiatu, 
burmistrz i jego zastępcy, sekretarz 
miasta, skarbnik, kierownicy jednos-
tek organizacyjnych, osoby zarzą-
dzające spółkami miejskimi oraz 
osoby wydające decyzje administra-
cyjne w imieniu burmistrza. Oświad-
czenia te podlegają ściśle określonej 
analizie, dlatego prawidłowe ich 
wypełnienie jest niezwykle istotne, 
a brak uchybień i nieprawidłowości 
chroni przed poniesieniem przewi-

dzianych prawem sankcji. W związ-
ku ze zbliżającymi się wyborami 
samorządowymi przyjrzeliśmy się 
oświadczeniom radnych miejskich 
i powiatowych oraz burmistrzów, 
czyli osób, które prawdopodobnie 
będą kandydować również w listo-
padowych wyborach.

Najstarszy człowiek  
świata!

Tego dowiadujemy się z oświad-
czenia majątkowego Dariusza 
Szmyta, pełniącego funkcję Bur-
mistrza Lubonia przez dwie ka-
dencje od 2006 r. Jako datę swoich 
urodzin wpisał: 16 stycznia 1057 r., 
zatem ma już 957 lat! Co ciekawe, 
takie dane znalazły się również 
w poprzednich oświadczeniach 
złożonych w latach 2010-2013. Jak 
to możliwe? Nikt wcześniej nie 
zwrócił uwagi na to, że nasz bur-
mistrz jest starszy od rogalińskich 
dębów? Należałoby ten fakt od-
notować w księdze rekordów, 
a wtedy Dariusz Szmyt stałby się 
ponadlokalną atrakcją.

2+2 nie równa się 4
Małgorzata Machalska swoje 

dochody w całym minionym roku 

Komedia?
czyli radni i burmistrzowie wypełniają oświadczenia majątkowe

osiągnęła w wysokości 46,5 tys. zł 
(razem z dietą radnej), a swoje oszczęd-
ności zdołała powiększyć o 80 tysię-
cy! Liczba i wartość należących do 
niej nieruchomości pozostała nie-
zmieniona od ubiegłego roku. Gdy-
by kwota wynikała z zarobków męża, 
mogła zamieścić informację o do-
chodach współmałżonka, tak jak to 
zrobił w swoim oświadczeniu bur-
mistrz Dariusz Szmyt oraz Lechosław 
Kędra. W roku wcześniejszym radna 

zarobiła ledwie 
43 tys. zł, a oszczęd-
ności miała w wy-
sokości 80 tys. zł 
(o 10 tys. mniej 
niż w 2011 r.). 
Poprosiliśmy Małgorzatę Machalską 
o ujawnienie metody, w jaki sposób 
można legalnie zaoszczędzić niemal 
dwukrotnie więcej, niż się zarabia 
(czytaj „Pytania do kandydatów na 
burmistrza” na str. 24).

Radni i Burmistrzowie Aktualnie wykonywany 
zawód/stanowisko

Dochody bez 
diety 

radnego

Zarobki 
wyliczone 
rednio na 

miesic

Kredyty 
zsumowane

Oszczdnoci i 
akcje spółek 
handlowych

Warto
nieruchomoci

Andrzej Okupniak Właciciel firmy -1 511 zł -126 zł 0 zł 82 540 zł 213 000 zł

Rafał Mania Specjalista szkoleniowiec 6 200 zł 517 zł 275 380 zł 18 000 zł 120 000 zł

Jolanta Korcz 10 670 zł 889 zł 0 zł 0 zł 900 000 zł
Paweł Wolniewicz Dziennikarz 11 423 zł 952 zł 0 zł 7 800 zł 800 000 zł

Anna Stankowiak-Boełko Usługi fryz.-kosmetyczne 20 153 zł 1 679 zł 281 503 zł 0 zł 670 000 zł
Katarzyna Frckowiak Specjalista ds.sprzeday 24 707 zł 2 059 zł 0 zł 0 zł 300 000 zł
Małgorzata Machalska Radca Prawny 31 327 zł 2 611 zł 0 zł 160 000 zł 883 100 zł

Jan Kaczmarek Emeryt + działalno gosp. 36 155 zł 3 013 zł 98 000 zł 0 zł 540 000 zł

Paweł Krzyostaniak Usugi rachunkowe 38 454 zł 3 205 zł 0 zł 30 264 zł 729 970 zł
Adam Dworaczyk Nauczyciel akademicki 38 693 zł 3 224 zł 318 877 zł 0 zł 336 431 zł

Wanda Suleja-Kot Emerytowana nauczycielka 39 849 zł 3 321 zł 0 zł 70 000 zł 370 000 zł

Marek Samulczyk 40 136 zł 3 345 zł 0 zł 153 000 zł 270 000 zł
Jakub Bielawski Urzdnik specjalista 42 106 zł 3 509 zł 103 800 zł 2 900 zł 240 000 zł

Patryk Bartkowiak Lekarz dentysta 45 074 zł 3 756 zł 0 zł 165 687 zł brak
Lechosław Kdra 47 240 zł 3 937 zł 0 zł 50 000 zł 280 000 zł

Andrzej Sobiło Rolnik 53 295 zł 4 441 zł 0 zł 270 980 zł 756 503 zł
Ewa Rogowicz Nauczyciel 58 907 zł 4 909 zł 0 zł 30 000 zł 180 000 zł
Dorota Franek Nauczyciel 59 599 zł 4 967 zł 143 578 zł 0 zł 620 000 zł
Janusz Dago Inspektor 60 971 zł 5 081 zł 12 000 zł 0 zł 330 000 zł

Małgorzata Matysiak 75 327 zł 6 277 zł 69 200 zł 27 000 zł 575 000 zł
Elbieta Zapłata-Szwedziak Dyrektor szkoły 87 510 zł 7 293 zł 27 000 zł 0 zł 130 000 zł

Dariusz Walczak Członek zarzdu 87 940 zł 7 328 zł 0 zł 199 948 zł 1 280 000 zł
Mikołaj Tomaszyk I Z-ca Burmistrza 93 345 zł 7 779 zł 295 946 zł 26 000 zł 420 000 zł

Magdalena Nykowiak-Filusz Właciciel firmy handlowej 123 493 zł 10 291 zł 3 300 zł 30 000 zł brak

Rafał Marek II Z-ca Burmistrza 124 435 zł 10 370 zł 0 zł 22 500 zł brak
Zbigniew Jankowski Dyrektor szkoły 129 313 zł 10 776 zł 0 zł 0 zł 375 000 zł

Dariusz Szmyt Burmistrz Lubonia 139 582 zł 11 632 zł 60 000 zł 13 000 zł 360 000 zł

Strona 1

n
W tabeli zestawiono lubońskich i powiatowych radnych oraz burmistrza i jego zastępców (zaznaczeni pogrubioną czcionką) uszeregowanych według wielkości do-
chodów za 2013 r. od najmniejszej do największej

cd.  
obok

n
Fragment z ostatniego oświadczenia majątkowego 
Dariusza Szmyta, w którym po raz kolejny wpisał 
rok urodzenia 1057 (zaznaczony szarym owalem)

n
Nasz panujący – Dariusz 
Szmyt – wg oświadczeń 
majątkowych ma 957 lat, 
dogania więc wiekiem 
Matuzalema, postać biblij-
ną – najstarszego człowie-
ka wymienionego w Starym 
Testamencie, który miał 
żyć 969 lat (Księga Rodza-
ju, rozdział 5).



9/2014

19

POLITYKA LOKALNA

cd.  
na str. 
20

Inne kwiatki
Pozostałe oświadczenia radnych 

również są najeżone błędami:
 oświadczenie wypełniono nie-Qn

zgodnie ze wzorem, tj. wstawiono 
kreski, znak „Z”, „nie osiągnąłem” 
lub w ogóle nie wypełniono części 
oświadczenia, zamiast wpisać „nie 
dotyczy”: Rafał Marek, Mikołaj To-
maszyk, Jakub Bielawski, Rafał Ma-
nia, Anna Stankowiak-Bożełko, Pa-
weł Wolniewicz;

oświadczenie złożono w formie Qn

wydruku komputerowego lub ma-
szynopisu, nie podpisując lub nie 
uwierzytelniając poszczególnych 
stron: Dariusz Szmyt, Małgorzata 
Machalska, Magdalena Nyćkowiak-
Filusz, Dariusz Walczak;

nie określono miejsca zatrudnienia Qn

i stanowiska lub funkcji: Lechosław 
Kędra, Małgorzata Matysiak (jako 
miejsce zatrudnienia wpisała Rada 
Miasta Luboń), Marek Samulczyk 
(jako miejsce zatrudnienia wpisał: 
Przewodniczący Rady Miasta Luboń), 
Dariusz Walczak (zamiast miejsca 
zatrudnienia wpisał miejscowość), 
Jolanta Korcz (jako miejsce pracy 
i stanowisko wpisała: Radna Powiatu 
Poznańskiego);

nie wykazano działki, na której Qn

posadowiony jest dom lub udziału 
w gruncie, na którym jest budynek lub 
mieści się posiadany lokal: Rafał Ma-
nia, Elżbieta Zapłata-Szwedziak;

podano łączną wartość dwóch nie-Qn

ruchomości (dom z działką): Małgo-
rzata Matysiak, Marek Samulczyk, 
Anna Stankowiak-Bożełko, Paweł 
Wolniewicz, Zbigniew Jankowski;

Patryk Bartkowiak (w odróżnie-Qn

niu od poprzednich lat) wykazał tyl-
ko przychód ze swojej działalności 
gospodarczej (kwota ta nie została 
uwzględniona w zestawieniu tabe-
larycznym);

podano niezmienioną wartość kre-Qn

dytu w stosunku do lat ubiegłych, 
zamiast wysokości rzeczywistego 
zobowiązania na dzień, na który 
składane jest oświadczenie: Dariusz 
Szmyt, Dorota Franek;

nie podano, w związku z jakim Qn

zdarzeniem lub w jakiej instytucji 
zaciągnięto kredyt: Jakub Bielawski, 
Janusz Dagoń;

nie podano, w jakiej walucie za-Qn

ciągnięto kredyt: Elżbieta Zapłata-
Szwedziak;

kwota podana w złym rzędzie wiel-Qn

kości lub z pominiętym zerem: Mikołaj 
Tomaszyk (zapis wysokości kredytu 
w oryginale: 270 00,00 zł; poprawnie 
prawdopodobnie: 270 000 zł – taką 
wartość dodaliśmy do łącznej sumy 
kredytów podanej w tabeli).

Jak się okazuje wypełnienie kil-
ku stron formularza jest nie lada 
wyzwaniem. Wszystkie skany oświad-
czeń od 2007 r. można prześledzić 
na stronie: www.bip.lubon.pl w za-
kładce „Oświadczenia majątkowe”.

KK

cd.  
ze str. 
18

W ostatnich dniach 
internetowe wy-
danie „Wieści Lu-

bońskich”, piórem autora 
posługującego się pseudoni-
mem KK, ujawniło oczywistą 
omyłkę pisarską w moim 
oświadczeniu majątkowym 
(czytaj też: „Komedia, czyli 
radni i burmistrzowie wy-
pełniają oświadczenia ma-
jątkowe” – przyp. red.). Na 
tak przygotowany materiał 
można by zareagować przy-
najmniej na dwa sposoby: 
kategorycznie i jednoznacz-
nie stwierdzić, że to niepo-
ważne, niewarte komentarza 
złośliwości lub przejść nad 
tym do porządku dzienne-
go. Wszak milczenie byłoby 
niezłą rekomendacją dla 
wagi i znaczenia tematu, 
o kunszcie i przenikliwości 
autora nie wspominając. 
Ja jednak postanowiłem 
wpisać się w konwencję. 
Wierzę bowiem, że jest 
to jedynie news niosący 
znamiona dziennikar-
skiego żartu. Mam również 
nadzieję, że moja replika 
spotka się z przychylnością 
wydawcy i zostanie opubli-
kowana na łamach znanego 
szerokiej opinii medium. 
A całą sprawę skomento-
wałem tak:

Stary człowiek, a może…
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yChoć Luboniem władam już  

od czasów Piasta,
powiedziałem ostatnio koniec  
i basta.

Zrzekam się mej władzy w mieście,
nadziei upatruję w niewieście.

Na kobiece rządy nadszedł wreszcie 
czas,
niechaj ręką włodarza ona  
poprowadzi Was.

Lecz namawiam Was jeszcze,
oddając pole kobiecie,
dajcie mi szansę w powiecie.

Zagłosować na Szmyta,
to dla Lubonia rzecz niesamowita.
Można zyskać drogę i inwestycje  
nowe.

Aby, to co powiedziałem,
stać się mogło ciałem,
potrzeba głosu Waszego i poparcia  
poselstwa mojego.

Stąd o zaufanie Wasze proszę,
w nowej radzie powiatu niejeden  
projekt wniosę.
Będzie tedy Luboń perłą w koronie  
powiatu,
tym samym nie uchybi data mego  
urodzenia światu.

Dariusz Szmyt

W związku ze zbliżający-
mi się wyborami samo-
rządowymi Niezależny 

Miesięcznik Mieszkańców „Wieści 
Lubońskie” – czasopismo samorzą-
dowe o charakterze obywatelskim – 
przygotuje tradycyjnie prezentację 
okręgów wyborczych, obwodów gło-
sowania oraz wszystkich ugrupowań 
(komitetów i partii) wystawiających 
swych kandydatów na burmistrzów 
i radnych do wszystkich szczebli sa-
morządów.

WYDANIA  PAPIEROWE
Przypadające 16 listopada 2014 r. 

wybory poprzedzone zostaną:
specjalnym – wyborczym – wy-Qn

daniem „Wieści Lubońskich”, które 
ukaże się na początku listopada. W wy-
daniu tym opublikujemy: Komitety 
Wyborcze (wg kolejności numeru 
list) dając im możliwość prezenta-
cji swoich programów wyborczych, 
Okręgi Wyborcze z podziałem na 
Obwody Głosowania (Komisje, czyli 
miejsca głosowań) oraz kandydujących 
w danych okręgach, z możliwością 
prezentacji wizytówek kandydatów 
opatrzonych zdjęciem i autoprezen-
tacją. Osobną część poświęcimy pre-
zentacji kandydatów na Burmistrza 
Lubonia.

Do ugrupowań, które wcześniej Qn

zadeklarowały udział w wyborach, 
rozesłaliśmy zaproszenie z propozycją 
skorzystania z łam we wrześniowym 
i październikowym wydaniu „Wie-
ści Lubońskich”, w których propo-
nujemy wszystkim ubiegającym się 
o władzę w naszym mieście, starostwie 
powiatu poznańskiego oraz sejmiku 
województwa wielkopolskiego publi-
kację materiałów promujących po-
szczególne ugrupowania czy kan-
dydatów (wg specjalnych ulgowych 
zasad). Rejestracja Komitetów Wy-
borczych minęła 8.09.2014 r. Zare-
jestrowane do tego czasu komitety 
lokalne wymieniamy na str. 21. Na 
innych stronach bieżącego wydania 
publikujemy pierwsze materiały na-
desłane przez komitety, które sko-
rzystały z naszych łam.

Przyjęte przez wydawcę ceny 
ogłoszeń wyborczych:

W związku z tym, że zmieniły się 
zasady wyborów na radnych Rady 
Miasta Luboń (okręgi jednomanda-
towe), spodziewamy się mniejszej 
liczby kandydatów (ok. 100 dla ca-
łego Lubonia) niż przed czterema 
laty (wówczas było 184 chętnych).

Wizytówka kandydataQn  (publikacja 
w wydaniu specjalnym – materiały do 
15 października) w formacie większym 
niż dotąd (ok. 6,7 x 7,3 cm), w któ-
rej zamieścimy zdjęcie kandydata, 
podstawowe dane (imię i nazwisko, 
adres, wiek, stan cywilny, rodzina, 
zawód lub wykształcenie) oraz krót-
ką charakterystykę – autoprezenta-
cję kandydata (około 350 znaków). 
Cena wizytówki czarno-białej – 30 zł 
netto od osoby. Prosimy na potrzeby 
publikacji „WL” przygotować osobno 
treść (pliki tekstowe lub rękopisy) 

oraz zdjęcia (pliki zdjęciowe .jpg; 
.tif; .pdf; itd. dobrej jakości).

Programy wyborcze komitetówQn  
i inne treści o charakterze agitacyj-
nym – wyborczym – poszczególne 
Komitety mogą dostarczać w posta-
ci gotowych plików w trzech wiel-
kościach (cała, pół lub 1/4 strony), 
w uzgodnionym z redakcją formacie. 
Cena strony czarno-białej (rozmiar 
ok. 205 mm x 300 mm), podobnie 
jak przed 4 laty – 550 zł netto, i od-
powiednio: 1/2 strony – 275 zł (mini-
mum 1/4 strony – 137,50 zł). Szpalty 
dostępne w wydaniach: wrześniowym, 
październikowym i specjalnym.

Prezentacja kandydata na bur-Qn

mistrza w wydaniu specjalnym – 
kolorze. Podobnie jak w przypadku 
programów ugrupowań, można do-
starczać gotowe pliki w uzgodnio-
nej z redakcją wielkości i formacie. 
Można też skorzystać z pomocy re-
dakcji. Cena strony kolorowej, jak 
4 lata temu – 660 zł netto (minimum 
1/2 strony – 330 zł). W wydaniach 
„WL” wrześniowym i październiko-
wym dla materiałów agitacyjnych 
oferujemy strony czarno-białe, szpal-
ty „Polityka lokalna” w cenie jak dla 
komitetów.

specjalne materiały wyborczeQn  
– w innych wybranych miejscach, 
formach lub formatach będziemy 
publikować wg stawek standardo-
wych (tary�katora reklam).

Przypominamy, że niezależnie od Qn

płatnych materiałów wyborczych pro-
pagandowych (tekstowych lub gra�cz-
nych) przyjmujemy bezpłatnie artyku-
ły, traktujące o problemach Lubonia 
– opinie, re�eksje, komentarze pole-
miki (czytaj „Apel do kandydatów”, 
np. „WL” 08-2014, str. 23).

- Materiały w każdej postaci (rę-Qn

kopis, maszynopis, fax, wydruk, no-
śniki elektroniczne itd.) przyjmujemy 
w siedzibie redakcji – ul. Wschod-
nia 23a/62 – od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 10-13 oraz podczas 
dyżurów popołudniowych, np. środa, 
piątek 17-18 (szczegóły patrz stopka 
redakcyjna na str. 2) lub po uprzed-
nim umówieniu – w innym miejscu 
i czasie. Materiały można też dostar-
czać pocztą elektroniczną na adres: 
redakcja@wiescilubonskie.pl .

W przypadku pytań – telefony 
kontaktowe: 609 616 277, 609 616 290 
lub 61 810 43 35; e-mail: 
redakcja@wiescilubonskie.pl (przy-
jętą i sprawdzoną korespondencję 
każdorazowo potwierdzamy @ zwrot-
nym).

REKLAMA  WYBORCZA  
NA  PORTALU  
www.wiescilubonskie.pl

Przed tegorocznymi wyborami 
samorządowymi proponujemy Pań-
stwu również promocję w formie 
elektronicznej na nowym portalu 
internetowym: www.wiescilubonskie.
pl (start strony od września).

Zasady ogólne: emisja reklamy 
wyświetlanej na komputerach oraz 
urządzeniach przenośnych typu 
tablet i smartfon uzależniona od 

Do Komitetów Wyborczych
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Pozwalam sobie napisać poniż-
szy list celem wezwania lokal-
nych mediów i osób zaintere-

sowanych do konkretnych działań 
mających pomóc nam – mieszkań-
com Lubonia w wyborze przyszłego 
Burmistrza.

Słowem wstępu chcę zaznaczyć, 
że jestem mieszkańcem Lubonia od 
urodzenia, mieszkali tu przez całe 
życie moi rodzice i dziadkowie. Nie 
chcę w ten sposób dyskredytować 
nowych lubonian, a jedynie uciszyć 
tych, którzy często na różnych forach 
podkreślają, jak to długo tu miesz-
kają. Uważają przy tym, że daje im 
to jakieś inne prawa, przywileje 
i wszechwiedzę na każdy temat do-
tyczący miasta.

Nie chcę wychwalać ani dyskre-
dytować żadnego z kandydatów na 
przyszłego Burmistrza. Znam trosz-
kę lepiej lub gorzej każdego z nich. 
Wszyscy oni mają swoje zalety i wady. 
Dwoje „głównych” kandydatów re-
prezentuje tak naprawdę obecną 
władzę. Pani Machalska poprzez 
bezpośrednie namaszczenie przez 
obecnego Burmistrza, silne związki 
z obecnymi urzędnikami i oczywi-
ście bycie radną Miasta z ramienia 
większościowego ugrupowania. Pan 
Samulczyk poprzez wieloletnie za-
siadanie w Radzie i przewodniczenie 
jej w obecnej kadencji. W tym gro-
nie, pana Warmuza można uznać 
za powiew odrobiny świeżości, nie 
wiadomo jednak, jakich radnych za 
sobą prowadzi (może nie każdy zda-
je sobie sprawę, że realna władza 
burmistrza jest ograniczona i bez 
wsparcia radnych może bardzo nie-
wiele).

Dwoje „głównych” kandydatów 
dość mocno udziela się we wszyst-
kich lubońskich mediach, zachwa-
lając swoje pomysły (często niezbyt 
świeże, nierealne, nielogiczne), ro-
biąc wszystko, żeby zaistnieć. Przed-
stawiają swoją wizję miasta, dróg, 
zieleni. Szczególnie na łamach „WL” 
opowiadają, jak to będzie cudownie, 
gdy to oni będą stać za sterami 
miasta.

Właśnie w tym miejscu zaczyna 
nie problem, który chcę przedstawić. 
Kandydaci piszą gotowe i głęboko 
przemyślane teksty. Ważą słowa, 
obiecują tak, żeby potem w razie 
problemów można się było z tego 
wycofać. Odpowiadają na bardzo 
typowe i tendencyjne pytania. Tak 
naprawdę odnoszę wrażenie, że czy-
nią wszystko, by mieszkańcy nie 
poznali ich rzeczywistych poglądów, 
zamiarów i intencji. Czytając nie-

które teksty można nawet odnieść 
wrażenie, że nie są one dziełem sa-
mych kandydatów, lecz osób dora-
dzających.

Każdy z kandydatów opowiada 
o tym, co zrobi i zbuduje, ale nikt 
z nich nie mówi, „za co?” Jak zdo-
będą środki na te wszystkie inwe-
stycje, drogi, parki… Fundusze 
unijne? – żeby z nich skorzystać 
trzeba posiadać prężnie działających 
urzędników i środki własne. Bo te 
fundusze wspomagają inwestycje, 
ale nie �nansują ich w całości. Idąc 
dalej, czy możemy się spodziewać 
wzrostu podatku od gruntów? 
A może nowych obciążeń, np. tzw. 
„deszczówki”? Czy któryś z kan-
dydatów chce zmienić zasady funk-
cjonowania Urzędu Miasta? Za-
trudniać, zwalniać urzędników? A 
może zlikwidować Straż Miejską? 
Skoro wszyscy chcą budować dro-
gi w NCL, to czy inwestycje w innych 
rejonach miasta będą wstrzymane, 
czy też opóźnione? Jeśli tak to, 
w których? Nasuwa się wiele kon-
kretnych pytań i zapewne każdy 
z zainteresowanych mieszkańców 
ma własne. Myślę, że poznanie od-
powiedzi, chociaż na część z nich 
pomogłoby wielu osobom w odpo-
wiedzi na pytanie, na którego z kan-
dydatów chcę oddać swój głos?

Rozwiązanie? Wnoszę postulat, 
aby media lubońskie zorganizowa-
ły debatę kandydatów na żywo 
z udziałem mieszkańców miasta. 
A dla zainteresowanych, lecz nie-
obecnych – relację w Internecie. 
Mamy XXI wiek i z technicznego 
punktu widzenia to żaden problem 
(przecież sesje Rady Miasta można 
śledzić w sieci). Niezłym miejsce do 
takiej debaty byłaby np. Biblioteka 
Miejska. Natomiast pytania do kan-
dydatów powinny być przesyłane do 
danej redakcji i pozostawać tajem-
nicą dla głównych zainteresowanych. 
Powinna być także możliwość za-
dania pytań „z sali”.

Myślę, że tylko wówczas dowie-
my się, co tak naprawdę reprezen-
tują sobą kandydaci, jakie mają 
poglądy i rzeczywistą wiedzę o za-
sadach funkcjonowania miasta oraz 
problemach jego mieszkańców. Mam 
nadzieję, że mój postulat spotka się 
z zainteresowaniem mieszkańców 
i osób, które mogłyby go zrealizo-
wać. Jak sądzę każdemu z Nas 
zależy by Nasze Miasto rozwijało się 
we właściwym kierunku i było 
kierowane przez rozsądne i kom-
petentne osoby.

Piotr Kaczmarek

List do redakcji

Potrzeba debaty!
Z ogromnym zdziwieniem prze-

czytałam informację o tym, 
że sklep „Skrzat” angażuje się 

w kampanię wyborczą jednego z lu-
bońskich ugrupowań politycznych 
– Lubońskiej Inicjatywy Obywatel-
skiej, która jest zarejestrowana pod 
taką samą nazwą w delegaturze Pań-
stwowej Komisji Wyborczej w Po-
znaniu. Umieszczenie logo sklepu 
na plakacie Lubońskiej Inicjatywy 
Obywatelskiej (siedziba komitetu 
u Pani radnej Nyćkowiak), wyko-
rzystanie sklepu jako miejsca do-
starczania fotogra�i, moim zdaniem, 
stanowi złamanie zasad �nansowania 
kampanii wyborczej.

Jestem Państwa klientką i nie 
chciałabym w Państwa sklepie czuć się 
jak w lokalu wyborczym. Mam na-
dzieję, że jest to wynikiem niewiedzy 

i dali się Państwo wplątać w tę akcję 
zupełnie nieświadomie. Wysyłam tę 
wiadomość do „Wieści Lubońskich” 
i komisarza wyborczego w Poznaniu. 
Proszę o sprawdzenie, czy nagrody 
ufundowane w konkursie zarówno 
przez sklep i LIO (m.in. aparat fo-
togra�czny) zostaną wykazane 
w sprawozdaniu �nansowym komi-
tetu wyborczego. Proszę też o spraw-
dzenie, czy prowadzenie tego typu 
działań promocyjnych nie jest zła-
maniem przepisów wyborczych, 
a komisarza zapytam, czy koniecz-
ne jest podjęcie odpowiednich dzia-
łań.

Natalia

List do redakcji

Wyborcze pułapki

Już 16 listopada wybory samo-
rządowe. Chcesz poznać naszych 
kandydatów na radnych, dowie-

dzieć się, co mają do powiedzenia, 
jakie mają plany dla Twojej okolicy? 
A może chcesz przekazać im swo-
je pomysły i potrzeby do realizacji? 

Zapraszamy na spotkanie przy kawie  
8 października, godz.18 do Biblioteki 
Miejskiej. Jeśli nie możesz przyjść, 
zachęcamy do kontaktu mailowego: 
inicjatywa@lio.org.pl lub telefonicz-
nego: 662 033 856.

Lubońska Inicjatywa Obywatelska

LIO zaprasza

cd.  
ze str. 
19 liczby kliknięć lub odsłon (obowią-

zuje do 17 października 2014 r.):
1. Reklama górna wyświetlana 

w nagłówku każdej podstrony por-
talu o wielkości 728 x 90 pikseli = 
50 zł (tylko dla kandydatów na bur-
mistrza)

2. Reklama dolna wyświetlana 
pod artykułami strony głównej 
o wielkości 750 x 250 pikseli = 
20 zł

3. Reklama kafelkowa boczna 
na każdej podstronie portalu o wiel-
kości 100 x 100 pikseli = 10 zł 

Powyższe ceny zostały skalkulo-
wane dla 100 kliknięć w reklamę lub 
1000 odsłon (wyświetleń reklamy).

Reklama w ostatnim mie-
siącu – od 17 październi-
ka do 17 listopada

W związku z tym, że wszystkim 
kandydatom na burmistrza oraz 
radnych wszystkich szczebli chcemy 
dać równe szanse na prezentację 
oraz, że w trakcie ciszy wyborczej 
niedozwolone są jakiekolwiek zmia-
ny w ogłoszeniach wyborczych, 
proponujemy przez cały ostatni 
miesiąc emisję, na którą nie będzie 
miała wpływu liczba odsłon czy 
kliknięć (niezależnie od wykupionych 
wcześniej reklam).

Kandydaci na burmistrzaQn  mają 
do dyspozycji baner górny w cenie 
100 zł netto. Oferta obejmuje: wy-
konanie prostego projektu z dostar-

czonych materiałów lub dostoso-
wanie gotowej reklamy do wielko-
ści baneru; umieszczenie linku do 
wskazanej strony WWW oraz emisję 
naprzemienną – równą dla wszyst-
kich kandydatów, którzy zdecydu-
ją się wykupić reklamę.

Kandydaci na radnychQn  miejskich, 
powiatowych i do sejmiku mają do 
dyspozycji:

a) reklamę gra�czną w formie 
kafelków z linkiem w cenie 50 zł,

b) link z nazwiskiem uszerego-
wany alfabetycznie w dziale „WYBO-
RY SAMORZĄDOWE 2014” (z po-
działem na szczeble: miasto, powiat, 
województwo) w cenie 30 zł

c) reklamę dolną, wyświetlaną 
tylko na stronie głównej w cenie 
70 zł.

Materiały na stronę WWW pro-
simy dostarczać w formie plików 
gra�cznych i tekstowych na adres: 
portal@wiescilubonskie.pl (prosi-
my zaznaczyć potwierdzenie odbio-
ru poczty).

W przypadku pytań dotyczących 
strony WWW – telefon kontaktowy: 
501 353 964 oraz portal@wiesci-
lubonskie.pl

Wystawiamy faktury VAT.

Ponadto tradycyjnie zapraszamy 
do stałego przesyłania do „Wieści 
Lubońskich” informacji, re�eksji, 

analiz itd. na temat wszystkich spraw 
dotyczących naszego miasta – Lu-
bonia.

Jesteśmy także otwarci na inne: 
sugestie, pomysły, propozycje.

Zapraszamy szczególnie te ko-
mitety, które dotąd nie zaistniały na 
łamach „Wieści Lubońskich” – Nie-

zależnego Miesięcznika Mieszkań-
ców.

Życzymy satysfakcji z pracy dla 
dobra wspólnego – Miasta Luboń

Piotr P. Ruszkowski
red. nacz. „Wieści Lubońskich”

Do Komitetów Wyborczych

Materiał, o którym mowa w li-
ście – konkurs fotogra�czny – LIO 
wycofała z mediów.
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Komitety, które wystawi kandydatów na radnych Rady Miasta Lubo lub Burmistrza 
Lp. Nazwa komitetu Skrót nazwy komitetu

Data 
zgłoszenia
(rejestracji)

Typ komitetu
Obszar 

zgłaszania

Pełnomocnik 
wyborczy

Pełnomocnik 
finansowy Siedziba komitetu

1
Komitet Wyborczy

 ,,Luboska Inicjatywa 
Obywatelska''

KW
 ,,Luboska Inicjatywa 

Obywatelska"

28.08.2014
(28.08.2014)

wojewódzki
Wielkopolskie

Grzegorz Sławomir 
Skrok

Małgorzata Ewa 
Nykowiak

62-030 Lubo, 
pl. E. Bojanowskiego 5a

2
Komitet Wyborczy Wyborców
 Mieszkacy Lubonia

KWW 
Mieszkacy Lubonia

27.08.2014
(28.08.2014)

do gminy
m. Lubo

Ewa Daniela 
Jakubowska

62-030 Lubo, 
ul. Konopnickiej 12

3
Komitet Wyborczy Wyborców
Forum Obywatelskie 

Lubo

KWW
 Forum Obywatelskie 

Lubo

28.08.2014
(28.08.2014)

do gminy
m. Lubo

Mateusz Andrzej 
Mikołajczak

62-030 Lubo, 
ul. Staszica 56

4
Komitet Wyborczy Wyborców

 Lepszy Lubo
KWW

 Lepszy Lubo
28.08.2014

(29.08.2014)
do gminy
m. Lubo Robert Józef Korcz 62-030 Lubo, 

ul. Fiołkowa 5

5
Komitet Wyborczy Wyborców
 Daj Szans Młodym!

KWW 
Daj Szans Młodym!

2.09.2014
(2.09.2014)

do gminy
m. Lubo

Michał Marek 
Adamczak

62-030 Lubo, 
ul. Lemiana 46

6
Komitet Wyborczy Wyborców
Forum Mieszkaców 

Nowego Centrum Lubonia

KWW 
Forum Mieszkaców 

Nowego Centrum 
Lubonia

4.09.2014
(4.09.2014)

do gminy
m. Lubo

Tomasz Piotr 
Kołodziej

62-030 Lubo, 
ul. Wschodnia 29B/7

7
Komitet Wyborczy Wyborców

 Tadeusz Warmuz
KWW 

Tadeusz Warmuz
8.09.2014

(8.09.2014)
do gminy
m. Lubo Teresa Socha 62-030 Lubo, 

ul. Agrestowa 1/1

Komitet Wyborczy, który wystawi swoich kandydatów w naszym okrgu na radnych Rady Powiatu Poznaskiego  

Komitet Wyborczy Wyborców 
Niezaleni dla Powiatu

KWW 
Niezaleni dla Powiatu

27.08.2014
(28.08.2014)

wojewódzki
Wielkopolskie Marek Wasiak Rafał Rajmund 

Brzeziski
62-080 Tarnowo Podgórne, 
Lusowo ul. Poznaska 10

Zgodnie z przepisami wybor-
czymi na 60 dni przed wy-
borami, czyli 6 września (w 

związku z dniem wolnym – sobotą, 
termin przesunięty do 8 września 
– poniedziałku) minął termin re-
jestracji komitetów wyborczych. 
W tabeli poniżej podajemy wszystkie 
te, które utworzyły się w naszym 
mieście w związku z listopadowymi 
wyborami samorządowymi. Spo-
śród siedmiu komitetów lokalnych 
– lubońskich tylko jeden – „Lu-
bońska Inicjatywa Obywatelska” 
zarejestrował się jako wojewódzki, 
co oznacza, że ma zamiar wystawić 
swoich kandydatów także do Rady 
Powiatu Poznańskiego, a może i do 
sejmiku wojewódzkiego. Pozostałe 
6 są komitetami dla wyborów rad-
nych do Rady Miasta Luboń (zgła-
szania kandydatów do 7 paździer-
nika) oraz mogą wystawić swoich 
kandydatów na Burmistrza Lubonia 
(zgłoszenia do 17 października). 
Układ w tabeli wg hierarchii komi-
tetów oraz kolejności zgłoszeń do 
rejestracji. Jako pierwszy 27 sierp-
nia zgłosił się KWW „Mieszkańcy 
Lubonia”, ostatnim 8 września był 
KWW „Tadeusz Warmuz”. Na wy-
kazie 212 zarejestrowanych u Ko-
misarza Wyborczego w Poznaniu 
Komitetów, znaleźliśmy jeszcze je-
den o charakterze wojewódzkim, 

o którym wiemy, że wystawi m.in. 
kandydatów do Rady Powiatu Po-
znańskiego w okręgu, do którego 
należy miasto Luboń.

Ciekawostką socjologiczną jest 
zaistnienie komitetu wyborczego 
Forum Mieszkańców Nowe Centrum 
Lubonia. Przed 20 laty władze sa-
morządowe wymyśliły ambitną 
koncepcję rozwoju miasta skupioną 
wokół planowanego śródmieścia. 
Widząc, że miasto niewiele w NCL 
inwestuje (brak utwardzonych ulic, 
oświetlenia, bezpieczeństwa itd.) 
mieszkańcy tego osiedla chcą mieć 
większy wpływ we władzach na po-
dejmowane tam decyzje. Prawdo-
podobnie będzie to reprezentacja 
stosunkowo krótko mieszkających 
w Luboniu obywateli.

Uwaga! Na przedstawionej liście 
komitetów wyborczych nie ma par-
tii politycznych, które mogą także 
wystawiać swoich kandydatów we 
wszystkich szczeblach wyborów 
samorządowych. Praktyka wskazu-
je, iż raczej zaistnieją na wyższych 
szczeblach – w Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego lub Radzie 
Powiatu Poznańskiego. Czy wysta-
wią kandydatów w naszej gminie 
– mieście Luboń, okaże się przy 
rejestracji list – po siódmym paź-
dziernika!

(I)

Komitety wyborcze
Kto oprócz partii politycznych wystartuje w wyborach 
samorządowych trzech szczebli, które odbędą się 16 listopada

We wtorek, 9 września w ho-
telu „Poznański” przy ul. 
Krańcowej odbyła się kon-

ferencja prasowa dla lokalnych me-
diów, której celem było poinformo-
wanie opinii publicznej o rejestracji 

Komitetu Wyborczego Wyborców 
(KWW) „Niezależni dla Powiatu”. 
Jej uczestnikami byli przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Niezależni dla Po-
wiatu”: mieszkający w Puszczykowie 
prezes stowarzyszenia – Piotr Zalewski, 
dyrektor biura wyborczego – Agata 

Urbaniak, zastępca Burmistrza Lu-
bonia – Rafał Marek, pełnomocnik 
wyborczy KWW – Marek Wasiak 
i Michał Tkaczuk. Poinformowano 
media, że ugrupowanie pójdzie do 
wyborów z prezydentem Poznania 

– Ryszardem Grobelnym, nie działa 
na rzecz partii politycznych i nie jest 
związane z żadną z nich. Podkreślo-
no, że kandydatów łączą ich działa-
nia na rzecz powiatu poznańskiego 
i jego poszczególnych gmin.

PAW

Idą do wyborów
Konferencja prasowa ugrupowania „Niezależni dla Powiatu” 
w hotelu „Poznański”

n
Podczas konferencji siedzą od lewej: A. Urbaniak, P. Zalewski, M. Wasiak, 
R. Marek i M. Tkaczuk   fot. Paweł Wolniewicz
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Kolejny, trzeci zestaw pytań od 
mieszkańców i odpowiedzi 
kandydatów na Burmistrza 

Lubonia. W tym wydaniu do 3 po-
znanych już kandydatów dołączył 
kolejny – Michał Adamczak (czytaj 
na str. 25). Zapraszamy do lektury. 
Zachęcamy Państwa też do polemik 
z kandydatami. Preferujemy dyskusje 
o Luboniu – konkretne, merytorycz-
ne, na argumenty. Mamy nadzieję, 
że ta nasza skromna pomoc w bu-
dowaniu jawności i otwartości ży-
cia publicznego umożliwi Państwu 
lepsze poznanie kandydatów. Tym 
świadomiej dokonamy 16 listopada 
wyboru najlepszego Burmistrza dla 
Lubonia. Korzystajmy z tej okazji!

Pytania do wszystkich kan-
dydatów

? Maria B.: Co Państwo zrobili 
w sprawie ostatnich (od 1 lipca), 
dyskryminujących lubonian zmian 
w cenach biletów autobusowych? 
Zlikwidowano bilety na jedną linię, 
15-minutowy i 30-minutowy. Są 
tylko 10- i 40-minutowe. Chcąc 
dotrzeć na pętle (dębiecką czy gór-
czyńską), muszę kupić bilet 40-
minutowy za 4,60 zł, choć dojazd 
trwa o wiele krócej. Droga do Po-
znania z mężem i dwójką dzieci 
kosztuje nas prawie 14 zł, nie mó-
wiąc już o dalszej podróży i po-
wrocie do Lubonia.

Michał Adamczak: 
Jako jeden z miesz-
kańców, tak jak pani, 
niewiele mogę zrobić. 
Oczywiście jako bur-
mistrz przyjrzałbym się 

umowie z ZTM i poszukał możliwo-
ści obniżenia stawek za przejazd. 
Luboń należał do stycznia 2014 r. do 
Związku Międzygminnego „Selekt”, 
co wiązało się z wyższymi opłatami 
za wywóz śmieci dla naszego miasta. 
Dlatego właśnie Luboń z niego wy-
szedł. Jeśli przynależność do ZTM 
również nie jest optymalne dla miesz-
kańców Lubonia, to należy się zasta-
nowić nad zasadnością naszego 
uczestnictwa w nim. Według mnie 
powinno się wprowadzić bilety 30-
,15, a nawet 5-minutowe. W tej chwi-
li, poza droższymi biletami i niespraw-
nym systemem PEKA, mamy nie-
wiele korzyści z integracji lubońskie-
go transportu publicznego z poznań-
skim.

Małgorzata Ma-
chalska: Nie byłam 
w tej sprawie bier-
na, bo wiem, że 
podróż z Lubonia 
do Poznania w ta-

ry�e normalnej nie musi kosztować 
4,60 zł. Propagowałam, w tym rów-
nież publikując informację w Inter-
necie, i nadal wszystkich zachęcam 
do wyrobienia i korzystania z karty 

PEKA. Można nią płacić za jedno-
razowe przejazdy, używając funkcji 
tPortmonetki. Płaci się wówczas za 
liczbę przejechanych przystanków, 
których cena maleje wraz z długością 
trasy. System traktuje przejazd jako 
jedną podróż, o ile przesiądziemy się 
np. na tramwaj czy inny autobus 
w ciągu 20 minut, wówczas za przy-
stanki w Poznaniu, jadąc przez Gór-
czyn, płacimy np. tylko 8 groszy za 
każdy. Jadąc np. linią 614 z przy-
stanku przy os. Lubonianka na Dę-
biec i przejeżdżając 7 przystanków, 
zapłacimy korzystając z karty PEKA 
– 2,80 zł za bilet normalny, a 1,40 zł 
za bilet ulgowy. Kartą można płacić 
również za osobę towarzyszącą. 
Namawiam zatem do wyrobienia 
karty PEKA.

Marek Samulczyk: 
Obecnie funkcjonu-
jąca taryfa biletowa 
nie dyskryminuje 
mieszkańców Lubonia. 
Jej konstrukcja była 

konsultowana z władzami Lubonia. 
Istotą tych zmian jest zachęcenie do 
korzystania z Poznańskiej Elektro-
nicznej Karty Aglomeracyjnej. Posia-
dacz takiej karty, przy użyciu tPort-
monetki, na najdłuższym odcinku 
między Luboniem a Górczynem (na 
linii 614 – 22 przystanki) zapłaci za 
przejazd 4,08 zł. To mniej niż w po-
przedniej tary�e. Inną zaletą takiego 
rozwiązania dla klienta jest szeroka 
dostępność do biletów (kartę można 
doładowywać przez Internet i w wie-
lu punktach na terenie miasta). Istot-
ny w tym kontekście jest także fakt, 
że na kartę PEKA można wgrać bilet 
aglomeracyjny, który stanowi dodat-
kową preferencję cenową dla miesz-
kańców Poznania i okolic. Wdrożenie 
tej karty, mimo pojawiających się na 
początku funkcjonowania trudności, 
jest drugim poważnym krokiem w kie-
runku nowoczesnego i funkcjonalne-
go systemu zbiorowego transportu 
publicznego (pierwszym było przy-
łączenie sieci podmiejskich do wspól-
nego systemu biletowego z Poznaniem). 
Kolejnym etapem powinna być inte-
gracja kolei w tym zakresie. Mam  
nadzieję że do tego dojdzie.

Tadeusz Warmuz: 
Ocena zmian cen 
biletów nie może być 
jednoznaczna. Na-
leży jednak założyć, 
że nie stoi za zmianą 

cen zamiar maksymalizacji zysków. 
Rozwiązaniem w przypadku koniecz-
ności podwyżek cen biletów może 
być stosowanie biletów ulgowych 
lub wręcz zwolnienie z opłat dzieci 
i młodzieży uczącej się. Nie bez 
znaczenia jest też sprawdzenie, czy 
zakres usługi przewozowej jest iden-
tyczny jak przed podwyżką cen. 
Precyzyjna odpowiedź wymaga 
sprawdzenia problemu w przedsię-

Mieszkańcy pytają
kandydaci na Burmistrza odpowiadają

biorstwie KOMLUB. Kompleksowa 
analiza problemu będzie zawsze 
podstawą moich decyzji.

? Justyna S.: Jak, Państwa zdaniem, 
należało wcześniej rozwiązywać 
problem opuszczonej nierucho-
mości po upadłej �rmie „Intersmak” 
na ul. Zielonej, która od blisko 20 
lat sprawia miastu kłopoty, i co 
zamierzają Państwo z tym zro-
bić?

Michał Adamczak: Miastu trud-
no jest ingerować w czyjąś własność 
prywatną i tak powinno pozostać. 
Tutaj jednak mamy do czynienia ze 
szkodą na rzecz właścicieli sąsiednich 
nieruchomości, gdyż zaniedbany 
i opuszczony budynek nie tylko 
szpeci ich okolicę, ale może się też 
przyczynić do obniżenia wartości 
ich domów i działek. W interesie 
miasta jest dbanie o jego wizerunek, 
a sprawa „Intersmaku” na pewno 
w tym nie pomaga. Dlatego Urząd 
Miasta powinien dawno temu pod-
jąć odpowiednie kroki, żeby przejąć 
ten budynek. Jeśli byłoby to opła-
calne, to starałbym się wykupić 
nieruchomość i ją wyremontować, 
a następnie odsprzedać z zyskiem. 
W tej chwili mamy decyzję o roz-
biórce, od której niestety syndyk się 
uchyla. Mam jednak nadzieję, że 
niebawem dojdzie do rozbiórki, 
a teren zostanie uporządkowany.

Małgorzata Machalska: Miasto 
od ponad 20 lat boryka się z pro-
blemem zaniedbanej nieruchomo-
ści, zarządzanej obecnie przez likwi-
datora spółki „Intersmak”. Wyko-
rzystując możliwości prawne, w mo-
jej ocenie słusznie, Burmistrz wy-
stąpił do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego z żądaniem 
wszczęcia postępowania w sprawie 
rozbiórki. Taka decyzja została wy-
dana. Teraz kolej na jej wyegzekwo-
wanie. Przyszły burmistrz powinien 
szukać możliwości prawnych wspar-
cia działań zmierzających do roz-
biórki obiektu.

Marek Samulczyk: W przypadku 
tej nieruchomości trzeba pamiętać 
o jednej rzeczy, miasto nie jest jej 
właścicielem. Budynek jest zarządza-
ny przez likwidatora „Intersmaku”. 
Nasz samorząd posiadał zatem ogra-
niczone możliwości do dysponowa-
nia tym terenem. Obecnie jest decy-
zja Powiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego nakazująca rozbiór-
kę obiektu. Jednak nie wiadomo, czy 
do tego dojdzie. Miasto podejmo-
wało różne próby nacisku na właści-
ciela, aby budynek nie zagrażał bez-
pieczeństwu mieszkańców. Jest tak, 
jak było. Wykorzystać trzeba każdą 
możliwość sprzedaży tej nierucho-
mości. Myślę że, najlepiej jest dopro-
wadzić do sytuacji takiej, aby poda-
tek zaległy od nieruchomości został 
zabezpieczony wpisem hipoteki 
w księdze wieczystej tej nierucho-
mości, a następnie dochodzić go 
sądowo, co by doprowadziło do po-
nownej licytacji tej nieruchomości. 
Oprócz tego trzeba zapisy planu za-

gospodarowania przestrzennego tak 
zmienić, aby przyszły nabywca miał 
pełen zakres działania w tym miejscu 
i nie ograniczał go w zakupie obo-
wiązujący plan.

Tadeusz Warmuz: Problem upa-
dłości �rmy i prawa do masy upa-
dłościowej nie leży w gestii władz 
samorządowych. Podejmowane de-
cyzje muszą jednak brać pod uwagę 
ograniczenie wpływów z podatków 
bezpośrednich. Z tego powodu zba-
dam temat i udzielę odpowiedzi 
indywidualnej osobie pytającej w cią-
gu najbliższego miesiąca.

? Justyna S.: Co Państwo zrobią, 
by Luboń przestał być sypialnią 
Poznania, w perspektywie skazaną 
na bycie biedną prowincją metro-
polii z wszelkimi wynikającymi 
z tego stanu problemami?

Michał Adamczak: Proces wy-
ludniania się większych ośrodków 
na rzecz ościennych miejscowości 
to nie tylko nasz problem. Taka ten-
dencja utrzymuje się w wielu polskich 
miastach, gdyż ludzie robią to, co 
jest dla nich ekonomicznie uzasad-
nione. Najprościej byłoby stworzyć 
dogodne warunki w Luboniu, aby 
u nas powstawały miejsca pracy 
i rozrywki dla mieszkańców. Już 
teraz wielu mieszkańców Dębca 
i Świerczewa przyjeżdża do nas na 
zakupy. Po inwestycjach w handel, 
przychodzi czas na inwestycje w roz-
rywkę i rekreację. Porządkując teren 
wokół szacht, będziemy mogli po-
myśleć o konkurowaniu z Maltą przy 
wyborze miejsca do biegania czy 
jazdy na rowerze. W Luboniu naj-
bardziej przydałby się basen i krę-
gielnia, które na pewno by się utrzy-
mały. Niestety nie stworzymy u nas 
klimatu poznańskiego Starego Ryn-
ku i przez najbliższe lata nie będzie-
my mogli skutecznie konkurować 
w branży gastronomicznej, co nie 
znaczy, że nie warto próbować.

Małgorzata Machalska: Fakt, że 
Luboń jest postrzegany jako „sypial-
nia” Poznania wynika z położenia 
naszego miasta i zapisów obowiązu-
jących planów zagospodarowania 
przestrzennego, które głównie prze-
znaczają tereny w mieście pod zabu-
dowę mieszkaniową. Przeważająca 
część miasta jest w ten sposób zabu-
dowana, więc nie można tego już 
zmienić. Nowe centrum Lubonia 
w najbliższych latach jeszcze się za-
gęści, gdy powstaną pozostałe, prze-
widziane na tym terenie, bloki miesz-
kalne. Rozwiązaniem, które może 
powstrzymać zwiększanie się napły-
wu mieszkańców byłaby zmiana 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów dotychczas nieza-
budowanych, tak aby w miejsce za-
budowy mieszkaniowej przewidzieć 
tereny np. pod działalność gospodar-
czą. Zamierzam również współpra-
cować z przedsiębiorcami posiada-
jącymi wolne tereny inwestycyjne. 
Większe wpływy do budżetu, zwięk-
szą też ofertę Miasta we wszelkich 
obszarach działania samorządu.
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Marek Samulczyk: Zarządzanie 

miastem to sztuka skutecznego łą-
czenia ze sobą polityki przestrzennej 
i �nansowej. Pierwszy z elementów 
może być wykorzystany w próbie 
zmiany sytuacji, o której Pani pisze. 
Istotne jest zatem, aby wykorzystu-
jąc dostępne samorządowi środki 
prawne ułatwiać prywatnym przed-
siębiorcom tworzenie miejsc i pla-
cówek, które pozwoliłyby na uczy-
nienie kompletną oferty rozrywko-
wej, sportowej i edukacyjnej miasta. 
Dzięki skutecznej polityce przestrzen-
nej można też na przykład wspomóc 
powstawanie nowych miejsc pracy. 
Trzeba jednak pamiętać, że w od-
czarowywaniu miasta – sypialni – 
władze powinny pełnić rolę jedynie 
wspomagającą prywatnych przed-
siębiorców. Resztę powinien załatwić 
wolny rynek.

Tadeusz Warmuz: Zmiana sta-
tusu małych miast sąsiadujących 
z aglomeracją miejską stanowi od-
wieczny problem strategiczny. Moż-
na go rozwiązać wyłącznie przez 
sformułowanie wieloletniej strategii 
rozwoju Miasta ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na charakter 
i specjalizację miejscowości, często 
w aspekcie historycznym. Możliwo-
ści budżetu Miasta niejednokrotnie 
ograniczają aspiracje mieszkańców. 
Zasadnicza zmiana tego stanu rze-
czy, możliwa w krótkim okresie, to 
wykreowanie w planach zagospo-
darowania przestrzennego terenów 
pod działalność gospodarczą i za-
chęcanie do inwestowania, gdyż 
możliwości wzrostu przychodów 
budżetowych tkwią wyłącznie w po-
datkach bezpośrednich. Celem na-
czelnym jest stworzenie dla miesz-
kańców nowych miejsc pracy.

? Zdzisław R.: Burmistrz Lubonia 
to także jego zastępcy. Kogo Pan(i) 
planuje powołać na swoich zastęp-
ców (proszę podać nazwiska)?

Michał Adamczak: O wyborze 
zastępcy najchętniej zdecydowałbym 
w procesie zwykłej rekrutacji lub kon-
kursu. Nie jestem związany żadnymi 
układami i znajomościami. Dlatego 
mógłbym postawić na najlepszych 
fachowców, którzy rozumieliby moją 
wizję zarządzania Luboniem.

Małgorzata Machalska: Prowa-
dzę rozmowy z kilkoma osobami, 
tak aby do wykonywania mojego 
ambitnego programu znaleźć osoby 
zaangażowane i oddane Miastu. 
Ostateczne decyzje w tym zakresie 
mogą zapaść dopiero po wybo-
rach.

Marek Samulczyk: Czynienie tego 
typu publicznych wyznań byłoby 
dzieleniem skóry na niedźwiedziu. 
Należy poczekać na wynik wyborów. 
Jeśli wygram, to wtedy ogłoszę de-
cyzję. Zapewniam Państwa, że będą 
to osoby w pełni zaangażowane i od-
dane pracy samorządowej.

Tadeusz Warmuz: Przed wybo-
rami trudno podawać nazwiska osób, 

które nie uczestniczą w kampanii 
wyborczej. Przeprowadziłem roz-
mowy wstępne z kandydatami do 
Zarządu Miasta. Kontynuacja rozmów 
i wiążące decyzje będą miały miej-
sce po wyborach. Osoby predesty-
nowane do pracy w nim to względ-
nie młodzi fachowcy o dużym po-
tencjale zawodowym w branżach 
ważnych dla samorządu, jak np. 
szkolnictwo, służba zdrowia, trans-
port. U kandydatów zwracam uwa-
gę na już pozyskane doświadczenie, 
ale i „otwartą głowę”.

? Paweł Z.: Podczas czerwcowej 
sesji Rady Miasta Luboń (zaledwie 
4 sesje do końca obecnej kadencji) 
miasto Luboń zaciągnęło kredyt 
w skali dotychczas w Luboniu nie-
spotykanej – aż ponad 11 mln zł, 
bez konkretnego wskazania inwe-
stycyjnego, z przeznaczeniem na 
spłaty dotychczasowych kredytów 
i dopięcie tegorocznego budżetu. 
Jednocześnie skutki tej decyzji 
(spłata) przerzucona została na 
barki kolejnych 3 kadencji (do 
2024 r.)! (obecni radni – kandyda-
ci na burmistrza: M. Machalska 
i M. Samulczyk byli „za”). Proszę 
o komentarz w tej sprawie, a dla 
radnych o uzasadnienie takich 
decyzji.

Michał Adamczak: Jestem cał-
kowicie przeciwny zaciąganiu zobo-
wiązań, jeśli nie jest to ekonomicz-
nie uzasadnione i z przeznaczeniem 
na inwestycje. Nie można zadłużać się 
w nieskończoność licząc, że kolejne 
pokolenia będą spłacały raty i od-
setki w podatkach. Powinniśmy 
myśleć o mieście jak o własnym 
domu, a o budżecie jak o swoim 
portfelu. Branie kredytu na bieżącą 
konsumpcję i obciążanie naszych 
dzieci i wnuków jest wręcz nieetycz-
ne. Należy wydawać tylko tyle, ile 
jesteśmy w stanie zarobić, a zaosz-
czędzone nadwyżki przeznaczać na 
rozwój. Jeżeli budżet się nie bilan-
suje, to należy szukać oszczędności 
lub starać się zwiększyć przychody. 
O tym jak to zrobić, będę pisał w swo-
im programie wyborczym, który 
umieszczę m.in. na mojej stronie 
internetowej. 

Małgorzata Machalska: Należy 
tu podkreślić, że kredyt został za-
ciągnięty na s�nansowanie inwesty-
cji, które zostały zaplanowane na rok 
2014. Kredyt długoterminowy jest 
konsekwencją uchwały budżetowej, 
którą przyjęła Rada Miasta w grud-
niu 2013. Jest w niej zapisane, że 
wydatki majątkowe zostaną s�nan-
sowane z kredytu długoterminowe-
go (13 mln zł) oraz ze środków 
własnych (2 mln zł). Zadłużenie 
Miasta jest konsekwencją de�cytu 
budżetowego – gdy suma wydatków 
przekracza dochody i jest rzeczywi-
stością, z którą borykają się prawie 
wszystkie samorządy w Polsce.

Marek Samulczyk: Zgodę na 
zaciągnięcie kredytu na wniosek 
Burmistrza podjęła Rada, gdy uchwa-
lała budżet na 2014 r., w którym 

zaplanowano przychody z tytułu 
kredytów na s�nalizowanie plano-
wanego de�cytu budżetu Miasta 
i spłatę zaciągniętych pożyczek, kre-
dytów i wykonanych inwestycji. 
Przepisy polskiego prawa dają wła-
dzom samorządowym kompetencje 
decyzyjne wykraczające daleko poza 
ramy kadencji nie tylko w zakresie 
�nansów publicznych. Tworzenie 
Wieloletniego Planu Finansowego 
nie tylko daje możliwość zaciągania 
kredytów na cele inwestycyjne, ale 
czasami jest to nawet konieczne. 
Istotną jednak kwestią jest to, aby 
zaciągnięte zobowiązania wykorzy-
stywać na cele inwestycyjne. Gdy-
byśmy pożyczone pieniądze przeja-
dali, to byłby to przykład antyeko-
nomii samorządowej. Aby w przy-
szłości unikać konieczności zadłu-
żania się na tym poziomie, należy 
wypracować rozwiązania pozwala-
jące na zwiększenie własnego po-
tencjału inwestycyjnego naszej gmi-
ny. Aby ten cel osiągnąć, należy 
stworzyć ogólny �nansowy plan 
strategiczny kształtowania się �nan-
sów publicznych miasta. Tutaj na-
leży określić zakres ograniczania 
wydatków bieżących i możliwości 
poczynienia oszczędności budżeto-
wych oraz zwiększenia dochodów.

Tadeusz Warmuz: Decyzje w spra-
wie kredytów zapadają zazwyczaj po 
pełnej analizie potrzeb i planów 
rozwojowych Miasta oraz możliwo-
ści spłaty wcześniejszych zobowiązań. 
Zasadnicze znaczenie w ocenie wy-
sokości nowo przyjętych zobowiązań 
ma skala obecnych i przyszłych do-
chodów samorządu, realność wzro-
stu dochodów i wskaźnik obciążenia 
długiem. Nie będąc aktualnie radnym, 
nie mogę znać szczegółów podej-
mowanych decyzji. Merytoryczna 
ocena zagadnienia winna się odbyć 
po wyborach przez nowy samo-
rząd.

?Krzysztof: Po wyborze na Bur-
mistrza mandat osoby, która jed-
nocześnie kandydowała na radne-
go automatycznie wygasa. Koniecz-
ne więc będzie zoorganizowanie 
nowych wyborów za nasze publicz-
ne pieniądze z podatków. Czy za-
mierzają Państwo startować tylko 
w jednych wyborach, aby nie na-
rażać gminy na dodatkowe koszty? 
Czy planują Państwo na stanowiska 
zastępców powołać nowo wybranych 
lubońskich radnych, co spowodu-
je konieczność wyrzucenia w bło-
to następnych publicznych pienię-
dzy z naszych podatków?

Michał Adamczak: Osobiście 
mam zamiar startować także do Rady 
Miasta. Zdaję sobie sprawę, że przez 
następne 4 lata od wyboru nowych 
władz będziemy mieli co najmniej 
kilka takich sytuacji, że któryś z rad-
nych zrezygnuje z mandatu. Wedy 
według obecnie obowiązujących 
zasad Kodeksu Wyborczego, nie-
zbędne będzie przeprowadzenie 
wyborów uzupełniających. I to jest 
główna wada jednomandatówek. 
Żeby nie narażać gminy na dodat-

kowe koszty, po wyborze na burmi-
strza, sam s�nansuję ponowne wy-
bory w moim okręgu, a na mojego 
zastępcę wybiorę kogoś spoza RML. 
Jest to populistyczne oświadczenie 
z mojej strony, ale to najbardziej 
uczciwe rozwiązanie.

Małgorzata Machalska: Mając 
świadomość konsekwencji �nanso-
wych dla Miasta na skutek moich 
ewentualnych decyzji nie zamierzam, 
kandydując na stanowisko burmistrza, 
jednocześnie kandydować na radną 
Lubonia. Uważam takie działanie za 
nieuczciwe i nieetyczne. Powinniśmy 
przecież wiedzieć, czy chcemy zostać 
Burmistrzem, czy radnym, nie moż-
na oszukiwać mieszkańców. Jedno-
cześnie nie planuję, aby na stanowi-
sko moich zastępców powoływać 
osoby, które będą kandydowały i tym 
samym mogą zostać radnymi Lu-
bonia.

Marek Samulczyk: Demokracja 
jest sztuką dokonywania wyborów 
przez mieszkańców. Obecnie obo-
wiązujące przepisy dają możliwość 
kandydowania tylko na burmistrza, 
tylko na radnego lub zarówno na 
radnego i na burmistrza. Kandydo-
wanie jednocześnie na te dwa sta-
nowiska jest kwintesencją demokra-
cji. Mieszkańcy dokonują wyboru. 
Widać zatem, że jednoczesne kan-
dydowanie na burmistrza i na rad-
nego daje taką możliwość. A co do 
moich zastępców, to w tej sprawie 
wypowiedziałem się już w jednym 
z poprzednich pytań – wszelkie de-
cyzje zostaną ogłoszone po przejęciu 
przeze mnie stanowiska burmistrza. 
Wybory są �nansowane z budżetu 
centralnego, a nie z pieniędzy gmin-
nych tak więc stricte z budżetu mia-
sta nie są ponoszone koszty organi-
zacji wyborów. Nikt z nas dzisiaj nie 
może przewidzieć, że w trakcie ka-
dencji nie dojdzie do dodatkowych 
wyborów.

Tadeusz Warmuz: Zamierzam 
startować tylko w jednych wybo-
rach. Aspekt oszczędności publicz-
nych pieniędzy jest ważny, ale nie 
jedyny. Nie planuję wybierać za-
stępcy z grona nowo wybranych 
radnych. Moje stanowisko w tym 
zakresie opiera się na dwóch prze-
słankach: 1. Zarządzanie kadrami 
polega na jednoznacznej podległo-
ści służbowej. Nie jest właściwym 
wykorzystywanie przez członków 
Zarządu (zastępców) „parasola 
ochronnego” w postaci uzyskane-
go wyniku wyborczego. Tam, gdzie 
zaczyna się polityka, kończy się 
skuteczne zarządzanie. 2. Zarząd 
pod moim kierunkiem tworzyć 
będą ludzie ambitni i młodzi, pro-
fesjonalni w swojej specjalności, 
jednak pracujący dopiero na swo-
je nazwisko. Przy wyborach na 
radnego ocenie podlegają jeszcze 
inne kryteria jak: doświadczenie, 
wrażliwość społeczna, oparcie na 
grupie społecznej, co niestety czę-
sto ogranicza skuteczne zarządza-
nie i podejmowanie decyzji.

cd.  
na str. 
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Pytania indywidualne

? Zdzisław R. – pytanie do M. Ma-
chalskiej: Prowadzi Pani jednooso-
bowo kancelarię Radcy Prawnego 
z rocznym dochodem 28 tys. zł (wg 
oświadczenia majątkowego w 2014 r.) 
i 23 tys. zł (wg. oświadczenia w 2013 r.). 
Radcowie i adwokaci to najlepiej 
zarabiający prawnicy w Polsce, 
tymczasem Pani zarobiła mniej niż 
inni lubońscy radni, którzy są eme-
rytami, rencistami i nauczycielami. 
Jak Pani tłumaczy tak niskie do-
chody swojej kancelarii?

Małgorzata Ma-
chalska: Osiągane 
przez mnie dochody 
z działalności w kan-
celarii są wynikiem 
celowego ogranicze-

nia wymiaru mojej pracy do około 
1/3 etatu. Działalność gospodarczą 
w ramach kancelarii radcy prawnego 
rozpoczęłam po rezygnacji z pracy 
w banku, w którym jako radca praw-
ny zajmowałam się obsługą prawną 
banku jak również restrukturyzacją 
trudno ściągalnych kredytów. Powo-
dem takiej decyzji było urodzenie 
trzeciego dziecka i stanowczy zamiar 
ograniczenia pracy, tak, aby móc 
wychować dzieci. Uznałam, że dzia-
łalność na własny rachunek pozwo-
li mi łatwiej pogodzić życie rodzinne 
i zawodowe, co mi się z powodzeniem 
udało. Dziś moje najmłodsze dziec-
ko rozpoczęło naukę w gimnazjum, 
a więc cała moja trójka jest już niemal 
samodzielna, tak że mogę w większym 
stopniu poświęcić się pracy zawodo-
wej. Angażuję się również w pracę 
społeczną, działając charytatywnie 
jako członek Zarządu Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Regetów” w Poznaniu, czego nie 
da się robić po godzinach pracy. Moja 
praca w różnorakich radach (Radzie 
Miasta, Nadzorczej, Ekonomicznej, 
Rodziców), w których nie jestem 
jedynie formalnym członkiem, też 
jest możliwa jedynie dlatego, że ogra-
niczyłam moją pracę zawodową.

? Zdzisław R. – pytanie do M. Ma-
chalskiej: W oświadczeniu mająt-
kowym 2014 wpisała Pani roczne 
dochody, które łącznie z dietą rad-
nego dają kwotę 46,5 tys. zł, nato-
miast Pani oszczędności urosły aż 
o 80 tys. zł. Proszę powiedzieć, 
w jaki sposób można legalnie za-
oszczędzić niemal dwukrotnie 
więcej niż się zarabia?

Małgorzata Machalska: Aby le-
galnie posiadać więcej niż samemu się 
zarabia, wystarczy być w związku 
małżeńskim, w którym panuje ustrój 
wspólności majątkowej. Ponieważ 
jestem w takiej sytuacji, dochody 
z pracy męża, które on wnosi do 
domu, stają się naszą wspólną wła-
snością. Zarówno więc oszczędno-
ści, jak i dom i inne składniki ma-

jątku, opisane w analizowanym przez 
Pana oświadczeniu majątkowym, są 
efektem wspólnej pracy mojej 
i męża.

? Maria B. – pytanie do M. Samul-
czyka: Czy jako Przewodniczący 
Rady Miasta – najwyższej władzy 
w Luboniu – nie czuje Pan odpo-
wiedzialności za błędy, które w tej 
kampanii wytyka Pan władzy wy-
konawczej (Burmistrzowi) i których 
można było uniknąć, jeśliby Pan 
właściwie pojmował hierarchię 
władz w mieście?

Marek Samulczyk: 
Tak jak Pani zauwa-
żyła, organem sta-
nowiącym jest Rada 
Miasta i to ona za-
twierdza projekty 

uchwał przedkładane przez Burmi-
strza. Burmistrz natomiast jest od-
powiedzialny za sposób i jakość ich 
wykonania. Ja mogłem jedynie prze-
kazywać Burmistrzowi swoje uwagi, 
co robiłem, natomiast on mógł, ale 
nie musiał się do nich stosować. Głos 
Przewodniczącego podczas głoso-
wania projektów uchwał jest taki 
sam, jak każdego radnego.

? Paweł Z. – pytanie do M. Samul-
czyka: Z ostatnich Pańskich wypo-
wiedzi, jakie ukazały się w „Wieściach 
Lubońskich”, wynika, że przez 30 
lat prowadził Pan wraz z żoną dzia-
łalność gospodarczą. Przez szereg 
lat, uchodząc za najbiedniejszego 
radnego w Luboniu, w oświadcze-
niach majątkowych wykazywał Pan 
jedynie rentę (9 tys. zł rocznie) 
i dietę radnego (ok. 15 tys. rocznie), 
nigdy zaś wspomnianej działalno-
ści. Jak Pan się wytłumaczy z za-
tajania tych dochodów?

Marek Samulczyk: Na stronie 
Urzędu Miasta są umieszczone 
oświadczenia majątkowe wszystkich 
radnych i burmistrzów. Zachęcam 
Pana do ich uważnego przeanalizo-
wania. Stwierdzi Pan wówczas, że 
mój dorobek nie stawia mnie na 
stanowisku najbiedniejszego radne-
go. Nie narzekam na swój status 
życia. Informuję Pana, że oświad-
czenia majątkowe corocznie spraw-
dzane są przez naczelnika właści-
wego Urzędu Skarbowego i nigdy 
nie było do moich dokumentów 
zastrzeżeń. Złożenie oświadczenia 
niezgodnego z obowiązującym pra-
wem wiązałoby się z utratą manda-
tu radnego. Moja działalność gospo-
darcza była rozliczana przez Urząd 
Skarbowy. Pisanie o zatajaniu do-
chodów jest pomówieniem.

?Katarzyna N. – pytanie do M. Sa-
mulczyka: Mój mąż, mimo że jest 
schorowany, utracił w ubiegłym roku 
prawo do renty. Ciężko mu znaleźć 
pracę przy jego ograniczeniach 
zdrowotnych. Proszę wybaczyć, ale 

Mieszkańcy pytają
kandydaci na Burmistrza odpowiadają
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gdy wyczytałam, że odbiera Pan 
rentę z tytułu niezdolności do pra-
cy, zaczęłam się zastanawiać, jak to 
jest. Stanowisko burmistrza wyma-
ga chyba pełnego zaangażowania 
i pracy, czasami do późna. Czy może 
Pan być jednocześnie rencistą i bur-
mistrzem?

Marek Samulczyk: Szanowna 
Pani, współczuję Pani mężowi. Jak 
mawia stare polskie porzekadło: 
„zdrowie jest najważniejsze”. Zarę-
czam Pani, że teka burmistrza nie 
jest dla mnie warta utraty mojego 
zdrowia. Dlatego gdybym miał świa-
domość, że je stracę, to nie podjął-
bym się kandydowania na to stano-
wisko. Na podobne jak ostatnie Pani 
pytanie już odpowiedziałem w lip-
cowym wydaniu „WL”.

? Maria B. – pytanie do T. War-
muza: Jak, jako projektant, ocenia 
Pan urbanizację Lubonia? Jak, jako 
burmistrz, zamierza Pan przeciw-
działać zabudowywaniu przez de-
weloperów każdej wolnej przestrze-
ni w mieście, bez dbałości o jego 
ład urbanistyczny?

Tadeusz War-
muz: Urbanizację 
oceniam na dobrą, 
jednak mam wiele 
zastrzeżeń do nie-
trafionych przezna-

czeń terenów, nie konsultowanych 
z właścicielami działek, domy-
ślam się z różnych przyczyn, któ-
rych doświadczyłem w swojej 
pracy zawodowej, słysząc o wie-
lu bolączkach ze strony miesz-
kańców. O ile będę wybrany na 
Burmistrza i miał wpływ na po-
prawę wizerunku miasta, zdecy-
dowanie się do tego przyczynię. 
Na terenach zabudowy istniejącej 
wprowadziłbym zakaz budowy 
przez deweloperów plomb, za-
gęszczania wolnych działek, a do 
istniejących planów zagospoda-
rowania przestrzennego wprowa-
dziłbym ograniczenia w tym 
zakresie.

? Paweł Z. – pytanie do T. War-
muza: Startując w wyborach sa-
morządowych trzeba posiadać 
zaplecze polityczne w postaci 
dużego komitetu wyborczego 
(wymóg przynajmniej 11 kandy-
datów na radnych). Jaki komitet 
wyborczy wystawi Pana kandy-
daturę, i w ilu okręgach?

Tadeusz Warmuz: Mój komitet 
wyborczy to Komitet Wyborczy 
Wyborców Tadeusz Warmuz. Wy-
stawię kandydatów w minimum 11 
okręgach.

Natalia S. – pytanie do radnego 
Jakuba Bielawskiego, który kandy-
duje na radnego i na którego kiedyś 
głosowałam. Zawsze uważałam Ja-
kuba za osobę uczciwą. Dlatego 
proszę o to, by odpowiedział, czy 
będzie kandydował z jednego ko-
mitetu z osobami, które nie miesz-
kają w Luboniu i czy uważa takie 
działanie za uczciwe?

Jakub Bielawski: 
Na wstępie dziękuję 
za poparcie, którym 
mnie Pani obdarzy-
ła. Liczę ponownie 
na Pani głos, o ile 
będę kandydował 

z Pani okręgu wyborczego. A kan-
dydował będę rzeczywiście. Rozu-
miem, że ta informacja dotarła do 
Pani drogą panto�ową (wcześniej 
nigdzie tego publicznie nie ogła-
szałem). Adresów większości kan-
dydatów nie znam. Wiem, że w Ra-
dzie Miasta są radni, którzy spę-

dzają całe dnie w Luboniu: tutaj 
funkcjonują, są w środowisku i zna-
ją realne problemy mieszkańców 
– w Luboniu mają meldunek, ale 
swoje łóżko gdzie indziej. Nie tylko 
jest to nieuczciwe, ale niezgodne 
z prawem. Swego czasu ta kwestia 
była przedmiotem debaty publicz-
nej w naszym mieście. Osobiście 
uważam, że po publikacji prasowej 
kwestia ta powinna być wyjaśniona 
przez odpowiednie instytucje. Urząd 
Miasta powinien tych radnych skre-
ślić z listy wyborców (z resztą po-
winien tak robić wobec wszystkich, 
którzy nie mieszkają w Luboniu). 
Znam sankcje karne, które grożą 
za tego typu przestępstwo, myślę, 
że inni też zdają sobie z nich spra-
wę. Pozostawiam to ich sumieniu. 
Uważam, że moje kandydowanie 
jest w 100 procentach uczciwe. Co 
robią inni, to ich sprawa. Zresztą 
pozostaje pytanie, czy w innych 
komitetach jest pod tym względem 
lepiej?

Pytanie do kandydata na radnego

„Mieszkańcy Lubonia”  
zapraszają

Kandydat na Burmistrza Miasta Luboń Ma-
rek Samulczyk oraz kandydaci na radnych 
KW „Mieszkańcy Lubonia” zapraszają na spotkania przedwy-

borcze w poszczególnych rejonach miasta: 
13 października (poniedziałek), godz. 19 – Szkoła Podstawowa nr 4,Qn

15 października (środa), godz.19 – Szkoła Podstawowa nr 3,Qn

16 października (czwartek), godz.19 – sala Straży Pożarnej,Qn

17 października (piątek), godz. 19 – Szkoła Podstawowa nr 1.Qn
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Od kilku miesięcy znamy na-
zwiska trzech kandydatów na 
Burmistrza Lubonia. W ko-

lejności zadeklarowania udziału w je-
siennych wyborach samorządowych 
są to: Małgorzata Machalska, Tadeusz 
Warmuz i Marek Samulczyk. Ich syl-
wetki przedstawiliśmy odpowiednio 
w kwietniu (str. 2), w maju (str. 17) 
i w czerwcu (str. 21). Dziś prezentuje-
my czwartego kandydata na włodarza 
miasta. Jest nim Michał Adamczak, 
którego poznaliśmy podczas tegorocz-
nych wyborów do Europarlamentu 
jako jedynego kandydata z Lubonia 
(„WL” 05-2014, str. 7 i 20).

Michał Adamczak ma 31 lat. Od 
15 lat jest mieszkańcem naszego 
miasta, choć jego lubońskie korzenie 
sięgają kilku pokoleń wstecz. Ukoń-
czył V Liceum Ogólnokształcące 
w Poznaniu, następnie studium po-
licealne o pro�lu socjologicznym. 
Tytuł magistra otrzymał w Wyższej 
Szkole Logistyki, na specjalności 
Logistyka Przedsiębiorstw Przemy-
słowych. W swojej pracy magister-
skiej pisał o Teorii Ograniczeń, 
której zasady chce stosować w za-
rządzaniu miastem. Ukończył także 
kurs Polsko-Amerykańskiej Akade-
mii Liderów. Karierę polityczną 
rozpoczął na początku 2012 r. w Kon-
gresie Nowej Prawicy. W majowych 
wyborach do Parlamentu Europej-

skiego startował z drugiego miejsca. 
Od roku szefuje wielkopolskim 
strukturom tej partii. Należy do 
stowarzyszenia „Pozytywna Wiel-
kopolska”. Był też skarbnikiem sto-
warzyszenia kibiców „Wiara Lecha”. 
Obecnie współtworzy „Kontestma-
sters” – klub mówców i liderów. Brał 
udział w akcjach charytatywnych na 
rzecz pozyskania sprzętu medycz-
nego i funduszy na rehabilitację 
chorych.

Od 8 lat pracuje w branży trans-
portowej. Najpierw jako dyspozytor 
międzynarodowy, trener i audytor 
w dużej �rmie logistycznej, później 
w dziale spedycji, a teraz kieruje 
�otą aut w transporcie krajowym 
i międzynarodowym. W wolnych 
chwilach uczestniczy jako gość w se-
sjach Rady Miasta Luboń i obradach 
komisji radnych, przyglądając się 
ich pracy.

Interesuje się głównie piłką noż-
ną i jest zagorzałym kibicem Lecha. 
Sam grał kiedyś w Warcie Poznań. 
Trenował także Muay Tai, czyli taj-
ski boks. Latem biega wokół luboń-
skich szacht, czy Kocich Dołów, 
a zimą jeździ na łyżwach. Udało 
mu się skoczyć ze spadochronem, 
a jego kolejnym sportowym celem 
jest nauka jazdy na nartach. Naj-
chętniej jednak wypoczywa w przy-
domowym ogrodzie.

(A)

Chce być Burmistrzem – Michał Adamczak

Czwarty kandydat
Chce być Burmistrzem – Małgorzata Machalska

Pomimo wybudowania w ostat-
nich latach kilku kilometrów 
dróg, w Luboniu nadal posia-

damy prawie 40 km ulic nieutwar-
dzonych. Koszt wybudowania drogi 
z pełną infrastrukturą to ok. 3 mln zł 
za 1 km. Przed miastem staje więc 
poważne wyzwanie, jak sprostać 
oczekiwaniom mieszkańców.

Kolejność budowy dróg
Podstawą każdego działania 

Burmistrza i Rady Miasta powinien 
być racjonalny plan działania. Tym-
czasem już ponad kilkanaście lat 
minęło od uchwalenia przez Komi-
sję Komunalną Rady Miasta doku-
mentu zwanego „Hierarchizacją 
budowy dróg”. Szkoda, że Komisja 
Komunalna tej kadencji nie zdecy-
dowała się na jego nowelizację. 
Większość członków głosowała prze-
ciwko uaktualnieniu dokumentu, 
określającego kolejność budowanych 
ulic. Ich argumentem był fakt, że 
kadencja się już kończy i powinni 
decydować o tym przyszli radni. Nie 
zgadzałam się z taką argumentacją. 

Niestety, w przyszłej kadencji stra-
cimy kolejny rok na aktualizowanie 
dokumentu.

Jakie kryteria?
Autorzy opracowania sprzed 

kilkunastu lat, przy ustalaniu kolej-
ności utwardzania ulic, wzięli pod 
uwagę kilka kluczowych kryteriów. 
To tzw. „potencjał ruchu”, na który 
składają się, zdaniem autorów: licz-
ba mieszkańców danej ulicy, poten-
cjał działalności gospodarczej, ro-
zumiany jako kwota podatku od 
nieruchomości z danej ulicy, oraz 
potencjał liczby pojazdów, rozumia-
ny jako kwota podatku od środków 
transportowych. Reasumując i uprasz-
czając, dane wynikające z tych trzech 
obszarów były wykorzystywane jako 
element wzoru, na podstawie któ-
rego tworzono hierarchizację budo-
wy ulic. Co ciekawe, część ulic prze-
widzianych do realizacji w pierwszej 
kolejności, do tej pory nie została 
zrealizowana.

Moje obserwacje
Choć pracuję na rzecz Miasta jako 

radna dopiero 4 lata mam swoje ob-
serwacje. Niestety, często o tym, 
która droga będzie budowana, decy-
duje przypadek lub lobby poszcze-
gólnych radnych, którzy zaintereso-
wani reelekcją, zabiegają o budowę 
dróg ze swojego rejonu. Pokrzywdzo-
ny do tej pory był Lasek, co wynika-
ło z budowy kanalizacji w Luboniu. 
Inwestycja ta już się kończy, więc 
Miasto będzie mogło zintensy�kować 
utwardzanie ulic w tym rejonie. Jak 
ostatnio pisali mieszkańcy ul. Długiej, 
Miasto powinno mieć informację, 
choćby w przybliżeniu, które ulice 
będą budowane w najbliższych latach. 
Taką wiedzę daje hierarchizacja, jed-
nak taka, która jest na bieżąco aktu-
alizowana i wery�kowana. Obecnie 
nie uwzględnia ona w ogóle wielu 
ulic, które powstały w ostatnich latach. 
Nie uwzględnia zmian w zakresie 
zagospodarowania terenów wzdłuż 
ulic już istniejących. Przykładem 
zmian, które dokonały się w ostatnich 
latach może być choćby ul. Koper-

nika, przy której funkcjonują nowo 
powstałe dwa przedszkola, żłobek, 
basen i sklep muzyczny. Żaden z tych 
obiektów nie istniał, gdy powstawa-
ła obecnie funkcjonująca hierarchi-
zacja. Hierarchizacja powinna być 
dokumentem żywym, który jest uak-
tualniany przynajmniej raz w ciągu 
kadencji Rady Miasta. Kontrowersje 
budzą też niejasne zasady współ�-
nansowania budowy przez mieszkań-
ców, co przyczynia się do zajęcia przez 
ulicę wyższego miejsca w hierarchi-
zacji. Do tej pory mamy zupełną 
dowolność w tym zakresie. Współ-
�nansowanie zatwierdzane jest w myśl 
widzimisię radnych czy Burmistrza. 
W niektórych przypadkach jako ele-
ment współ�nansowania uznawany 
jest np. stary sfrezowany asfalt, przy-
wieziony przez mieszkańców, w innych 
niedookreślona kwota �nansowa. 
W tym zakresie także powinny być 
jasne reguły. Mieszkańcy powinni 
wiedzieć wcześniej, ile muszą dołożyć 
i czy jest to w ogóle możliwe. Unik-

Budujmy drogi – sprawiedliwie

n
Przykład ul. Kopernika w Luboniu pokazuje nieaktualność założeń obowiązu-
jącej w mieście hierarchizacji ulic

nęlibyśmy choćby takiej sytuacji, jak 
w przypadku mieszkańców ul. Dą-
browskiego, którzy po wpłaceniu 
środków już kilka lat czekają na 
utwardzenie ulicy. Obecnie jest już 
przygotowana budowa ulic Wschod-
niej, Jana Pawła i Brzechwy. Reali-
zacje rozpoczną się na początku 
kadencji. Jednakże, żaden burmistrz 
czy radny nie jest w stanie obiecać 
tego, że wybuduje wszystkie ulice. Ja 
też nie mogę tego zrobić. Mogę jed-
nak obiecać, że jako Burmistrz do-

łożę wszelkich starań, aby przekonać 
radnych do stworzenia nowego pro-
gramu budowy ulic, na podstawie 
którego będę chciała realizować in-
westycje. Programu sprawiedliwego, 
obiektywnego, który będzie podlegał 
ciągłej wery�kacji i aktualizacji. Pro-
gramu, na podstawie którego będę 
budować ulice.

Małgorzata Machalska
radna Miasta Luboń

kandydat na Burmistrza Lubonia

Czwartego września, na kon-
ferencji prasowej, wicewo-
jewoda wielkopolski Prze-

mysław Pacia poinformował, że 
z dniem 22 września br. kończy 
pracę w Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim.

- Powody mojej dymisji są czy-
sto osobiste. Moja rodzina przeżywa 
obecnie bardzo trudne chwile, nie-
mal w tym samym czasie zachoro-
wali - żona i syn. Muszę poświęcić 
im więcej czasu i uwagi. Muszę i chcę 
być częściej w domu, a to uniemoż-
liwiłoby mi należyte wykonywanie 
obowiązków wicewojewody. Jestem 
człowiekiem odpowiedzialnym i wiem, 

że w takiej sytuacji nie 
mogę dobrze sprawo-
wać swojej funkcji - 
tłumaczył swoją de-
cyzję wicewojewo-
da.

Zaznaczył, że 
w urzędzie spędził 12 
lat swojego zawodo-
wego życia.

Wojewoda Florek 
podziękował wicewojewodzie za 
7 lat dobrej współpracy. Zaznaczył, 
że oczekuje na kandydatury na 
stanowisko wicewojewody ze stro-
ny koalicjanta.

WUW

Wakat na stanowisku wicewojewody
Przemysław Pacia zrezygnował z funkcji wicewojewody wielkopolskiego
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Chce być Burmistrzem – Marek Samulczyk

Gruntowne zmiany w Straży Miej-
skiej, monitoring, większa ilość 
policjantów i nowy komisariat, 

zwiększenie bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów – to główne zadania, 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
w naszym mieście, które jako Burmistrz 
Lubonia, będę realizował.

Straż dla mieszkańców
Źle działający mechanizm należy 

naoliwić, aby dobrze funkcjonował. 
Jeśli to nie pomaga, trzeba go wymie-
nić. Bardzo często słyszę od mieszkań-
ców opinię, że Straż Miejska jest mało 
skuteczna, zbyt rzadko widać ją na 
ulicach, nie reaguje na źle zaparkowa-
ne samochody, na pijących w miejscach 
publicznych alkohol, czy zakłócających 
ciszę nocną. Tak być nie powinno. Straż 
Miejska nie może kojarzyć się miesz-
kańcom z nic nierobieniem, a powin-
na z działaniem i troską o ich bezpie-
czeństwo. Dlatego konieczna jest re-
konstrukcja i lepsze wykorzystanie 
Straży Miejskiej. Jeśli nie będzie efek-
tów, być może przykładem innych miast 
będzie trzeba podjąć bardziej radykal-
ne kroki. Tak, jak burmistrz i urzęd-
nicy, Straż Miejska pracuje za publicz-
ne pieniądze i w pełni ma być oddana 
miastu i mieszkańcom. To ma być 
koniec narzekania na Straż.

Policja
Przez kilka lat trwały negocjacje 

w sprawie budowy nowego komisa-
riatu Policji w Luboniu. Pomimo że 
nie jest to zadanie własne gminy, po-
pierałem tę inicjatywę, biorąc również 
pod uwagę częściowe wsparcie �nan-
sowe miasta. Nowy komisariat po-
zwoli na zwiększenie ilości etatów 
w lubońskiej placówce. To natomiast 
przeniesie się na większą obecność 
funkcjonariuszy na naszych ulicach 
i poprawę poczucia bezpieczeństwa 
oraz realną pomoc w przypadku za-
grożenia. Współpraca i wzajemne 
wspieranie się da dobre efekty.

Zintegrowany monitoring 
miasta

Podróżując po Polsce i wjeż-
dżając do miasteczek podobnych 

do naszego Lubonia widzimy ta-
bliczki „Miasto monitorowane”. 
Uważam, że my również powinni-
śmy postawić na większe poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców po-
przez montaż kamer. W pierwszej 
kolejności monitoringiem powin-
no zostać ujęte Nowe Centrum 
Lubonia (rejon ulic Wschodnia 
i Jana Pawła II) oraz Lubonianka, 
gdyż to właśnie tutaj jest najwięk-
sze skupisko mieszkańców i naj-
większe możliwości dla złodziei 
i włamywaczy. W dalszej perspek-
tywie czasowej, monitoringiem 
powinny zostać objęte pozostałe 
części Lubonia. Koszty monitorin-
gu są wysokie, ale sukcesywne dą-
żenie do celu, które jest moją do-
meną, pozwoli na realizacje tych 
planów.

Bezpieczeństwo na drodze
Każdego roku na lubońskich 

ulicach odnotowujemy większą 
liczbę samochodów. Wzrastająca 
liczba użytkowników dróg, przy-
czynia się do ryzyka częstszego 
zaistnienia wypadków i kolizji 
drogowych. Moim priorytetem 
jest zapewnienie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego wśród niezmo-
toryzowanych uczestników ruchu, 
tj. pieszych i rowerzystów. To 
właśnie ta grupa najczęściej do-
świadcza tragicznych w skutkach 
wypadków. Niezwykle ważnym 
jest segregacja ruchu, polegająca 
na budowie chodników, czy ście-
żek rowerowych, bądź ciągów 
pieszo-rowerowych. Zadbam o bu-
dowę bezpiecznych przejść dla 
pieszych, progów zwalniających, 
zapobiegających nadmiernej pręd-
kości na drodze, barierek oraz 
sygnalizacji świetlnych w newral-
gicznych punktach miasta.

Jako Burmistrz Lubonia, zapew-
nię bezpieczeństwo mieszkańcom 
i nie będę obojętny na ich prośby 
w zakresie zapewnienia spokojnej 
egzystencji na terenie Miasta.

Marek Samulczyk
kandydat na Burmistrza Lubonia

Zapewnię bezpieczeństwo mieszkańcom!

Parki, zadrzewione place za-
baw, skwery, ławeczki to oazy 
naszego spokoju, miejsca ro-

dzinnego spędzania czasu i zabawy 
oraz odpoczynku. Natomiast asfalt 
i płytki chodnikowe to materiały, 
które pozwalają na przejście suchą 
nogą po ulicy. Teoretycznie zago-
spodarowanie terenów zielonych 
nie jest aż tak drogie, jak budo-
wa ulic, pod warunkiem, że mia-
sto jest właścicielem gruntów, co 
w większości przypadków nie ma 
miejsca. Lubońskie tereny zielone 
są w rękach prywatnych właścicieli, 
a miasto nie ma pieniędzy na ich 
wykup. Luboń jest pokryty planami 
miejscowymi w około 90%. Prak-
tycznie w każdym planie są prze-
widziane tereny zielone.

Zachować równowagę
Należy realizować inwestycje 

drogowe, ale też nie zapominać 
o terenach zielonych. Pieniędzy 
w budżecie nie jest dużo, trzeba je 
rozsądnie wydawać, aby zapewniać 
równomierny rozwój wszystkich 
dziedzin w mieście. Prawda jest taka, 
że dotychczas zawsze wybierano 
budowę dróg i chodników oraz 
oświetlenia, bo to są priorytety, 
o które wnioskują mieszkańcy. Każ-
dy chce wyjść suchą nogą na chod-
nik, a dopiero w dalszej kolejności 
pospacerować i cieszyć się terena-
mi zielonymi.

Działajmy
Zróbmy proste rzeczy – upo-

rządkujmy to, co mamy, wyrównaj-
my ścieżki, postawmy kosze na 
śmieci i ławeczki. Wykorzystując 
małe środki �nansowe można cie-
szyć się otaczającą nas przyrodą, 
czy to w okolicach Warty, Kocich 
Dołów, czy szacht. Nie trzeba prze-
znaczać grubych tysięcy, tak jak 
dotychczas miało to miejsce w lu-
bońskim magistracie, na opraco-
wywanie koncepcji zagospodaro-
wania terenów zielonych i dziesią-

tek tysięcy na ich realizację. Przerost 
formy nad treścią skutkuje bezsen-
sownym wydawaniem pieniędzy 
tzw. lekką ręką. Za fundusze prze-
znaczane na samo opracowanie 
w gruncie rzeczy niepotrzebnej 
dokumentacji można wykonać wie-
le prac pozwalających na uporząd-
kowanie terenu i cieszenie się zie-
lenią. Dotychczasowa polityka 
urzędu sprawiła, że wydano duże 
pieniądze na wiele koncepcji, któ-
rych nie realizowano. Ostatnim 
przykładem może być koncepcja 
zmiany zagospodarowania pl. E. 
Bojanowskiego z uwzględnieniem 
umiejscowienia Ławeczki bł. Ed-
munda, która została zaprezento-
wana na konsultacjach społecznych. 
Jak to się skończyło, widzimy. Ła-
weczka stoi dzięki o�arności miesz-
kańców, zagospodarowania terenu 
nie widać. Tak się dzieje, gdy nie 
myśli się perspektywicznie. Środki 
wydaje się pochopnie, robi wielkie 
plany bez zastanowienia nad �nan-
sowaniem. Tak być nie może.

Konsultacje społeczne
Musimy dążyć do zwiększenia 

miejsc do odpoczynku i rekreacji na 
terenie miasta. Potrzeba ta musi 
jednak wypływać od mieszkańców 
i zamierzam konsultować takie ini-
cjatywy bezpośrednio z nimi. Mówi 
się, że mamy korzystać z mądrości 
mieszkańców, więc to róbmy. Niech 
oni zdecydują, co chcą. Nie będę 
decydował o ważnych sprawach, 
siedząc za biurkiem i podpisując 
kolejne uchwały. Będę słuchał miesz-
kańców i konsultował z nimi plano-
wane inwestycje i wydatki.

Planujmy z rozwagą, inwestujmy 
w infrastrukturę drogową, w bez-
pieczeństwo i zieleń. Niech wszyst-
ko ma swoje miejsce w naszym 
mieście!

Marek Samulczyk
kandydat na Burmistrza Lubonia

Chce być Burmistrzem – Marek Samulczyk

Tereny zielone
a budowa dróg i chodników

Chciałbyś wiedzieć, co dzieje się 
w mieście? Masz problem i po-
trzebujesz pomocy? Chcesz 

podzielić się swoimi pasjami, spostrze-
żeniami, uwagami? Jeżeli tak, to na 
naszym portalu znajdziesz wszystko 
dla Mieszkańca Lubonia.

Stowarzyszenie Lubońska Ini-
cjatywa Obywatelska serdecznie 
zaprasza wszystkich mieszkańców 
do odwiedzenia nowego portalu 

internetowego poświęconego na-
szemu miastu – www.lio.org.pl. 
Znajdziecie tam Państwo najnowsze 
wiadomości z Lubonia, ciekawost-
ki, sondy, interwencje. To pierwszy 
portal internetowy, który nie jest 
nastawiony na zysk i działa dzięki 
pracy społecznej naszych członków. 
Zachęcamy do włączania się do 
dyskusji i zabierania głosu w spra-
wach ważnych dla Państwa. Dys-

Portal LIO
Nowy portal internetowy dla mieszkańców Lubonia: www.lio.org.pl

ponujemy sztabem specjalistów, 
którzy chętnie pomogą wszystkim 
chcącym za naszym pośrednictwem 
rozwiązać dany problem.

Ponadto informujemy, że od 
1 września br. jesteśmy na Facebo-
oku: www.facebook.com/lubonska-
inicjatywaobywatelska.

Odwiedź nas w Internecie i prze-
konaj się, że wspólnie możemy 
osiągnąć więcej. Czekamy na 
Was!

Magdalena Woźniak-Patej
Magdalena Nyćkowiak
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Kościół przy ul. Źródlanej, bloki 
przy al. Jana Pawła II, mar-
ket przy ul. Żabikowskiej – te 

inwestycje, zdaniem mieszkańców, 
były do�nansowane w Luboniu z bu-
dżetu Unii Europejskiej. Czy błędne 
odpowiedzi, otrzymane w ramach 
przeprowadzonej przez nas sondy 
oznaczają, że przedsięwzięć tych było 
za mało? Czy Luboń wykorzystał 
wszystkie możliwości w aplikowa-
niu o fundusze europejskie?

Badanie ankietowe
Czy wie Pani/Pan jakie przed-

sięwzięcie w Luboniu było do�nan-
sowane z budżetu Unii Europejskiej? 
– z takim pytaniem zwróciliśmy się 
w sobotę, 30 sierpnia do mieszkań-
ców naszego miasta. Precyzyjnej 
odpowiedzi udzieliło 4 ankietowanych 
(budynek Straży Pożarnej, autostra-
da A2, budynek Szkoły Podstawowej 
nr 2, punkt przedszkolny przy Szko-
le Podstawowej nr 3), 9 odpowiedzi 
było poprawnych, jednakże nie pre-
cyzyjnych i dotyczyło budowy chod-
nika, bądź bliżej nieokreślonej dro-
gi (zgodnie z prawdą, tylko w ramach 
budowy ulic Polnej i Poznańskiej 
oraz przebudowy Armii Poznań 
możemy mówić o do�nansowaniu 
budowy chodnika bądź drogi). 13 
osób spośród badanych, udzieliło 
niepoprawnej odpowiedzi i wskaza-
ło przedsięwzięcia, które nie otrzy-

mały dotacji z Unii Europejskiej. 
Wskazywano m.in.: powstanie no-
wego placu zabaw na Wzgórzu Pa-
pieskim, budowę Kościoła przy ul. 
Źródlanej, dworca PKP, bloków przy 
al. Jana Pawła II i ul. Wschodniej, 
marketu przy ul. Żabikowskiej, or-
ganizację Dni Lubonia czy budowę 
Ławeczki bł. E. Bojanowskiego. Aż 
74 ankietowanych odpowiedziało, 
że nie zna żadnej inwestycji.

74% badanych nie wie
Brak wiedzy ankietowanych na 

temat projektów realizowanych przez 
Miasto Luboń ze środków unijnych, 
spowodowany jest tym, że Luboń 
niewiele pieniędzy pozyskał z tego 
tytułu do budżetu i niestety nie ma się 
czym chwalić. Inwestycje takie, jak 
autostrada A2, czy przebudowa Ar-

mii Poznań nie były zadaniami Mia-
sta tylko Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad i Wielkopol-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
podobnie jak budowa kanalizacji 
w Lasku, którą realizuje Aquanet.

Na co Luboń wydał pienią-
dze?

Niepodważalnym sukcesem Lu-
bonia jest uzyskanie do�nansowania 
na budowę ulic Polna i Poznańska 
– była to największa dotacja, którą 
miasto do tej pory uzyskało (ponad 
5,3 mln zł). Tra�onymi inwestycja-
mi okazała się również termomo-
dernizacja obiektów użyteczności 
publicznej czy zakup nowych auto-
busów miejskich. W zakresie pro-
jektów miękkich warto wspomnieć 
o projekcie „Małe dzieci – duże 
szanse – zajęcia pozalekcyjne dla 
szkół podstawowych”, do�nansowa-
nego z ogólnopolskiego Programu 
Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

Analizując materiały dostępne 
w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Wielkopolskiego, spraw-
dziłam, że w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007-2013 Luboń 
jako bene�cjent uzyskał do�nanso-
wanie na 4 projekty. Nasi sąsiedzi 
w Puszczykowie (które też jest mia-
stem, a nie gminą) – dwa razy wię-
cej, bo na 8 projektów.

Utracone szanse
Niewątpliwie na-

leży się cieszyć z uzy-
skanych do tej pory 
środków z budżetu Unii 
Europejskiej w perspek-
tywie 2007-2013. Przed 
2007 rokiem, gdy mia-
sto miało możliwość 
skorzystania jeszcze ze 
środków przedakcesyj-
nych, nie zrobiono nic, 
aby poprawić sytuację 
Lubonia (odpowiedzial-
nym za ten stan był 
burmistrz Włodzimierz 

Kaczmarek). Od 2007 r., za czasów 
burmistrza Dariusza Szmyta zrobio-
no wiele, lecz czy na pewno wyko-
rzystano wszystkie możliwości?

Uważam, że nie. Podczas, gdy 
miasto ma poważny problem z za-
pewnieniem mieszkańcom dostępu 
do dróg utwardzonych (bądź też 
ogólnie, z dostępem do nowoczesnej 
infrastruktury), uzyskaliśmy do�-
nansowanie ze środków unijnych 
tylko na ciąg Polna i Poznańska. Nie 
postarano się, aby poprawić warun-
ki życia mieszkańców Wschodniej 
i Jana Pawła II, Żabikowskiej czy 
Sobieskiego. Na ten stan złożyło się 
wiele rzeczy. Po pierwsze, aby wy-
startować w jakimkolwiek konkur-
sie, należy mieć dokumentację pro-
jektową. Po drugie należy dyspono-
wać gruntem. Po trzecie dobrze 

Co Luboń otrzymał 
z Unii Europejskiej?
Zdaniem 74% ankietowanych – NIC

przygotować inwestycje pod wzglę-
dem merytorycznym, zdiagnozować 
istniejące problemy, aby zwiększyć 
swoje szanse przez komisją ocenia-
jącą projekty. Znane nie od dziś są 
warunki otrzymania dotacji, więc 
to od uporządkowania dokumentów 
i zdobycia należytych decyzji/pism/
uzgodnień należy rozpocząć prace 
nad uzyskaniem do�nansowania. 
To z pewnością muszą być priory-
tetowe działania nowych Burmistrza 
i Rady Miasta. Poza tym szanse Lu-

bonia na projekty w zakresie infra-
struktury zwiększyłyby się, gdyby 
którakolwiek z naszych ulic była 
drogą powiatową, a takiej, niestety, 
nie mamy. Może wtedy udałoby się 
Miastu wykorzystać ogromne moż-
liwości, jakie dawał Program Ope-
racyjny „Infrastruktura i Środowi-
sko”?

Szansa na rozwój Miasta
Teraz nie ma już sensu zastana-

wiać się nad tym, co straciliśmy i co 

n
Ulica Poznańska, której budowę zrealizowano ze 
środków Unii Europejskiej

cd.  
na str. 
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Szanowny Panie Burmistrzu!

Przykro mi, że muszę odpowia-
dać Panu za pośrednictwem 
prasy lokalnej, ponieważ nie 

był Pan skłonny porozmawiać ze mną 
osobiście. W swoim liście pisał Pan 
o naszej znajomości, wspólnych roz-
wiązaniach i pomysłach. Spotykali-
śmy się prawie codziennie w Urzędzie 
Miasta, podawaliśmy sobie rękę na 
powitanie. Dlaczego Pan nie miał 
odwagi powiedzieć mi w oczy tego, 
co uczynił za pośrednictwem „Wieści 
Lubońskich”? Przecież to Pan Bur-
mistrz i Pana ugrupowanie rozda-
wało funkcje w Radzie Miasta. To 
Pan Burmistrz zaproponował, abym 
ja został Przewodniczącym Rady 
Miasta. Obowiązkiem Burmistrza 
było poinformowanie wybranych 
radnych, kto, jaką funkcję będzie 
pełnił. Przykre jest również to, że 
wymienia Pan w swoim liście osoby, 
które już nie żyją.

Pan Burmistrz pisze, że wspólnie 
byliśmy u mieszkańców. Ja przypo-
minam sobie tylko jedno spotkanie, 
gdy podpisywano porozumienie 
o poprowadzeniu kanalizacji desz-
czowej przez grunty prywatne, do-
tyczące ul. Paderewskiego. To było 
s�nalizowanie moich negocjacji, a do 
tego był potrzebny podpis Burmistrza. 
Działo się to pod koniec poprzedniej 
kadencji, gdy nasza współpraca była 

bardzo dobra i inwestycje, o których 
wtedy rozmawialiśmy, zostały za-
planowane i w tej kadencji kończo-
ne. Nie będę pisał, w czym nie zga-
dzałem się z Burmistrzem, ale zawsze 
chodziło o jedno: aby inwestycje były 
wykonane zgodnie ze sztuką budow-
laną. Dlatego o wszystkich niedo-
ciągnięciach alarmowałem, aby 
wykonawca je usunął. Pisząc słowa, 
że Burmistrz powinien znać się na 
inwestycjach, nie sugerowałem, jak 
Pan pisze, że się na nich nie zna. Nie 
było to moją intencją.

Nasza dobra współpraca to ta 
z poprzedniej kadencji (2006-2010). 
W kadencji 2010-2014 zatrudnił Pan 
swojego doradcę (stworzenie tego 
stanowiska wiązało się z ponoszeniem 
większych kosztów przez Miasto 
i zawsze byłem temu przeciwny, 
o czym Burmistrz wiedział) i nasza 
współpraca była coraz słabsza, a ostat-
nie dwa lata prawie żadna. Pan Bur-
mistrz słuchał innych i nawet nie 
miał odwagi powiedzieć mi osobiście, 
że nie będzie kandydował na bur-
mistrza w zbliżających się wyborach. 
Ja mieszkańcom spoglądałem i mogę 
w każdej chwili spojrzeć w oczy, bo 
nie mam się czego wstydzić, jestem 
rzetelny i zawsze dotrzymuję dane-
go słowa.

Marek Samulczyk
Przewodniczący Rady Miasta Luboń

Nie mam się czego wstydzić
Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miasta Luboń, Marka 
Samulczyka na „List Burmistrza Miasta, Dariusza Szmyta”, 
opublikowany w „Wieści Lubońskich” 08-2014 na str. 23

Nie rozumiem, dlaczego nie masz 
odwagi powiedzieć prawdy 
i zarzucasz mi, że nie rozma-

wialiśmy. 1 września spotkałeś się ze 
mną w obecności moich zastępców 
i wycofałeś się z większości zarzutów, 
przypisując je moim zastępcom od 
spraw komunalnych. Chcesz być bur-
mistrzem, a udajesz, że nie rozumiesz, 
iż burmistrz jest jeden, gdy, zgodnie 
z twoją interpretacją, mamy w Luboniu 
trzech burmistrzów. Wczoraj ponownie 
zaatakowałeś mnie w mediach, dlatego 
opublikowałem w nich list, który już 
wcześniej ukazał się w „WL”. Chcesz 
rozmawiać o rzeczach wygodnych tylko 
dla Ciebie. Nie zamierzam dalej po-
lemizować z Tobą na łamach mediów. 

To nie mój poziom. Sam decydujesz, 
jaką kampanię prowadzić, wyborcy 
ocenią to w listopadzie. Najbardziej 
przykre jest jednak coś innego, jesz-
cze w poprzednim tygodniu byłem 
Darkiem. Dziś jestem Panem Burmi-
strzem. Cóż, Panie Przewodniczący 
widocznie taka jest już ta polityka, 
chyba jednak nigdy jej do końca nie 
rozumiałem.

Dariusz Szmyt
Burmistrz Miasta Luboń

Mój komentarz
Odpowiedź Burmistrza D. Szmyta na artykuł powyżej 
(„Nie mam się czego wstydzić”) Marka Samulczyka 
– przewodniczącego Rady Miasta

Tekstem tym kończę wszelką polemikę w tej 
kwestii. Nie ja jestem kontrkandydatem Marka 
Samulczyka w wyborach na burmistrza, ale star-
tuję w wyborach samorządowych do Rady Po-
wiatu i nie pozwolę na dyskredytowanie mojej 
osoby i moich działań.
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Co Luboń otrzymał z Unii Europejskiej?cd.  
ze str. 
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można byłoby zrobić lepiej. Najważ-
niejsze, że mamy jeszcze możliwość 
pozyskania funduszy z Unii Euro-
pejskiej na lata 2014-2020. Nowe 
rozdanie środków �nansowych po-
winno nastąpić już na przełomie tego 
roku. Jako Lubońska Inicjatywa 
Obywatelska, ugrupowanie startu-

jące w wyborach samorządowych, 
zrobimy wszystko, aby jak najwięcej 
pieniędzy unijnych pozyskać do 
budżetu Lubonia.

Magdalena Woźniak-Patej
Lubońska Inicjatywa Obywatelska
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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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nQKomisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
nQKomisja Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu
nQKomisja 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

Janusz Dagoń
Radny  
Rady Miasta Luboń
tel. 696 043 845
e-mail: januszdagon@poczta.onet.pl

W listopadzie mija kolejna 
kadencja władz samorzą-
dowych. Zostanie wybra-

ny nowy burmistrz oraz nowy skład 
rady miasta. O funkcję burmistrza 
czy radnego będzie ubiegać się wie-
lu kandydatów. Skład ekipy rządzą-
cej jest odzwierciedleniem naszego 
głosowania i to my jesteśmy odpo-
wiedzialni za to, komu powierzy-
my rozstrzyganie najważniejszych 
spraw w naszym mieście. Dlatego też 
przed podjęciem ostatecznej decyzji 
warto się chwilę zastanowić, jak do-
konać najlepszego wyboru dla nas 
wszystkich.

Stagnacja czy zmiany
Wiele osób podejmujących wy-

zwanie pracy w samorządzie tery-
torialnym przychodzi z wielkimi 
planami zmian. Faktycznie jednak 
ich praca skupia się głównie na bie-
żącym administrowaniu powierzo-
nych im zadań. Większość propo-
zycji mających na celu usprawnienie 
pracy administracji miejskiej zosta-

je przez nich odrzucona, a ważne 
decyzje odkładają na później z oba-
wy przed skutkami ich realizacji. 
Tak zarządzana gmina z biegiem lat 
odbiega coraz bardziej od tych, gdzie 
władze w sposób odważny, efektyw-
ny i skuteczny, na bieżąco realizują 
aktywną politykę przemian i roz-
woju. Gminy nie można zlikwidować 
ani ogłosić jej upadłości, tak jak to 
jest w przypadku prywatnych kor-
poracji, które, by przetrwać na ryn-
ku, muszą sprostać wyzwaniom 
konkurencji. Faktu tego nie można 
traktować jako przyzwolenie na 
nieefektywne kierowanie miastem. 
Każda władza powinna pamiętać, 
że spełnia wobec mieszkańców rolę 
usługową. To przez nich została 
wybrana i dla nich ma wykonywać 
swoje zadania w maksymalnie przy-
jazny i użyteczny sposób.

Zakres odpowiedzialności
Wpływ władz miejskich na jakość 

naszego codziennego życia jest 
ogromny. Do zadań miasta należą 

Przedwyborcza refleksja m.in. sprawy: dróg gminnych, za-
gospodarowania przestrzennego, 
terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, utrzymania czystości 
i porządku, lokalnego transportu 
zbiorowego, edukacji publicznej, 
pomocy społecznej, kultury, zieleni 
miejskiej, targowisk i cmentarzy 
gminnych, porządku i bezpieczeństwa 
obywateli, promocji gminy, współ-
pracy z organizacjami pozarządo-
wymi. Lista jest dość długa, żadne-
go z tych zadań nie można zanie-
dbywać, każde z nich mniej lub 
bardziej dotyczy nas na co dzień. 
Dokonując wyboru przy urnie wy-
borczej, warto się zastanowić, kto 
w najpełniejszy sposób zadba o wszyst-
kie wymienione dziedziny, niezbęd-
ne do komfortowego życia miesz-
kańców Lubonia. Znając obowiązki 
władz miejskich, warto wskazać, 
jakie oczekiwania mają wyborcy 
wobec swoich przedstawicieli.

Ile komu
Luboń nie jest jednolitą miej-

scowością, każda dzielnica ma swo-
ją specy�kę. Zadaniem władz po-
winno być w takim wypadku pro-
wadzenie polityki zrównoważonego 
rozwoju, zaspokajającej potrzeby 
poszczególnych rejonów miasta, bez 
wyróżniania żadnego z nich. W od-
czuciu wielu mieszkańców postulat 
ten nie był w pełni realizowany. We-
dług tzw. nowych mieszkańców 
Lubonia, Miasto nie dba wystarcza-
jąco o infrastrukturę wokół nowo 
wybudowanych osiedli. Z kolei „sta-
rzy” mieszkańcy uważają, że to ich 
okolice powinny w pierwszej kolej-
ności zasługiwać na realizację miej-
skich inwestycji, chociażby ze wzglę-

du na większe zaangażowanie w po-
noszenie ciężarów podatkowych na 
rzecz budżetu gminy. Przy czym 
znaczne potrzeby inwestycyjne takich 
dzielnic jak Lasek czy nowych de-
weloperskich osiedli nie powinny 
być usprawiedliwieniem zawieszenia 
dyskusji o potrzebach innych rejonów 
Lubonia, lepiej wyposażonych w in-
frastrukturę, takich jak np. osiedle 
Lubonianka.

Kogo wybrać
Pomimo iż wielu kandydatów 

stara się o miejsce we władzach sa-
morządowych, wybór nie jest łatwym 
zadaniem. Postawić na młodość czy 
na doświadczenie życiowe, zaufać 
debiutantom czy osobom starają-
cym się o mandat po raz kolejny. 
Samorząd potrzebuje przedstawicie-
li różnych grup społecznych, w róż-
nym wieku i z różnym doświadcze-
niem. Wykształcenie, doświadczenie 
zawodowe czy życiowe jest oczywi-
ście atutem, ale jednocześnie nie 
stanowi gwarancji dobrego wyko-
nywania funkcji radnego czy bur-
mistrza. Wybrane osoby powinny 
kierować się przede wszystkim do-
brem całej wspólnoty samorządowej, 
a nie wyłącznie subiektywnym in-
teresem. Wybierając pomyślmy, kto 
zarówno zadba np. o najbliższy chod-
nik lub plac zabaw jak i zarazem 
o sprawy dotyczące całego Lubonia. 
Szersze, odważne, perspektywiczne 
spojrzenie na problemy miasta i kom-
pleksowe ich ujęcie może być kluczem 
do sukcesu.

Janusz Dagoń
radny RML
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W sierpniu lub wrześniu każ-
dego roku przedstawiamy 
stan lubońskiego śródmie-

ścia, które zgodnie z planami władz 
samorządowych z początku lat 90. 
ubiegłego wieku miało być nowo-
czesnym centrum. Corocznie wraz 
z raportem prezentowaliśmy też mapę 
NCL, nanosząc na niej zmiany, jakie 
zachodzą na jego obszarze, tj. po-
między ulicami Powstańców Wlkp., 
Żabikowską, Fabryczną, Ogrodową, 
Dworcową i Okrzei, objętym Miej-
scowym planem zagospodarowania 
przestrzennego „Luboń-Centrum”. 
W tym roku, z uwagi na ich brak, 
rezygnujemy z jej publikacji.

Jedyną widoczną zmianą w NCL Qn

jest postęp w budowie stawianego 
od 2 lat przez �rmę „Immo-Invest” 
bloku przy ul. Wschodniej. Ten 
4-kondygnacyjny budynek, jeden 
z dwóch planowanych w ramach 
Osiedla „Wschodnia” przy skrzy-
żowaniu z aleją Jana Pawła II, stoi 

już pod dachem w stanie surowym. 
Obecnie montowane są okna. Trwają 
prace na poziomie podziemnej hali 
garażowej. Deweloper zapowiada, że 
ostatecznie mieszkania zostaną od-
dane pod klucz pod koniec br. Zgod-
nie z zapowiedzią, będzie w nim 56 
lokali 1-, 2- i 3-pokojowych o po-
wierzchni od 31 do 60 m2. Inwestor 
planuje, że wraz z zakończeniem prac 
przy budowie pierwszego bloku roz-
pocznie (zimą 2014 lub na początku 
2015 r.) roboty przy drugim, poło-
żonym symetrycznie od strony al. 
Jana Pawła II.

Elewacje najstarszych budynków Qn

w NCL, postawionych przez �rmę 
„Budo-Forma” w pierwszej poło-
wie ubiegłego dziesięciolecia przy 
ul. Wschodniej, są już zniszczone 
i brudne. Na życzenie wspólnoty 
mieszkaniowej bloku z numerem 
21 deweloper odświeżył w sierpniu 
zewnętrzne ściany budynku, napra-
wiając przy okazji ubytki.

Coroczny ogląd
Raport z Nowego Centrum Lubonia (NCL)

Nowością w NCL od ubiegłorocz-Qn

nego raportu jest m.in. pojemnik na 
psie odchody na rozwidleniu skrzy-
żowania ul. Wschodniej i al. Jana 
Pawła II. Na trawniku, gdzie pla-
nowany jest ratusz (obecnie boisko, 
w zamiarach plac zabaw) są ławeczki, 
o których już pisaliśmy.

HS

n
Jedyna, mozolnie powstająca inwestycja w NCL – pierwszy z dwóch budynków firmy „Immo-Invest” w okolicy skrzyżowa-
nia ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II – blok z płaskim dachem, balkonami i halą garażową, z której na wyższe kondygna-
cje będzie się można dostać windą   fot. Hanna Siatka

n
Zniszczona elewacja najstarszego 
budynku w NCL z adresem ul. 
Wschodnia 22, postawionego przez 
Budo-Formę w 2003 r.   fot. Hanna 
Siatka

n
Odświeżanie ścian bloku przy ul. Wschodniej 21, pochodzącego z roku 
2008/2009   fot. Hanna Siatka

1.  29 sierpnia ogłoszono przetarg 
na przebudowę kanalizacji deszczo-
wej w ul. Cieszkowskiego o długości 
251 mb. W ramach inwestycji zo-
stanie wykonany również remont 
nawierzchni ulicy. Otwarcie prze-
targu nastąpi 15 września. Termin 
realizacji zadania wyznaczono na 15 
grudnia br.

2.  Ogłoszono przetarg na remont 
ul. Dąbrowskiego. Remont będzie 
polegał na wykonaniu ciągu pieszo-
jezdnego o długości 181 mb z kost-

ki brukowej. Oferty składane są do 
18 września br.

3. Wysłano zapytania ofertowe 
na budowę wodociągów w ul. Kon-
waliowej i Owocowej. Z otrzymanych 
ofert wyłoniono wykonawcę – Zakład 
Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. 
Wyzwolenia 15 z Dopiewa, który 
wykona prace do 31 grudnia br.

4.  Oddano plac budowy par-
kingów przy ul. Cmentarnej.

Inwestycje komunalne

n
Kończy się tegoroczny remont cząstkowy 
nawierzchni lubońskich ulic. Na zdjęciu 
łatanie ul. Powstańców Wlkp. w okolicy 
skrzyżowania z ul. ks. Streicha i Puszki-
na, po prawej budynek po Szkole im. 
Haliny   fot. Hanna Siatka

5. Wykonano remonty zatok 
autobusowych przy ul. Kościuszki, 
Poniatowskiego i na ul. Krętej.

6.  Zakończono remont przy 
zatoce autobusowej przy sklepie 
Anika.

7. Trwają prace przy remoncie 
nawierzchni ul. Buczka i Nowiny 
(do�nansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielko-
polskiego)

8. Zakończono malowanie ko-
rytarzy w SP 2. Rozesłano zapytania 
ofertowe w sprawie wymiany drzwi 
wejściowych.

9.  Zakończono prace przy in-
stalacji drogi ewakuacyjnej w SP 2.

10. Zakończono odwodnienie 
SP 4.

11. Przygotowujemy drugi prze-
targ na budowę ul. 1 Maja.

12. Czekamy na Zezwolenie na 
Realizację Inwestycji Drogowej 
w sprawie budowy ul. Brzechwy.

13. Energetyka zamontowała 
liczniki na nowych odcinkach oświe-
tlenia ulicznego.

Wydział Inwestycji UML
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Zaawanso-
wanie prac 
w poszcze-

gólnych miejscach 
prowadzonych sze-
roko zakrojonych 
inwestycji jest różne. 
Patrząc na trasę od 
północy, pierwszym 
interesującym miesz-
kańców miejscem 
jest wiadukt na ul. 
Powstańców Wlkp. 
Tu po demontażu 
starego wiaduktu 
i przerwie spowo-
dowanej złym sta-
nem technicznym 
przyczółków, doko-
nano jego umocnień 

poprzez wylanie w dużej części 
nowych żelbetonowych górnych 
partii. 5 września przywieziono, 
a następnie zainstalowano pierwsze 
stalowe poziome elementy wia-
duktu, na którym zostaną ułożone 
nowe torowiska.

Idąc dalej w kierunku dworca, 
mamy kolejny plac budowy – mo-
dernizację przepustu Strumienia 
Junikowskiego pod torami kolejo-
wymi. Tu także 
prowadzono 
wzmacnianie sta-
rego, ceglanego 
przepustu i jego 
przedłużenie po-
przez zastosowa-
nie dodatkowych 
żelbetonowych 
konstrukcji.

Na lubońskim 
dworcu trwają 
intensywne prace 
polegające na bu-
dowie nowego, 
dłuższego peronu 
pierwszego oraz 
wykonywaniu no-
woczesnego pod-
ziemnego przejścia 
na perony.

Na razie jeszcze nic nie robi się 
na przejazdach przy Zakładach 
Ziemniaczanych czy Chemicznych. 
Natomiast na granicy Lubonia 
w Łęczycy, w miejscu gdzie stanie 
bezkolizyjny wiadukt (przedłu-
żenie ul. Armii Poznań), po usu-
nięciu zadrzewień trwają prace 
ziemne. 

PPR

GOSPODARKA

W ramach modernizacji tzw. 
linii sulechowskiej w trzeciej 
dekadzie sierpnia i począt-

ku września przeprowadzono remont 
zabytkowego wiaduktu przy ul. Krętej. 
Obiekt został umyty. Wyszczerbienia 
uzupełniono nowymi cegłami i na 
nowo wyspoinowano. Porysowane 
przez wysokie samochody ciężaro-
we sklepienie zostało otynkowane 
i pomalowane. Newralgiczne punkty 
konstrukcyjne wzmocniono plom-
bami betonowymi. Obniżono kra-
wężniki przy chodniku.

(RS)

Oczyszczony i wzmocniony

Widok wiaduktu od strony ul. Krętej, 
po renowacji. Ciemniejsze pola cegla-
nego muru to uzupełnienia. Wyraźnie 
widać wyrównane i otynkowane skle-
pienie   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Obniżono krawężniki chodnikowe widoczne od strony muru (z prawej). Dla 
pełniejszego bezpieczeństwa pieszych wydzielony w jezdni pas powinien być 
systematycznie malowany odblaskowym, jaskrawym, trwałym kolorem, a znisz-
czone uchylne pachołki – wymieniane   fot. Piotr P. Ruszkowski

n

Podczas wakacji, w kilku ko-
lejnych ruchliwych punktach 
miasta pojawiły się przy jezd-

niach metalowe barierki ochronne. 
Zastąpiły słupki lub wysłużone już 
balustrady. Nowe zabezpieczenia 

zamontowano na wysokości skle-
pu „Żabka” przy ul. 11 Listopada, 
na skrzyżowaniu ul. Niepodległości 
i Powstańców Wlkp. oraz naprzeciw 
poczty na placu Edmunda Bojanow-
skiego.  (S)

Bezpieczniej

Narożnik pl. 
Edmunda 
Bojanowskie-
go i Poniatow-
skiego wypo-
sażony w ba-
rierki ochron-
ne   fot. Han-
na Siatka

n

Raport z budowy
O postępach prac w Luboniu przy modernizacji linii kolejowej 
E-59 Poznań-Wrocław

n
Budowa nowoczesnego, z windą i przepompownią wód, 
przejścia podziemnego pomiędzy peronami, usytuowane-
go w innym niż poprzednie miejscu. Zdjęcie wykonano 
przy zejściu do tunelu od północnej strony budynku stacji 
kolejowej (z prawej). W oddali z lewej na peronie 2. wi-
dać jeszcze wiatę starego przejścia   fot Piotr P. Rusz-
kowski

n
Odkryty przepust Strumienia Junikowskiego pod torami. Widać układane zbro-
jenia w celu wzmocnienia starej części oraz nowe żelbetonowe przedłużenie po 
wschodniej stronie (z prawej)   fot Piotr P. Ruszkowski

n
Ostatnie prace przygotowawcze na przyczółkach i stalo-
we, poziome elementy wiaduktu kolejowego czekające 
na ich zamontowanie nad jezdnią ul. Powstańców Wlkp.   
fot Piotr P. Ruszkowski
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Na kilku frontach w mieście 
trwają inwestycje w różnym 
stopniu zaawansowania. 

Jedną z nich jest remont wiaduk-
tu kolejowego nad ul. Powstańców 
Wlkp. – element modernizacji linii 
kolejowej E-59 Poznań-Wrocław. 4 
września z inicjatywy lubońskiego 
Urzędu Miasta na dworcu odbyło się 
spotkanie informacyjne, w którym 
wzięli udział: przedstawiciele lokal-
nych mediów, dyrektor techniczny 
reprezentujący wykonawcę – Kon-
sorcjum: FCC/AZVI/DCM – Ro-
bert Piątek, przedstawiciel �rmy 
Translub – Piotr Lepiesza, zastęp-
ca Burmistrza – Mikołaj Tomaszyk 
oraz przewodniczący Rady Miasta 
– Marek Samulczyk.

Dyrektor Robert Piątek zapoznał 
uczestników z harmonogram dzia-
łań przy modernizacji wiaduktu, 
informując o niedogodnościach 
wynikających z prowadzonych prac. 
Oświadczył, że w przypadku ko-
nieczności wyłączenia ruchu pie-
szego pod mostem, na wniosek 
Urzędu Miasta Luboń, wykonawca 
jest zobowiązany do wprowadzenia 
transportu zastępczego, umożliwia-
jącego dojazd dzieci do szkół oraz 
pozwalający na uczestniczenie miesz-
kańców Lubonia w niedzielnych 
nabożeństwach w kościele pw. św. 
Jana Bosko. Piotr Lepiesza przed-
stawił rozkład kursowania autobu-
sów na czas wyłączenia ruchu pieszych 
pod wiaduktem, sporządzony przy 
udziale dyrektorów Szkoły Podsta-
wowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 1. 
Podano do wiadomości, że pierwszy 
etap prac ma być zakończony do 15 

września, po czym nastąpi dwumie-
sięczna przerwa, podczas której pod 
wiaduktem zostanie przywrócony 
ruch kołowy. Od 15 listopada prace 
będą wznowione i mają potrwać 
około miesiąca.

W następnej kolejności poru-
szono kwestię konieczności wyko-
nania bezpiecznego przejścia pieszo-
rowerowego przebiegającego pod 
linią kolejową w możliwie jak naj-
bliższym sąsiedztwie modernizowa-
nego wiaduktu, tak by je wkompo-
nować w istniejący ciąg komunika-
cyjny w ul. Powstańców Wlkp. 
W odpowiedzi Robert Piątek zde-
mentował kategorycznie krążące 
plotki o zlikwidowaniu funkcjonu-
jącego dotychczas duktu dla pieszych 
pod wiaduktem. Poinformował, że 
w ramach trwającej modernizacji 
poprowadzenie nowego przejścia 
pieszo-rowerowego pod mostem nie 
jest możliwe. Wykonanie ma szan-
se powstać w niedalekiej przyszłości 
w innej lokalizacji, niedaleko wia-
duktu. Mikołaj Tomaszyk zapewnił, 
że Miasto wyraża gotowość pełnej 
współpracy w tym zakresie i ma 
nadzieję, że podjęte w ostatnim 
czasie działania przyniosą oczeki-
wane przez mieszkańców korzyści. 
Burmistrz podkreślił również, że 
władzom Lubonia zależy na rozbu-
dowie systemu parkingów wokół 
dworca i modernizacji jego otocze-
nia, tak, by był bardziej dostępny. 
– Powstaje plan transportowy dla 
województwa, który musi zawierać 
nasze postulaty w tym temacie. – 
stwierdził wiceburmistrz.

PAW

Konferencja na dworcu PKP
Temat: wiadukt nad ul. Powstańców Wlkp.

n
Podczas konferencji na dworcu PKP. Stoją od lewej: M. Samulczyk, R. Piątek, 
M. Tomaszyk i P. Lepiesza   fot. Paweł Wolniewicz

Dobiega końca największa in-
westycja w Luboniu – budowa 
kanalizacji sanitarnej w Lasku 

realizowana przez Aquanet. Wyko-
nawca – �rma Skanska – wyrównuje 

ulice gruntowe, w których wcześniej 
ułożono podziemne instalacje, i po-
krywa je warstwą grysu, a na dro-
gach asfaltowych odtwarza twardą 
nawierzchnię.

Na ul. Sobie-
skiego, od 1 Maja 
w kierunku Pod-
górnej, wierzchnią 
warstwę asfaltowej 
drogi odremonto-
wano na całej sze-
rokości. Pod koniec 

sierpnia na pobo-
czach widać było 
jeszcze wiele miejsc 
wymagających wy-
kończenia (m.in. 
krawężniki, zatoka 
autobusowa), ale 
z zasadniczymi 
robotami zdążo-
no się uporać przed 
1 września, dzięki 
czemu przed nowym 
sezonem zdołano 
przywrócić ruch 
pojazdów, w tym 
autobusowy. Teraz 
zabrano się za re-
monty nawierzch-
ni ulic bocznych.

Na finiszu

Prace podziemne trwają jeszcze 
na wysokości przejazdu kolejowego 
przy Zakładach Chemicznych (Lu-
vena). Od strony parku Siewcy po-
wstały trzy głębokie wykopy, w któ-
rych prowadzone są roboty przy 
systemie podłączeń wodociągu i ka-
nalizacji oraz połączeniu instalacji 

z kolektorem Wirskim w ul. Dwor-
cowej. W tym miejscu w ramach tej 
samej inwestycji latem 2013 r. wy-
konano przecisk pod torami kole-
jowymi i ul. Armii Poznań, o czym 
pisaliśmy w „WL” 07-2013 na 
str. 22.

HS

Odtwarzanie całej 
szerokości asfaltu 
na ul. Sobieskiego 
(29 sierpnia 
2014 r.)   fot. 
Hanna Siatka

n
Ul. Piaskowa (boczna od Armii 
Poznań) po robotach kanaliza-
cyjnych. Drogę wyrównano 
i pokryto grysem. W ten spo-
sób oddano po robotach kanali-
zacyjnych również inne ulice 
gruntowe w Lasku   fot. Hanna 
Siatka

Na ul. Armii Poznań, na wysokości 
przejazdu kolejowego, przy parku 
Siewcy w trzech wykopach prowa-
dzi się jeszcze roboty podziemne   
fot. Hanna Siatka

n

n
Podczas odbioru odcinków sieci ujawniono nieszczelności, 
które na bieżąco naprawiono. Na zdjęciu okolice przepom-
powni przy ul. Armii Poznań na wysokości bloków Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Swarzędz”   fot. Hanna Siatka
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Umieść wspomnienie

Udostępniamy łamy rodzinom osób zmarłych w celu przedsta-
wienia krótkich biogramów ku pamięci potomnym. W ten 
sposób pomagamy tworzyć kronikę lokalną. Wystarczy przesłać 

do redakcji (ul. Wschodnia 23A/62 lub e-mail: redakcja@wiescilubonskie.pl) krótki 
życiorys zmarłego (ok. 1000 znaków) oraz jego zdjęcie. W biogramie powinny się 
znaleźć podstawowe dane (imię i nazwisko zmarłego, data i miejsce urodzin oraz 
śmierci) a także informacja o tym, od kiedy i przy jakiej ulicy w Luboniu mieszkał 
oraz kilka słów na temat jego zawodu i wykonywanej pracy, a także ewentualnej 
przynależności do organizacji, zaznaczając szczególnie te aspekty życia, które mają 
związek luboński.

Wspomnieniom osób publicznie znanych, z powodów oczywistych, poświęcimy 
więcej uwagi. Zgromadzone materiały mogą być także wykorzystane w cyklicznych 
publikacjach – „Roczniku Historycznym Lubonia”.

Deklarujemy pomoc w zredagowaniu tekstu. Publikacja jest bezpłatna.
Redakcja „WL”

foto

Możesz sobie pomóc
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(GKRPA)

Skład:
Elżbieta Zapłata-Szwedziak – przewodnicząca, Małgorzata Szajek 

– pełnomocnik Burmistrza Miasta, Romualda Suchowiak – sekretarz, 
członkowie: Jolanta Włodarska, Jan Panek, Robert Przyjemski (komen-
dant Policji) i Tadeusz Waliczak.

Komisja działa według ustawy z 26 października 1982 r. o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 4 oraz regu-
laminu GKRPA

Kontakty:
Pełnomocnik Burmistrza – wtorki, w godz. od 13 – 15 i piątki od Qn

13 – 15 – Urząd Miasta (tel. 663 504 894)
Przewodnicząca – tel. 503 807 077Qn

Katarzyna Sęk (psycholog ds. narkomanii) – czwartki, w godz. od Qn

17 – 19 – Poradnia Terapii Uzależnień, ul. Kościuszki 53
Świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii – Szkoły Podsta-Qn

wowe nr 1, 2, 3, 4 – czynne w godz. od 14 – 18
Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia – ul. Kościuszki 53, Qn

tel. 0-61 813 09 33
Grupa AA Qn Avanti – ul. Sobieskiego 97 (budynek Ośrodka Kultury) 

– środy, godz. 18 (ostatnia środa miesiąca – mityng otwarty dla zainte-
resowanych członków rodzin alkoholików)

Grupa AA Qn Do przodu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Źródla-
na 1 – piątek, godz. 18.30 (ostatni piątek miesiąca – mityng otwarty)

W każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 15, w Sanktuarium bł. 
Edmunda Bojanowskiego (kaplica Sióstr Służebniczek, pl. E. Bojanow-
skiego) odbywa się msza św. w intencji alkoholików i ich rodzin.

Jak co roku wybitni i szczególnie 
uzdolnieni uczniowie lubońskich 
szkół otrzymali �nansową zachętę 

do dalszego rozwoju w postaci sty-
pendium. W publicznych szkołach 
podstawowych i gimnazjach przy-
znano to do�nansowanie za bardzo 
dobre wyniki w nauce oraz za wyjąt-
kowe osiągnięcia w sporcie. Środki 
pochodziły z budżetu miasta. Wy-
sokość stypendium, kryteria, jakie 
musi uczeń spełnić oraz inne dodat-
kowe wymagania zależały od szkół. 
Tradycyjnie poprosiliśmy wszystkie 
placówki o te informacje.

Szkoła Podstawowa nr 1
Jednorazowe stypendium za 

najlepsze wyniki w nauce otrzyma-
li: Zuzanna Borowiak (kl. VI d – 
90 zł), Zuzanna Maciejewska (kl. 
V b – 90 zł), Sonia Witczak (kl. V b 
– 90 zł), Mateusz Gawrysiak (kl. VI c 
– 80 zł), Martyna Tadeusz (kl. V d 
– 80 zł), Julia Lasecka (kl. VI d – 
80 zł) i Patrycja Ciemnoczołowska 
(kl. V d – 80 zł). Za szczególne osią-
gnięcia sportowe oraz za reprezen-
towanie szkoły w zawodach spor-
towych nagrodę pieniężną otrzymał 
Krystian Bryński (kl. VI d – 
110 zł).

Szkoła Podstawowa nr 2
Stypendia naukowe otrzymali: 

Marta Cieślak (kl. 6 d), Hanna Dzi-
wiec (kl. 6 c), Andrzej Gauza (kl. 
6 e), Martyna Koćmierowska (kl. 

6 c), Maria Matusiak (kl. 5 c), Bar-
tosz Nowakowski, Martyna Ogo-
nowska (kl. 6 d), Bogna Ostrowska 
(kl. 6 e), Julia Piwowarska (kl. 4 c), 
Dobrochna Stachecka (kl. 4 a), Ja-
goda Urbaniak (kl. 5 c), Olimpia 
Wojciechowska (kl. 5 c), Zo�a Wrza-
skowska (kl. 5 c) i Karolina Zaga-
jewska. W placówce tej na wszystkie 
stypendia za II semestr przeznaczo-
no kwotę 1 400 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3
Stypendium motywacyjne za 

wyniki w nauce oraz zachowanie 
minimum bardzo dobre otrzymały 
następujące osoby: Julia Brauza – 
70 zł, Hubert Mizerka – 70 zł, Julia 
Pachocka – 70 zł i Weronika Woj-
ciechowska – 70 zł. Wyróżniono też 
następujące osoby za wyniki spor-
towe (świadectwo z czerwonym 
paskiem, zachowanie minimum 
bardzo dobre oraz wyniki sportowe 
na poziomie powiatu): Remigiusz 
Miński – 50 zł i Roksana Pawlicka 
– 120 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4
Za II semestr nagrodzono przy-

znaniem stypendium naukowego 
za wybitne wyniki w nauce oraz 
wzorowe zachowanie sześć osób. Są 
to: Filip Bąkowski (kl. V b – 100 zł), 
Joanna Cykowiak (kl. V c – 120 zł), 
Bartosz Jankowski (kl. VI a – 100 zł), 
Marta Jeżewska (kl. VI c – 100 zł), 
Julia Radoszewska (kl. V a – 110 zł) 

Stypendia szkolne
Nagrody pieniężne przyznane uczniom za II semestr roku 
szkolnego 2013-2014

i Olga Siwek (kl. IV a – 100 zł). Za 
wyniki sportowe wyróżnieni zosta-
li: Filip Bąkowski (kl. V b – 110) oraz 
Patryk Szczęśniak (kl. VI a – 
110 zł).

Gimnazjum nr 1
Stypendia naukowe przyznano 

uczniom, którzy uzyskali bardzo 
dobre wyniki w nauce. Aż 11 miało 
wymaganą lub nawet wyższą średnią 
ocen. Stypendia motywacyjne za 
wyniki w nauce otrzymali: Marta 
Agacińska III c, Zuzanna Broniszew-
ska I c, Jagoda Buchting I c, Wikto-
ria Ekwińska III c, Anna Kantor III c, 
Oliwia Leszczyńska II c, Agata Mar-
ciniak II c, Lena Marcinkowska III c, 
Margareta Ohnsorge I c, Kamil Pie-
chowiak III c i Kalina Piskorska I c. 

Wysokości stypendiów szkoła nie 
podała.

Gimnazjum nr 2
Wyróżniono za osiągnięcia w na-

uce oraz uzyskanie wzorowego za-
chowania 10 uczniów: Wiktorię 
Walla (śr. ocen 6,0), Patryka Matu-
siaka (śr. ocen 6,0), Dobrawę Walla 
(śr. ocen 5,93), Joannę Targońską 
(śr. ocen 5,93), Gabrielę Graś (śr. 
ocen 5,86), Joannę Spychałę (śr. ocen 
5,86), Patrycję Motałę (śr. ocen 5,79), 
Olgę Popiół (śr. ocen 5,78), Alek-
sandrę Rubisz (śr. ocen 5,78) i Julię 
Kolendę (śr. ocen 5,78). Na stypen-
dium przeznaczono w sumie kwotę: 
1 640 zł. Uczniowie otrzymali od 
220 zł do 150 zł.

MGR

Wrzesień – październik to 
okres, kiedy popularne 
u nas jaskółki odlatują 

na zimowisko. Zanim jednak to 
nastąpi, zbierają się w duże grupy. 
Na ul. Migalli można było ostat-
nio obserwować kilkaset ptaków 
przesiadujących na przewodach 
elektrycznych, parapetach i dachach 
domów. Mieszkający w pobliżu Mie-
czysław Nowak ma w swojej szopie 
2 gniazda. W każdym wylęgło się 

5 młodych. Kiedy nadchodzi pora 
karmienia, jedna jaskółka odwraca 
uwagę ciekawskiego psa, a dru-
ga w tym samym czasie wlatuje 
do wnętrza budynku i przekazu-
je pokarm pisklętom. Aktualnie 
gniazda są już puste, ale jaskółki 
krążą jeszcze po okolicy i czasem 
zwołują się głośnym świergota-
niem, aby przysiąść na chwilę 
i „pogadać”.

Rafał Wojtyniak

Narada przed odlotem

n
Kilkaset jaskółek na przewodach elektrycznych na ul. Migalli   fot. Rafał Wojtyniak
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Ciekawi byliśmy, w jakim stop-
niu lubnianie są zadowoleni 
z tegorocznego wakacyjnego 

odpoczynku.
Prawie połowa – 48% – spośród 

odpytanych 313 osób (ponad 1% 
mieszkańców) uznała swój tegorocz-
ny urlop za udany. Niektóre komen-
tarze: „Było super”, „Pogoda dopi-
sała”, „Upały + zimne piwko i jest 
dobrze”, „Zawsze mamy udany urlop”, 
„To był urlop marzenie”, „Spędziłem 
w przydomowym ogrodzie”, „Byłem 
w maju”, „Na ukochanych Mazurach 

musiało być fajnie”, „Mam takie 
miejsce, gdzie jest cisza, woda i las”, 
„Byłam na Krecie”, „W Luboniu też 
dało się odpocząć”, „Pogoda dopi-
sała i humor też”.

Tylko prawie 1/10 pytanych – 
11% – nie udał się tegoroczny wy-

poczynek. Dodawano czasami: 
„Tra�liśmy na słabą pogodę”, „Mu-
siałam zająć się chorym mężem”, 
„Ściągnięto mnie z urlopu do pracy”, 
„Jestem za biedny”, „Bez kasy słabe 
wakacje”.

Nieco więcej 16% oceniło swój 
odpoczynek na poziomie średnim. 
Argumentowano niekiedy: „Zawiodła 
pogoda”, „Za dużo ludzi w górach”, „Był 
za krótki – 7 dni”, „Wypocząłem psy-
chicznie”, „Dla mnie za duży upał”.

Dwa razy więcej niż niezadowo-
lonych – 22% – to ci, którzy nie 

mieli urlopu. Najczęściej 
mówili: „Nie stać mnie na 
urlop”, „Pracuję na okrą-
gło”, „Takie czasy, trzeba 
pracować, by utrzymać 
rodzinę”, „Wezmę urlop 
w grudniu”, „Nie lubię 
tłoku, dlatego pojadę, jak 
dzieci i studenci wrócą do 
szkół”, „Jestem emerytką 
i ledwo wiążę koniec z koń-
cem”, „Ważniejsze w moim 
wieku jest zdrowie”.

Wśród władzy nasze-
go miasta prawie wszyst-
kim radnym i burmistrzom 
tegoroczny urlop się udał 
(22 osoby) jedynie dwóch 
(M. Samulczyk i M. To-
maszyk) nie było w tym 
roku na urlopie.

Sondaż uliczny przeprowadzali: 
Krystyna Ruszkowska, Maria Wie-
czorek, Agnieszka Witkowska, Paweł 
Wolniewicz (także wśród radnych). 
Na Facebooku i czacie – Katarzyna 
Polerowicz-Kelma.

oprac. PPR
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tak
48%

rednio
16%

bez 
urlopu
22%

nie
11%

odmówiło 3%

Odpowiedzi mieszkaców

Od początku września przy-
wrócono ruch na ul. Sobie-
skiego. W związku z tym na 

swoje stałe trasy powróciły autobusy 
linii nr 243, 614 i 701. Zlikwidowa-
no tymczasowe przystanki zlokali-
zowane wzdłuż ulic: Targowej, Po-
znańskiej i Polnej. Dodatkowo zaczął 
obowiązywać zimowy rozkład jazdy. 
Na linii nr 603 wykonywany będzie 
kurs szkolny o godz. 7.05 z przy-
stanku Luboń/Lasek; na liniach nr 

614 i 701 zwiększono częstotliwość 
i przywrócono stałą trasę.

Aktualnie obowiązujący rozkład 
jazdy komunikacją ZTM w Luboniu 
jest bezpłatnym dodatkiem do wrze-
śniowego numeru „Wieści Lubońskich” 
oraz znajduje się m.in. na stronie 
internetowej Zarządu Transportu 
Miejskiego: 
www.ztm.poznan.pl/rozklad/

MGR

Rozkład jazdy
Zmiany w kursowaniu autobusów od 1 września

W sobotę, 9 sierpnia do-
konałem w Chacie Pol-
skiej przy ul. Wschod-

niej zakupu różnych produktów, 
m.in.: kilku butelek piwa „Żubr”. 
Cena, jaka widniała – 1,79 zł –  
była ceną promocyjną i to mnie 
skusiło do kupna. Oczywiście 
dawno ukończyłem 18 lat. Po za-
płacie za wszystkie nabyte towary 
i odejściu od kasy (sklepu jednak 
nie opuściłem), wydało mi się, że 
kwota rachunku była za wysoka 
i skontrolowałem paragon. Jak się 
okazało, cena jednostkowa za piwo 
była 2,35 zł. Zwróciłem sprzedaw-
czyni uwagę, poinformowałem, że 
w sklepie widnieje inna cena i po-
kazałem, w którym miejscu jest 

wywieszona. Ekspedientka poszła 
za mną, wzięła cenę i schowała, 
a całe zajście skwitowała słowami 
„promocja była do szóstego”. Nie 
dosyć, że zgodnie z obowiązują-
cym prawem, nie chciała zwrócić 
różnicy, to jeszcze nie poprosiła 
przełożonego. Zastanawiam się, ilu 
klientów udało się w ten sposób 
nabrać. Wszak kartka z promocją 
wisiała trzy dni po rzekomym jej 
zakończeniu. To jawne oszukiwa-
nie i okradanie okolicznych miesz-
kańców. Może warto opisać i na-
piętnować osiedlowy sklepik jako 
przestrogę dla mieszkańców. Ja już 
na pewno tam nie zawitam.

mieszkaniec Lubonia
nazwisko do wiadomości redakcji

List do redakcji

O praktyce w Chacie Polskiej 
na ul. Wschodniej 22

W sierpniowym wydaniu „WL” pisaliśmy o otwarciu wybiegu dla 
psów na Wzgórzu Papieskim („WL” 08-2014, str. 10). Po miesią-
cu funkcjonowania można stwierdzić, że to wspaniałe miejsce, 

umożliwiające psom nie tylko wyhasanie się, ale również ich układanie. 
Zwierzęta i właściciele integrują się, zawierając nowe znajomości. Przy-
chodzący z psami różnych ras wymieniają kynologiczne doświadczenia 
i poglądy, przyjemnie spędzając czas. W sobotnie popołudnie naliczyłem 
tu jednocześnie 15 psiaków, bawiących się pod okiem właścicieli, którzy 
przychodzą tu z rodzinami.

PAW

Półtora tysiąca m2 integracji

n
Przyjeżdżają tu ze 
swoimi psiakami 
mieszkańcy różnych 
rejonów naszego 
miasta   fot. Paweł 
Wolniewicz 

Sondaż
Czy udał się Pani /Panu tegoroczny urlop?

n
Wzgórze Papieskie z placem zabaw, wybiegiem dla psów, siłownią zewnętrzną itd. cieszy się dużym powodzeniem, o czym świadczy 
zatłoczony parking   fot. Paweł Wolniewicz
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Członkowie Komitetu Organi-
zacyjnego na Rzecz Budowy 
„Ławeczki bł. Edmunda Bo-

janowskiego” w Luboniu serdecznie 
dziękują wszystkim Darczyńcom, dzięki 
którym 9 sierpnia 2014 r. stało się 
możliwe jej uroczyste odsłonięcie na 
placu Edmunda Bojanowskiego.

W pierwszej kolejności dzięku-
jemy Tym, którzy zakupili rozpro-
wadzane przez nas cegiełki, dzięku-
jemy Mieszkańcom Lubonia i Gościom, 
którzy o�arowali datki w trakcie 
zbiórek publicznych prowadzonych 
na terenie Lubonia.

Wielkie słowa wdzięczności na-
leżą się głównym fundatorom ła-
weczki, spółkom: Agregaty Fogo Sp. 
z o.o. w Wilkowicach i Luvena SA 
w Luboniu.

Ponadto słowa podziękowania 
kierujemy do �rm i innych podmio-
tów, którzy dokonali wpłat. Podaje-

my ich listę w kolejności wpływów 
na rachunek bankowy Komitetu: 
„Green Parking” Polska Sp. z o.o. 
w Poznaniu, Marian Kęcel Zakład 
Instalacyjny Wod.Kan. C.O. i Gaz 
Luboń, „Romos Dom” Sp. z o.o. 
w Poznaniu, Przedszkole Publiczne 
„Weseli Sportowcy” w Luboniu, 
Drukarnia „Tom” s.c. w Luboniu, 
Hanna i Sławomir Nowak – „Han-
na Style” s.c. w Komornikach, Jakub 
i Agnieszka Mączkowiak – „Mon-
serwis Catering” w Luboniu, „Kos-
Dom” Sp. z o.o. w Luboniu, Usługi 
Pogrzebowe Zbigniew Kędziora 
w Luboniu, Poznański Bank Spół-
dzielczy w Poznaniu, Mariusz Osiń-
ski Sklep Instalacyjny Luboń, Mał-
gorzata Machalska Kancelaria Rad-
cy Prawnego w Luboniu, Jarosław 
Biedermann Zakład Złotniczo-Odlew-
niczy w Luboniu, Tadeusz Warmuz 

Biuro Projektowe oraz Nadzory Bu-
dowlane Luboń, Ludwik Adamski 
Przedsiębiorstwo Usługowe „Cleanik” 
w Luboniu, Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane „Mar-Dom” Marian Mar-
cinkowski w Poznaniu, Żłobek 
Niepubliczny „U 7 Krasnoludków” 
w Luboniu, Andrzej Okupniak – 
Transport Luboń, Gabinet Kardio-
logiczny dr nauk med. Roman Kli-
mas, Luboń; „Novol” Sp. z o.o. 
w Komornikach, Andrzej Szypura 
WODAN Instalacje Sanitarne Luboń, 
„Porta” Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe w Luboniu, Gabinet Sto-
matologiczny dr nauk med. Patryk 
Szubert Luboń.

Dziękujemy Pracownikom, Ro-
dzicom i Dzieciom Przedszkola 
Publicznego „Weseli Sportowcy”, 
którzy zorganizowali kiermasz i prze-
kazali uzyskane w ten sposób środ-
ki na budowę ławeczki.

Dziękujemy Dyrekcji, Nauczy-
cielom i Uczniom lubońskich szkół, 
którzy przygotowali puszki kwestar-
skie, do których zbieraliśmy fundu-
sze na budowę.

Dziękujemy Księżom Probosz-
czom lubońskich para�i: Ks. kan. 
Karolowi Biniasiowi, Ks. kan. Ber-
nardowi Cegle, Ks. Pawłowi Dą-
browskiemu, Ks. Józefowi Majchrza-
kowi, którzy zezwolili Komitetowi 
na zbiórki publiczne na terenie ich 
para�i.

Jesteśmy przekonani, że ławecz-
ka będzie cieszyła nas wszystkich.

W imieniu Komitetu Organiza-
cyjnego na rzecz budowy „Ławecz-
ki bł. Edmunda Bojanowskiego” 
w Luboniu

Grażyna Konieczna
Małgorzata Machalska

Dziękujemy darczyńcom ławeczki

n
Członkowie Komitetu, od lewej stoją: Jerzy Dzidowski, Marian Kęcel, Paweł 
Krzyżostaniak, Ewa Rogowicz, Paweł Andrzejczak, Rafał Marek, Krzysztof Moliń-
ski, Paweł Wolniewicz, Dorota Franek, Andrzej Okupniak, Tomasz Błaszak. Od 
lewej siedzą: Elżbieta Zapłata-Szwedziak, Małgorzata Machalska, Grażyna 
Konieczna i Hanna Siatka. Nieobecni na zdjęciu: Edmund Kostrzewski, Lesław 
Lenartowicz i Jakub Mączkowiak

Na prośbę większości miesz-
kańców ul. Polnej oraz dróg 
przyległych zwróciłam się 

w sierpniu br. do Burmistrza Lu-
bonia z wnioskiem o przedłużenie 
linii komunikacyjnych i uwzględnie-
nie tych ulic w trasach autobusów. 
Poniżej przedstawiam treść mojego 
wniosku i odpowiedź.

Wniosek
Zwracam się z wnioskiem o czę-

ściowe przetrasowanie jednej z linii 
autobusowych (614 lub 701), kur-
sujących ul. Sobieskiego i rozszerze-
nie trasy o ul. Polną, Poznańską.

Mieszkańcy wielu ulic, m.in. Po-
lnej, Fornalskiej, Słonecznikowej, 
Owsianej, Żytniej, Pszennej, całego os. 
Czajkowo od początku mają poważny 
problem z dostaniem się do przystan-
ku autobusowego, by dojechać do 
szkoły, kościoła, centrum miasta, urzę-
du czy przychodni lekarskiej. Nie chcąc, 
lub niejednokrotnie nie mogąc, nad-
robić długiej drogi krótkimi odcinka-
mi chodnika, brną przez pole. Jest to 
niezwykle trudne wyzwanie dla wszyst-
kich korzystających z komunikacji 
miejskiej, począwszy od dzieci w wie-
ku szkolnym, matek z wózkami, po 
osoby starsze i niepełnosprawne.

Jestem przekonana, że jest to 
możliwe do zrealizowania i z taką 
właśnie prośbą zwracam się do Władz 
Lubonia.

Jolanta Korcz
radna Powiatu Poznańskiego

Odpowiedź
Dotyczy: opinii na temat wnio-

sku o przedłużenie linii autobusowej 
614 lub 701

W odpowiedzi na Pani wnio-
sek z 14 sierpnia 2014 r. w sprawie 
przetrasowania jednej z linii auto-
busowych (614 lub 701) informu-
ję, co następuje. Zgodnie z opinią 
prezesa Zarządu PT. „Translub” 
Sp. z o.o., pana Zbigniewa Ber-
nata, zmiana przebiegu trasy li-
nii 614 powielałaby się z projek-
tem przedłużenia linii 602, która 
w planach miałaby dojeżdżać ul. 
Krętą do ul. Polnej, a następnie, 
po zatrzymaniu się na przystanku 
przy ul. Kwiatowej, zmierzać ul. 
Sobieskiego aż do przystanku Or-
len i dalej do Żabikowa. Projekt tej 
trasy zagwarantuje mieszkańcom 
tego rejonu ułatwiony dostęp do 
wielu placówek w Luboniu. Z do-
świadczeń Translubu wynika, że 
o celowości i zasadności utworzenia 
takiej linii można dyskutować po 
3-6 miesiącach od uruchomienia 
i zmianie przyzwyczajeń pasaże-
rów. Linia 701 obsługiwana jest 
przez przewoźnika z Komornik, 
stąd jakiekolwiek projekty zmian 
wykraczają poza obręb możliwo-
ści Translubu.

Mikołaj Tomaszyk
Zastępca Burmistrza

Idzie Grześ przez wieś...

W ostatnim numerze „Wie-
ści Lubońskich” przeczy-
tałem o powstaniu nowej 

drużyny piłki kopanej. Nic w tym 
zdrożnego, jako, że w zdrowym ciele 
zdrowy duch, a rozsądnie uprawiany 
sport sprzyja im obu. (...) Chodzi mi 
o znaczenie słowa „pogrom”, które 
poniżej przytaczam za Wikipedią. 
Pogrom – „zadanie komuś klęski”, 
„rozgromienie” (np. wrogich wojsk), 
„unicestwienie”, „wybicie”. Współcze-
śnie, za rosyjskim погром, słowo to 
jest używane najczęściej w odniesieniu 
do zbiorowych, brutalnych ataków 
na przedstawicieli mniejszości naro-
dowych, a potocznie, zwłaszcza w ję-
zyku publicystyki, bywa uogólniane 
jako wszelki grupowy akt przemocy 
skierowany przeciw jakiejś grupie na-
rodowościowej lub religijnej, często 
połączony z niszczeniem własności 
jej członków (domów, miejsc pracy, 
miejsc kultu). Być może pomysło-
dawcom tej nazwy zabrakło nieco 
wiedzy i stąd taka wpadka, a jeśli 
nie to... drżyjcie narody przed ul-
trasami Pogromu Luboń.

I jeszcze jedna sprawa. Kiedy Straż 
Miejska i Policja zrobią porządek 
z rowerzystami, którzy z założenia 

nie dostrzegają drogi dla rowerów 
wytyczonej wzdłuż ulic Polnej i Po-
znańskiej? W pierwszym moim liście 
do Państwa poruszałem ten problem 
i niestety, nic w tej sprawie się nie 
dzieje. Rowerzyści „wyczynowcy” 
odziani w „obcisłe” nadal, pogardza-
jąc drogą dla rowerów, z której prze-
cież mają obowiązek korzystać, jeśli 
już jest, często utrudniają przejazd 
samochodom. W sytuacji wzmożo-
nego ruchu w związku z częściowym 
zamknięciem ul. Sobieskiego i skie-
rowaniem objazdu właśnie na te dwie 
ulice, jest to uciążliwe dla kierowców. 
Larum zostanie podniesione dopie-
ro wtedy, gdy któremuś z rowerzystów 
(nie daj Boże) coś się stanie.

Moim zdaniem wystarczy, jeśli 
częściej zawitają tam odpowiednie 
służby i zwrócą uwagę kilku rowe-
rzystom łamiącym przepisy. Warto 
też poprawić oznakowanie informu-
jące o tym, że taka droga została tam 
wytyczona, gdyż znaków pionowych 
właściwie nie ma. Ja, niestety, w związ-
ku z wątpliwą kulturą osobistą „ko-
larzy”, którym zwracałem uwagę, 
mam już dość „pracy u podstaw” 
w tej materii.

Hipolit Cegielski

List do redakcji

Dwie sprawy
„Pogrom” i rowerzyści na Polnej-Poznańskiej

Jeszcze zbieramy
Wciąż gromadzimy środki na Ławeczkę bł. Edmunda Bojanowskiego, która 

od początku sierpnia stoi już na placu w Żabikowie. Nie zapłaciliśmy jeszcze 
w całości artyście za jego pracę. Chętnych prosimy o wpłaty na konto Komi-
tetu Organizacyjnego: 55 9043 1038 2038 0059 8145 0001 (Bank Spółdzielczy 
Oddział w Luboniu) lub kontakt z przewodniczącą, tel. 509 296 274.

Komitet Organizacyjny Budowy Ławeczki
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Jeszcze w tym miesiącu zostanie przeprowadzona zapowiadana od dawna 
zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Żabikowskiej z Targową, 
Buczka i Poznańską.
Na krzyżówce Żabikowskiej i Sobieskiego powstanie duża powierzch-

nia wyłączona z ruchu oraz wysepka mocowana do nawierzchni. Aż 
do ul. Migalli ruch pojazdów będzie odbywał się w sposób jednokie-
runkowy.

Na newralgicznym skrzyżowaniu Żabikowskiej z Buczka, Poznańską 
i Targową pierwszeństwo uzyska ciąg ulic Targowa i Poznańska (do tej 
pory Żabikowska – Poznańska). Projekt zmian został opracowany przy 
uwzględnieniu opinii i wniosków pobliskich mieszkańców.

Leszek Jurga z Urzędu Miasta zapowiada, że zmiana zniszczonej na-
wierzchni na ul. Żabikowskiej na odcinku Sobieskiego – Targowa nastąpi 
dopiero po wymianie sieci wodociągowej w przyszłym roku.

Rafał Wojtyniak

Kolejna zmiana

Nie chce mi się wierzyć w to, 
co zobaczyłem, przeczytałem 
i usłyszałem. Za każdym ra-

zem, kiedy próbuję uporządkować 
marsz wydarzeń, dopada mnie smutna 
re�eksja, że w Luboniu jeszcze nie 
dnieje. Dopada mnie swoistego ro-
dzaju deja vu, że to już było.

Ponad dwie dekady aktywnego 
uczestnictwa w rozwiązywaniu pro-
blemów polskiej bezdomności na-
uczyły mnie pokory wobec ludzi 
i zdarzeń, które kreują. Tak też jest 
w tej chwili, kiedy próbuję podsu-
mować naszą próbę uruchomienia 
ośrodka dla ludzi bezdomnych w Lu-
boniu.

Mam w ręku wydruki gorącej 
dyskusji na łamach prasy i interne-
towego portalu środowiskowego. 
Czytam wszystkie wypowiedzi i po-
dziwiam wartkość narracji. Towa-
rzyszy mi, mimo wszystko, poczucie 
satysfakcji, że udało mi się przyczy-
nić do wywołania tej dyskusji. Mimo 
wszystko.

22 lata temu, w podwarszawskich 
Laskach, dziki tłum usiłował zlin-
czować Marka Kotańskiego i jego 
współpracowników. Nieszczęściu 
zapobiegła policja. Dziki tłum pod-
palił domy, w których miały znaleźć 
schronienie matki z małymi dzieć-
mi. Straż Pożarna dogasiła zgliszcza. 
Dziki tłum krzyczał, że komary 
przenoszą HIV, że obecność grupy 
ryzyka to śmiertelne niebezpieczeń-
stwo. Dziki tłum postawił na swoim. 
Musieliśmy się wycofać.

W Luboniu było inaczej. Bardziej 
kulturalnie. W białych rękawiczkach 
konsultacji społecznych. Nic to, że 
powiedziano tysiąc tylko pozornie 
prawdziwych słów. Nic to, że napi-
sano szereg półprawd. Społeczność 
Lokalna się obroniła. Obroniono 
prawo do decydowania, kto swój, 
a kto obcy. Obroniono prawo do 
świętego spokoju. Było to możliwe 
dzięki szczególnego rodzaju deter-
minacji Pań Radnych dwojga nazwisk, 
którym zdarzyła się wyjątkowa mi-
sja uchronienia Lubonia przed prze-
piękną katastrofą. Uczyniły to z żar-
liwością porównywalną z literacki-
mi wzorcami z Prusa i Żeromskiego 
– Ślimaka i Siłaczki. I chwała Im za 
to, Drodzy Mieszkańcy, bo wszyst-
ko wskazuje na to, że pójdziemy 
gdzieś indziej, gdzie w ludziach bez-
domnych nie widzi się zła wcielo-
nego i zagrożenia dla kondycji mo-
ralnej maluczkich. Jakkolwiek to 
brzmi.

Nie mówię, że się wycofałem 
z tego projektu. Póki co, wycofał się 
mój brat Tomasz, który był gotów 
kolejny raz wspomóc Stowarzysze-
nie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot”. 
Miała to być kompletna dokumen-
tacja rewitalizacji obiektu, z którym 
nie potra�cie sobie poradzić od lat. 

Mój brat będzie teraz budował obiekt 
sakralny. Nie pierwszy i zapewne nie 
ostatni. Kolejny już raz zbuduje 
świątynię, aby ci bogatsi usatysfak-
cjonowali swoje sumienia. Wszak 
lepszy to rodzaj satysfakcji, niż ze-
zwolić pokrzywdzonym przez los 
zamieszkać obok siebie.

My, zastanawiamy się, co robić 
dalej. Może najlepszym wyjściem 
będzie opracowanie nowej strategii 
konsultacji społecznej przed na-
stępną próbą zasiedlenia kolejnego, 
o�arowanego nam domu dla bez-
domnych. Może powinienem przy-
chodzić na takie spotkania w asyście 
specjalistów kreacji wizerunku, 
wyposażony w tonę druków ulot-
nych, plakatów i z gębą pełną fra-
zesów, na które czekają zebrani. Że 
będą specjaliści leczenia uzależnień. 
Po jednym na jednego mieszkańca. 
Że będą specjaliści od redukcji szkód 
społecznych bezdomności. Że obok 
powstanie izba wytrzeźwień i żło-
bek integracyjny dla dzieci pensjo-
nariuszek. Można wszystko. Tylko 
po co?

Z każdym dniem od 8. lipca 
(konsultacje społeczne w Luboniu 
– przyp. red.) utwierdzam się w prze-
konaniu, że warto jednak było. 
Choćby po to, by lokalna społeczność 
raz na jakiś czas znalazła wspólnego 
wroga, co ponoć konsoliduje bardziej 
niż integracyjne ogniska i grzybo-
brania. Bo na tle biedy i biednych, 
każdy względnie zamożniejszy wy-
pada o niebo lepiej już na starcie 
starcia. Celowo owo przesilenie 
emocji nazywam starciem, bo pew-
ne rzeczy nauczyłem się określać po 
imieniu. Bez względu na koszty 
własne.

Jeśli przyjdzie mi ostatecznie i raz 
na zawsze rozstać się z wizją Domu 
Bezdomnych w Luboniu, to zacho-
wam kapitał pewnej wartości doda-
nej. Do codziennego trudu walki 
o przetrwanie najsłabszych, odrzu-
conych i wykluczonych. Do codzien-
nych zmagań z oporem materii 
kolejnych przyczółków niemożliwe-
go, do czego przywykliśmy przez lata 
posługi ludziom bez adresu. I jestem 
po trosze wdzięczny wszystkim, 
którzy wskazali nam miejsce w sze-
regu, bo powoli przyzwyczajałam się 
do cywilizowanych standardów 
współpracy z lokalnymi społeczno-
ściami i agendami władzy samorzą-
dowej.

Tym razem nie wyszło, bo uczci-
wie przedstawiłem plany i nasze 
możliwości.

Na koniec pragnę złożyć przy-
rzeczenie. Za nic na świecie nie 
zrezygnuję z kolejnych prób powięk-
szania Markotowskiego Imperium 
Dobra. Za nic w świcie nie będę 
rozpamiętywał pozornej porażki 
w Luboniu. Bo nie przegrałem oso-

A w Luboniu jeszcze nie dnieje…
List otwarty Przemysława Przybeckiego – prezesa 
Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” – w związku 
z artykułem w „Wieściach Lubońskich” (07-2014, str. 17) 
o zamiarze stworzenia przez tę organizację ośrodka dla 
bezdomnych przy ul. Zielonej

biście i nie przegrała idea. Mimo 
wszystko.

Dobry Bóg da, że spotkamy się 
kiedyś na innej płaszczyźnie, kie-
dy interes społeczny podyktuje 
nam wszystkim protokół wzajem-
nego zrozumienia, którego zabra-

kło tym razem. Obiecuję, że do 
sprawy podejdę bez uprzedzeń, 
bez dzielenia włosa na czworo. Tak, 
jak mam w zwyczaju od dwudzie-
stu kilku lat…

Przemysław Przybecki
prezes Stowarzyszenia

W ostatnim czasie pojawi-
ła się w przestrzeni pu-
blicznej dyskusja na te-

mat założenia w Luboniu ośrodka 
„Mar-Kot”. Prywatne stowarzyszenie 
zawarło umowę z innym prywat-
nym podmiotem w sprawie ada-
ptacji prywatnego budynku. Wła-
dze samorządowe otrzymały list 
z prośbą o przeznaczenie pewnej 
sumy środków na część prac. Miasto 
nie ma kompetencji, aby ograni-
czać powstanie tego typu ośrodka 
(pomijając władztwo planistycz-
ne), dlatego oczekiwanie aktywno-
ści władz samorządowych wobec 
tego typu działań są, moim zdaniem, 
nieco na wyrost. Z zainteresowa-
niem przeczytałem też argumenty 
przeciwników powstania takiego 
środka. Mowa tam o załatwianiu 
swoich potrzeb, drobnych kradzie-
żach czy włóczęgostwie. Zastana-
wia mnie w tym wszystkim fakt, 
czy tego typu opinie są poparte 
jakimiś dowodami, czy są to tylko 
domysły i przejaw niewiedzy. My-
ślę, że raczej to drugie. Dlatego też 
uważam, że rolą samorządowców 
w tym zakresie powinno być raczej 
kreowanie postaw społecznych, in-
formowanie o tym, że tego typu 
ośrodki mogą i funkcjonują w spo-
sób profesjonalny w wielu miejscach 
w Polsce. Obawy wynikają raczej 
z mitów i niewiedzy.

W całej tej sprawie zastanawia 
mnie, jako Chrześcijanina, jeszcze 
jedna rzecz. Otóż w Biblii jest wy-
raźnie napisane, że w takich właśnie 
bezdomnych osobach żyje sam 
Chrystus. Mówi o tym też piękna, 
tak przecież pielęgnowana w Po-

znaniu tradycja kultu św. Marcina. 
Ten włóczęga, pijak, bezdomny, że 
to „nieciekawe towarzystwo”, to 
właśnie sam Chrystus. Zresztą, jak 
dobrze pamiętamy, także On miał 
problemy ze znalezieniem lokum 
(jeszcze przed swoim narodzeniem). 
W geście protestu przeciwko wy-
raźnej niechęci mieszkańców Be-
tlejem wobec „nieciekawego towa-
rzystwa” „włóczących się bez celu” 
Maryi i Józefa, tradycja Kościoła 
w Polsce poleca pozostawić jedno 
miejsce wolne przy wigilijnym 
stole. Pytanie, czy i dla kogo to 
miejsce zostawiają protestujący 
przeciwko ośrodkowi. Oczywiście 
ktoś może powiedzieć, że nie jest 
Chrześcijaninem. Dla takiej osoby 
ten ostatni akapit nie będzie miał 
zatem znaczenia. Czy jednak nie 
warto zastanowić się jeszcze raz 
nad wrażliwością wobec biedy 
drugiego człowieka? Osobiście 
uważam, że słowa mojego święte-
go patrona, które przytoczyłem na 
początku tego tekstu, powinny być 
fundamentem działania i postępo-
wania wszystkich ludzi (wierzących, 
jak i niewierzących). Dlatego też, 
gdy ktoś mnie pyta, czy życzyłbym 
sobie takiego ośrodka w mojej 
okolicy (ul. Konarzewskiego, czy 
Niepodległości), to odpowiadam, 
że nie mam nic przeciwko. Bo do-
bro nie powinno mieć względu ani 
na miejsca, ani na osoby. Powinno 
być czynione każdemu przez każ-
dego i w każdym miejscu.

Jakub Bielawski
przewodniczący Komisji 

Komunalnej RML

Tak dla Mar-Kotu
Religijność czysta i bez skazy wobec Boga Ojca jest taka: 
opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach 
i zachowywać siebie samego nie skażonym wpływami świata. 
(Jk 1, 27).
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Pomoc drugiej osobie, wraż-
liwość na krzywdę ludzką to 
cechy, które nie są obce nam, 

mieszkańcom Żabikowa. Można za-
tem zapytać, dlaczego nie chcieli-
śmy na swoim spokojnym osiedlu 
ośrodka dla osób bezdomnych? 
Czy była to bezduszność, brak chę-
ci pomagania innym? Na pewno 
nie. Dlatego raz jeszcze pragnie-
my przedstawić swoje stanowisko 
w tej sprawie, głownie w odpowie-
dzi na artykuł zamieszczony przez 
prezesa Stowarzyszenia Pomocy 
Bliźniemu „Mar-Kot”, Przemysława 
Przybeckiego na jednym z luboń-
skich portali internetowych. Pan 
Prezes dwa miesiące po konsul-
tacjach społecznych zarzuca nam, 
mieszkańcom brak dobrych chęci 
i zawziętość. Stanowczo protestu-
jemy przeciwko tak jednoznacznej 
ocenie naszych postaw, tym bar-
dziej, że są wśród nas osoby na 
co dzień zaangażowane społecznie, 
pedagodzy, osoby interesujące się 
problemami innych ludzi oraz tema-
tem ubóstwa, bezdomności i uza-
leżnień. Pana Prezesa prosimy, by 
nie przypisywał nam sądów, które 
nie są nasze – wbrew jego słowom 
nie widzimy w bezdomnych „zła 
wcielonego i zagrożenia dla kon-
dycji moralnej maluczkich”.

Problem leży przede wszystkim 
w tym, iż inicjator całego przed-
sięwzięcia, Przemysław Przybecki 
nie przedstawił nam podczas kon-
sultacji społecznych żadnych kon-
kretów: projektu modernizacji, 
terminarza remontu budynku i źró-
dła finansowania oraz planu po-
mocy bezdomnym w wychodzeniu 
z ich trudnej sytuacji życiowej. My, 
jako mieszkańcy osiedla, na którym 
miał powstać ośrodek, staraliśmy się 
podejść do tematu zdroworozsąd-
kowo. Od razu spostrzegliśmy, iż 
problem leży w kwestiach organi-
zacyjnych, a raczej w tym przy-
padku – w braku odpowiedniej 
organizacji. Zaniepokoiliśmy się, 
gdy poinformowano nas o zamie-
rzeniach prowadzenia dużego 
ośrodka dla bezdomnych, mogą-
cego pomieścić ponad 100 potrze-
bujących, jednakże bez wcześniej-
szego zaadaptowania budynku oraz 
zaangażowania w projekt kompe-
tentnych osób.

Nie mamy wątpliwości, iż ro-
bienie czegoś bez odpowiedniego 
przygotowania nie jest właściwym 
rozwiązaniem – może wręcz za-
szkodzić, zamiast pomóc. Pomoc 
nieodpowiednio dobrana do potrzeb 
danego człowieka może go wręcz 
demoralizować i ugruntować jego 
bierną postawę. Ufamy przede 
wszystkim specjalistom – psycho-
logom, pedagogom zajmującym się 
resocjalizacją, terapią uzależnień, 
pracą nad wychodzeniem z bez-
domności itp.

Pan Przybecki w najnowszej 
wypowiedzi na portalu wspomina 
o projektach modernizacji budyn-
ku, m.in. o rzekomych wcześniej-
szych pomysłach zaangażowania 
w projekt firmy remontowej swo-
jego brata. Wyrażamy zdziwienie 
i sprzeciw, ponieważ byliśmy na 
konsultacjach społecznych, na 
których pan Przybecki wielokrot-
nie był pytany o plany związane 
z adaptacją budynku, a mimo to, 
nie przedstawił ich. Teraz czuje-
my się oszukani czytając, iż pan 
Przybecki posiadał jednak taki 
projekt. Pytamy, dlaczego nas, osób 
bezpośrednio zainteresowanych tą 
sprawą, o nim nie poinformował? 
Dlaczego nie przekonał nas, iż 
poradzi sobie z tym przedsięwzię-
ciem? Nie odmawiamy panu Pre-
zesowi dobrych chęci, ale dziwi nas 
tak daleko idąca niekonsekwencja 
jego działania i wydawanie sprzecz-
nych komunikatów.

Pan Prezes pisze na portalu: 
„Może powinienem przychodzić 
na takie spotkania w asyście spe-
cjalistów kreacji wizerunku, wy-
posażony w tonę druków ulotnych, 
plakatów, ulotek i z gębą pełną 
frazesów, na które czekają zebrani” 
– oczywiście nie tego oczekiwali-
śmy! Nikt z nas nie potrzebuje 
frazesów nie mających poparcia 
w rzeczywistości, lecz realnego, 
rzeczowego planu. Zabrakło tego, 
co najważniejsze.

Nie mamy wątpliwości, iż lu-
dziom potrzebującym należy po-
magać, tylko trzeba mieć na to 
przemyślaną koncepcję. Uważamy, 
iż biednym nie można wszystkie-
go przekazywać utwierdzając ich 
w przekonaniu, że bez pracy i sta-
rań wszystko dostaje się za darmo: 
nocleg, wyżywienie, ubrania. Takie 
podejście jest bardzo krótkowzrocz-
ne i w dłuższej perspektywie może 
im zaszkodzić. Ponadto nie moż-
na wprowadzać ludzi do budynku, 
w którym nie ma nic oprócz zde-
molowanych ścian. Byłoby to nie-
rozsądne ze względu na bezpie-
czeństwo bezdomnych, jak i oko-
licznych mieszkańców. Przypomi-
namy, pan Przybecki nie miał 
realnej strategii remontu pustosta-
nu, ani pomocy bezdomnym. Nie-
stety, realne były tylko problemy 
do rozwiązania, które chciał wpro-
wadzić do naszej lokalnej społecz-
ności. Ośrodek dla bezdomnych 
to w naszym odczuciu przedsię-
wzięcie, które znaczącą zachwia-
łoby stabilizację na naszym spo-
kojnym osiedlu domków jednoro-
dzinnych. Nie zakładamy, że każ-
dy, komu nie powiodło się w życiu 
i kto stracił dach nad głową, ma 
złe zamiary. Jednakże zjeżdżający się 
do Żabikowa z okolicznych gmin 
bezdomni oraz osoby, które będąc 
pod wpływem alkoholu nie zosta-

Trzeba wiedzieć, jak pomagać
W odpowiedzi na artykuł prezesa Stowarzyszenia Pomocy 
Bliźniemu „Mar-Kot”, Przemysława Przybeckiego

ną wpuszczone na nocleg i będą 
przebywały w naszej okolicy, to dla 
nas przerażająca perspektywa. Pro-
simy nie odbierać nam prawa do 
troski o bezpieczeństwo nasze, 
naszych dzieci i domostw. Dekla-
rujemy jednocześnie, że jesteśmy 
chętni do niesienia pomocy, ale 
przy konkretnym planie i dobrej 
organizacji. Mamy świadomość, iż 
osobom bezdomnym i uzależnio-
nym potrzebna jest przede wszyst-
kim pomoc specjalistów, a o tym 
pan Przybecki zdaje się zapominać. 
Takie bagatelizowanie problemu 
bardzo nas dziwi i martwi. Nie 
jesteśmy w stanie pogodzić się 
z beztroskim podejściem do tak 
trudnego i złożonego tematu.

Jako mieszkańcy życzylibyśmy 
sobie, aby teren po byłym budyn-
ku przedsiębiorstwa „Intersmak” 
przy ul. Zielonej/Granicznej został 
uporządkowany, budynek zagospo-
darowany lub zgodnie z decyzją 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego rozebrany (najlepiej 
zgodnie z prawem – na koszt wła-
ściciela). Mamy nadzieję, że spra-
wa będzie miała dobry finał 
z uwzględnieniem interesów mia-
sta i mieszkańców.

radne Magdalena Nyćkowiak-Filusz  
i Anna Stankowiak-Bożełko  

z mieszkańcami Żabikowa

Po przeczytaniu tekstów Burmistrza 
Rafała Marka, stwierdziliśmy, 
że musimy stanąć w obronie 

pań radnych: Magdaleny Nyćkowiak-
Filusz i Anny Stankowiak-Bożełko. 
Panie pilnują interesów mieszkań-
ców i szczerze zainteresowały się 
tematem dotyczącym zagospodaro-
wania nieruchomości przy ul. Zie-
lonej na ośrodek dla bezdomnych. 
Pani Magdalena i Anna, jako jedyne 
poinformowały nas o konsultacjach 
społecznych, co miało leżeć w gestii 
Urzędu Miasta. Ulotki z magistra-
tu tra�ły tylko do najbliższych są-
siadów omawianej nieruchomości. 
Być może Panu Burmistrzowi nie 
zależało na naszej obecności i opinii 
większej ilości osób w tak istotnej dla 
nas sprawie. Najważniejsze, że radne 
tematu nie odpuściły. Jesteśmy im 
za to wdzięczni, gdyż reprezentują 
nas i troszczą się o nasze interesy. 
Są z nami w stałym kontakcie tele-
fonicznym i mailowym. Kiedy tyl-
ko jest taka potrzeba, spotykają się 
z nami osobiście. Idea zbierania 

podpisów pod sprzeciwem wobec 
powstania w tym miejscu ośrodka 
dla bezdomnych wyszła od miesz-
kańców ul. Granicznej. Tak więc 
prosimy nie czynić zarzutu wobec 
pań w tej sprawie. Naszymi podpisa-
mi chcieliśmy wyrazić swoje zdanie 
w temacie i sądziliśmy, że będą dla 
Pana cennym wzmocnieniem w po-
dejmowaniu wszelkich możliwych 
działań, zgodnych z wolą mieszkań-
ców. Radne są dla nas pomostem 
do Urzędu Miasta. Podpisy tra�a-
ły do pań z różnych stron z prośbą 
o ich zagospodarowanie. Wraz z li-
stem otwartym mieszkańców radne 
przekazały je Panu. Przykre jest dla 
nas to, że do dziś nie otrzymaliśmy 
od Pana odpowiedzi – nie wiemy 
czy to lekceważenie czy zaniedbanie? 
Podsumowując, dziękujemy Paniom 
radnym za pomoc i zaangażowanie 
w sprawy istotne dla naszej lokalnej 
społeczności.

mieszkańcy Żabikowa 
zaangażowani w temat

List do redakcji

W obronie pań radnych

Nastąpiła zmiana zakończenia 
przez Aquanet SA zadania 
K-21 – budowa Kolektora 

Sanitarnego „Wirskiego” i kanałów 
w zlewni wraz z przyłączami. Prze-
widywany termin ukończenia robót 

to 31 grudnia 2014 r. Szczegóły są 
dostępne na stronie internetowej 
Aquanetu: http://inwestycjeunijne.
aquanet.pI/inwestycje/6/21.

(U)

Kanalizacja – zmiana terminu

Wzrasta niepokój oraz niedoinformowanie wśród miesz-
kańców, których dotyczy budowa kanalizacji sanitarnej. 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i licznym 

prośbom o możliwość dialogu, zapraszam zainteresowanych właści-
cieli nieruchomości na spotkanie informacyjne z przedstawicielami 
�rmy Aquanet, które odbędzie się 29 września o godz. 17 w Ośrodku 
Kultury ul. Sobieskiego 97.

Jolanta Korcz
radna Powiatu Poznańskiego

Kanalizacja sanitarna
Spotkanie z inwestorem

515 396 946
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Jestem czytelniczką 
„Wieści Lubońskich” 
od początku istnienia 

pisma i zawsze podobało 
mi się Wasze spojrzenie 
na Nasze Miasto. Obiek-
tywnie piszecie o tym, 
co dobre i co złe. Cie-
szymy się wszyscy, kie-
dy podnosimy standard 
naszego życia. Jesteście 
krytyczni w stosunku do 
każdego, kto robi źle. I tak 
trzymać!

Piszę do was w spra-
wie, o której nie można 
milczeć. W ostatnim 
czasie prosiliśmy o wy-
konanie tzw. „przecinki” 
(połączenie ul. Jaśmi-
nowej z ul. Kasprowicza). 
Byliśmy mile zaskocze-
ni, gdy zobaczyliśmy 
pracowników, którzy 
rozpoczęli prace. Na-
reszcie będzie można 
w sposób cywilizowany 
poruszać się po utwar-
dzonej ścieżce. Dzieci, 
osoby starsze, niepełno-
sprawne oraz matki 
z małymi dziećmi w wóz-
kach będą mogły bez-
piecznej dostać się do 
utwardzonych ulic Lubonia. Nie 
marzyliśmy o kostce brukowej czy 
asfalcie. Nie było jednak naszym 
marzeniem, aby to przejście wykonać 
z perforowanych płyt betonowych. 
Inwestycja ta miała poprawić nam 
życie, a nie spowodować zagrożenie 
połamaniem nóg czy wykręceniem 
stawów. Interweniowałam w Urzędzie 
Miasta, żeby wykonać przejście choć-
by ze starych płyt chodnikowych, 
tak, aby powierzchnia była równa 
i bez dziur. Niestety, bez skutku.

Pomysłodawcą utwardzenia w taki 
sposób był zastępca burmistrza p. To-
maszyk. Do każdego działania po-
trzeba odrobiny wyobraźni i wiedzy. 
Zapraszamy Pana do odbioru tej 
inwestycji (najlepiej z wózkiem dzie-
cięcym) oraz redakcję „Wieści Lu-
bońskich” z aparatem fotogra�cznym 
– oczywiście w tym samym czasie. 
Mamy wybraną demokratycznie Radę 
Miasta. Mamy swoich radnych, któ-
rzy powinni nas reprezentować i dbać 
o nasz okręg. Czytam w „Wieściach 
Lubońskich” o zaangażowaniu kan-

dydata na burmistrza p. Małgorzaty 
Machalskiej w innych rejonach mia-
sta (np. starania o ścieżkę pieszo-
rowerową pod wiaduktem na ul. 
Powstańców Wlkp.) Czy nie powin-
na Pani dbać o okręg, z którego 
została Pani wybrana? Czy dlatego 
nie warto, że ul. Jaśminowa to ulica 
krótka, boczna, można by powiedzieć 
„niemedialna”?

Żyjemy w pięknym kraju, ko-
chamy Nasze Miasto, chcemy aby 
nasze życie było łatwiejsze, a nie 
da się tego osiągnąć, jeśli nie bę-
dziemy reprezentowani w naszej 
małej społeczności lubońskiej przez 
ludzi, którym nasze problemy leżą 
na sercu, także bolączki mieszkań-
ców tych małych uliczek. Demo-
kracja to istotna wartość dająca 
możliwość wybierania swoich przed-
stawicieli do Rady Miasta i jedno 
z największych osiągnięć w ostatnich 
latach. Skorzystaj z niego!

mieszkanka ulicy
(nazwisko znane redakcji)

List do redakcji

Niedźwiedzia przysługa

Przez wiele lat na prywatnych 
gruntach instalowano linie 
energetyczne, kolektory ka-

nalizacyjne, gazociągi, ropociągi, 
wodociągi i inne urządzenia prze-
syłowe. Nawet jeśli odbywało się to 
w oparciu o przepisy dawnych ustaw, 
często urządzenia takie montowa-
no bez pytania o zgodę i bez od-
powiedniej rekompensaty dla wła-
ścicieli zajmowanych gruntów. Jest 
to dotkliwe szczególnie teraz, gdy 
coraz więcej terenów jest wyłącza-
nych z produkcji rolnej i zabudo-
wywanych. Urządzenia przesyłowe 
uniemożliwiają zagospodarowanie 
gruntów zgodnie z ich przeznacze-
niem, a tym samym mogą obniżać 
wartość ich sprzedaży.

Obowiązujące przepisy pozwa-
lają na ustanowienie tzw. służebno-
ści przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa 
przesyłowego za odpowiednim wy-
nagrodzeniem dla właściciela nie-
ruchomości. Służebność może zostać 
ustanowiona dobrowolnie, np. w dro-
dze umowy pomiędzy właścicielem 
nieruchomości a przedsiębiorstwem 
przesyłowym. Jeśli jednak przedsię-
biorstwo przesyłowe odmówi zawar-

cia umowy o ustanowienie służeb-
ności, to właściciel gruntu może 
dochodzić na drodze sądowej jej 
ustanowienia. Wynagrodzenie za 
służebność może być płatne jedno-
razowo bądź periodycznie, a często 
są to znaczne kwoty.

Niezależnie od powyższego wła-
ścicielowi terenu przysługują także 
inne roszczenia, np. o wykup obcią-
żonej ziemi lub roszczenia o cha-
rakterze odszkodowawczym, najczę-
ściej za bezumowne korzystanie 
z gruntu. Wysokość tych roszczeń 
jest uzależniona m.in. od przezna-
czenia nieruchomości i czasu, w któ-
rym przedsiębiorstwo z niej korzy-
stało.

Należy jednak pamiętać, że 
każda sprawa wymaga indywidu-
alnej oceny stanu prawnego i fak-
tycznego, gdyż nie zawsze właściciel 
ziemi obciążonej słupami i ruro-
ciągami, będzie miał szansę na 
dochodzenie w sądzie stosownego 
odszkodowania lub nawet służeb-
ności przesyłu.

mec. Tomasz Kucharczyk
MECENAS Kancelaria Radców  

Prawnych s.c.

Masz linię energetyczną 
lub gazociąg na działce?
Możesz domagać się odszkodowania oraz ustanowienia 
służebności przesyłu za wynagrodzeniem

Odpust u Maksymiliana

Poczet sztandarowy i prezes 
Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi „Lubonianka” im. 

bł. E. Bojanowskiego uczestniczył 
14 sierpnia we mszy św. odpustowej 
pod przewodnictwem Prymasa Polski 
ks. abp. Wojciecha Polaka w para�i 
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe-
go w Lasku. Należy przypomnieć, że 
22 maja 1999 r. Kongregacja Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
ustanowiła św. Maksymiliana Ma-
rię Kolbego patronem Honorowych 
Dawców Krwi w Polsce.

Rajd w Sławie
Ta nietypowa impreza, która 

cieszy się dużą popularnością wśród 

honorowych krwiodawców z całej 
Polski, odbyła się od 28 do 31 sierp-
nia. W rajdzie – jubileuszowym, bo 
PCK obchodzi 95-lecie – mogli 
uczestniczyć honorowi krwiodawcy, 
działacze i sympatycy PCK wraz 
z rodzinami. Z klubu „Lubonianka” 
12-osobowa ekipa stworzyła 3 zało-
gi rajdowe z udziałem 10 honorowych 
krwiodawców (regulamin przewi-
duje, że w załodze musi być przy-
najmniej jeden). Uczestnicy spotka-
nia przejechali kilka miejscowości 
na trasie: Sława, Bojadła, Klenica, 
Trzebiechów, Sulechów, Sława – oko-
ło 90 km. Najpierw w Bojadłach 
odbyła się próba sprawnościowa im. 
Piotra Szwajkowskiego, w Klenicy 
konkurencje sprawnościowe, w Trze-

biechowie sztafeta zręczno-
ściowa, a w Sulechowie 
sprawdzono sprawność 
techniczną pojazdu. Odby-
ła się tam też konkurencja 
sprawnościowo-siłowa i pró-
ba strażacka miejscowej PSP. 
Po powrocie do Sławy kie-
rowcy sprawdzali swoje 
umiejętności na specjalnym 
torze-slalomie. Odbyły się 
też testy wiedzy o ruchu 
drogowym, o regionie, o PCK 
HDK, z pierwszej pomocy, 
konkurencje i zabawy. Bu-
dowano most Sława – Su-
lechów, w sumie odbyło się 

Z Klubu HDK „Lubonianka”

18 zadań lub konkurencji. Trady-
cyjnie nie zabrakło grzybobrania. 
W klasy�kacji generalnej załoga 
państwa Nowaków nr 23 z „Lubo-
nianki” zajęła pierwsze miejsce 
i otrzymała wspaniały puchar oraz 
możliwość bezpłatnego udziału 
w przyszłorocznym rajdzie (opłata 
za rajd to 160 zł od osoby). W kla-
sy�kacji generalnej druga załoga, 
nr 20 z Lubonia, zajęła 6. miejsce, 
a prowadzący samochód Z. Wojcie-

chowski okazał się najlepszym kie-
rowcą rajdu. Najlepszym pilotem 
został Marcin Nowak z załogi nr 23. 
Trzecia nasza drużyna, nr 19, zajęła 
dalszą lokatę, ale uzbierała dużo 
grzybów i zdobyła sympatię. Za za-
jęcie czołowych lokat zespoły otrzy-
mały puchary i nagrody rzeczowe 
w postaci sprzętu AGD i RTV. W raj-
dzie brali udział reprezentanci 15 
województw, w sumie 34 załogi.

cd.  
na str. 
38

n
Piotr Nowak (w środku) i Zbyszko Wojciechowski 
(z prawej) odbierają nagrody

n
Okoliczni mieszkańcy woleliby poprzednią, gruntową 
nawierzchnię niż per forowane płyty z nierównościami   
fot. Hanna Siatka
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Jubileusz w Błoniu

6 sierpnia prezes „Lubonianki” 
wraz z pocztem sztandarowym udał się 
do Błonia w powiecie warszawskim 
zachodnim, na uroczystość jubileuszu 
25-lecia działalności tamtejszego 
Klubu HDK PCK „Strażak”. Po mszy 
św. w kościele Narodzenia Pańskie-
go w Błoniu, którą odprawił Metro-
polita Warszawski ks. kard. Kazimierz 
Nycz, poczty sztandarowe i goście 
w asyście orkiestry Ochotniczej 
Straży Pożarnej przeszli ulicami 
miasta do Domu Kultury na uroczy-
stą akademię. Podczas uroczystości 
wręczono odznaczenia i wyróżnienia. 
Potem wszyscy zostali zaproszeni na 
obiad do strażnicy OSP. Goście, 
bratnie Kluby HDK PCK i inne sto-
warzyszenia HDK przekazali życze-
nia i upominki dla jubilata, który jest 
największym pod względem zebranej 
i oddanej krwi klubem w całej Pol-
sce.    Z. Wojciechowski

Akcja krwiodawcza
Kolejna, 72. akcja przeprowa-

dzona w pomieszczeniach SP 1 przez 
Klub Honorowych Dawców Krwi 
PCK „Lubonianka” im. bł. Edmun-
da Bojanowskiego w niedzielę, 24 
sierpnia przyniosła 37,8 litrów krwi. 
Przekazało ją 84 dawców, w tym 21 
kobiet. Poborem, prowadzonym 
przez 15 pracowników Regionalne-

go Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Poznaniu, kierowała 
lek. med. Nastazja Sirazh. W akcji 
brały udział całe rodziny. Do klubu 
krwiodawców zapisało się podczas 
niej dwóch nowych członków. In-
formacja o lubońskim wydarzeniu 
ukazała się w programie „Teleskop” 
PTV. Wśród krwiodawców znaleź-
li się nowicjusze. Pierwszy raz oddał 
krew Grzegorz Pogorzelczyk, który 
o akcji dowiedział się z radia. Beatę 
Zgołę namówiła do udziału w akcji 
mama. Narzeczony p. Beaty – Darek 
Konieczny – jest krwiodawcą od 3 
lat. Anna Bolewicz z Komornik od-
daje krew od ub. roku. Pomagała 
bratu choremu na białaczkę. Po jego 
śmierci nie zaprzestała dzielenia się 
krwią. Bartosz Tomkowiak z Lubo-
nia jest krwiodawcą od 2011 r. i kon-
tynuuje działalność swojego dziad-
ka. Sponsorami tej akcji byli: „Dra-
mers” SA Rabowice koło Swarzędza, 
Urząd Miejski w Luboniu, LOSiR, 
„Ziołolek” Sp. z o. o. Poznań, „Strauss 
Cafe Poland” Sp. z o. o. Swadzim. 
Przy przygotowaniu poboru krwi 
pomagali: Barbara Jasińska, Hanna 
Pawlicka, Zbigniew Cybulski, Maciej 
Kubiś, Janusz Kukulski i Irena Skrzyp-
czak. Dyrektorow SP 1 – Grzegorz 
Anioła – udostępnił pomieszcze-
nia.   

Robert Wrzesiński

n
Podczas akcji krwiodawczej w SP 1   fot. Robert Wrzesiński

Z Klubu HDK „Lubonianka”

Są takie zdarzenia losowe, po któ-
rych nawet silny człowiek sta-
je się słaby i bezradny. Wówczas 

ze szczególną wdzięcznością przyjmuje 
wszelką pomoc od innych.

Chcielibyśmy serdecznie podzię-
kować wszystkim ludziom dobrej woli 
za okazaną bezinteresowną pomoc 
w tych trudnych dla nas chwilach po 
pożarze, który wydarzył się 19 lipca przy 
ul. Migalli. Dziękujemy za ogromną 
wrażliwość i otwartość na potrzeby 
drugiego człowieka. O�arowana pomoc 
jest dla nas dowodem serdeczności, 
współczucia oraz solidarności ludzkiej. 
W tym miejscu pragniemy zacytować 
słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest 
wielki nie przez to co posiada, lecz przez 
to, kim jest; nie przez to co ma, lecz 
przez to, czym dzieli się z innymi.”

Słowa wdzięczności kierujemy 
szczególnie do Rodziny i Sąsiadów, 
którzy w pierwszych godzinach oto-
czyli nas opieką i pomocą. Dziękuje-
my �rmie „Bud-Max” Jan Cegłowski, 
dzięki której zabezpieczono dach, 
a obecnie są prowadzone dalsze pra-
ce remontowe, Władzom Lubonia 

i „Wieściom Lubońskim” za zainte-
resowanie się naszym losem, Firmie 
„Euromed” Małgorzata Missal za 
dostarczenie środków gospodarczych, 
Firmie „Kom-Lub” za wywóz pozo-
stałości po pożarze, Firmie „Andar” 
za wykonanie instalacji elektrycznej, 
Pracownikom �rm „Mikronika” i „Eu-
rotronic” za okazaną pomoc i wspar-
cie, Firmie Marcina Kościelnego za 
transport i pomoc w wywiezieniu 
naszego ocalałego dobytku, Młodzie-
ży, która z wielkim zaangażowaniem 
pomagała nam wynosić ocalałe rzeczy. 
Bardzo to było budujące, że nasza 
młodzież zrezygnowała w tę słonecz-
ną niedzielę z przyjemności i stawiła 
się, żeby nam pomóc. Sąsiadom za 
pomoc, okazywaną nam do dziś. 
Szczególnie dziękujemy Panom Stra-
żakom za ratowanie naszego dobytku 
z pełnym poświęceniem i, żeby ni-
kogo nie pominąć, składamy bardzo 
serdeczne podziękowania wszystkim 
tym, którzy choćby przez moment 
byli z nami.

Kazimiera i Paweł Cegłowscy  
z rodziną

Podziękowanie
cd.  

ze str. 
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W sobotnie popołudnie, 6 
września, w odpowiedzi 
na zaproszenie radnej Sa-

morządowego Forum Obywatelskiego 
i jednocześnie kandydatki na Bur-
mistrza w nadchodzących wyborach 

samorządowych – Małgorzaty Ma-
chalskiej – do „Wiśniowego Sadu”, 
położonego między ulicami: Fabrycz-
ną, Konarzewskiego, Prusa i Żerom-
skiego, przybyła grupa mieszkańców 
(nie tylko z najbliższej okolicy) oraz 
radnych FSO. Wszystkim przyświe-
cał cel, by w tym gęsto zaludnio-
nym rejonie urządzić park. Zaczęto 
od generalnego sprzątania. W ruch 
poszły piły, grabie, sekatory, taczki, 
a przede wszystkim ręce kilkudzie-
sięciu dorosłych oraz dzieci i mło-
dzieży. 6 dużych kontenerów szybko 
zapełniło się rozmaitymi śmieciami: 
gruzem, szkłem, plastikami, szmatami 

i innymi wyrzuconymi tu przedmio-
tami (np. duża wanna kąpielowa). 
Prześwietlono drzewa w sadzie oraz 
w miarę możliwości wycięto chaszcze. 
Wszystkim porządkującym dopisy-
wały humory. Dla dzieci i młodzie-

ży była to wspaniała 
lekcja realizacji oby-
watelskiego przedsię-
wzięcia. Okazało się, 
jak niewiele trzeba, by 
zrobić coś pożyteczne-
go dla mieszkańców. 
Następny krok należy 
do władz miasta, które 
na fali tej pożytecznej 
inicjatywy społecznej 
powinny wesprzeć za-
pał grupy mieszkańców 
i rozwinąć temat.

PAW

W „Wiśniowym Sadzie”

n
Część sprzątających przy wejściu do „Wiśniowego Sadu” od ul. Prusa   fot. Paweł Wolniewicz

n
W zarośniętym i zaśmieconym sadzie 
sprzątali dorośli i dzieci   fot. Paweł 
Wolniewicz
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Jak co roku o tej porze lubońscy 
działkowcy obchodzili swoje 
święto. Z tej okazji 9 sierpnia na 

terenie Rodzinnego Ogrodu ROD 
„Pokój” odbył się uroczysty festyn 
połączony z licznymi atrakcjami dla 
starszych i dzieci. W części oficjalnej 
prezes ROD „Pokój” Józef Hamrol 
powitał wszystkich działkowców, 
ich rodziny oraz przybyłych gości, 
m.in. członków Prezydium Okrę-
gowego Zarządu ROD w Poznaniu 
– Henryka Cieślika i Hieronima 
Mieszałę, a także zaprzyjaźnionych 
prezesów ogródków działkowych 
z Lubonia i Poznania. Podsumo-
wał kończący się sezon ogrodni-

czy 2014 r. na naszych działkach, 
a także nakreślił problemy, z któ-
rymi w ubiegłym i bieżącym roku 
zmagali się działkowicze w całym 
kraju, tocząc batalię o przyszłość 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
w Polsce. Głos zabrali także za-
proszeni goście z OZ PZD, którzy 
poruszyli bardzo ważny, aktual-
ny temat altan znajdujących się 
na terenie ROD, zachęcając tym 
samym do składania podpisów 
pod petycją w tej sprawie. Część 
oficjalną uwieńczyła uroczystość 
wręczenia Srebrnych i Brązowych 

Medali Za Zasługi dla Polskiego 
Związku Działkowego oraz dyplo-
mów i pucharów, a także nagród 
dla właścicieli wyróżniających się 
ogrodów. Ogromnym zaszczytem 
jest fakt, że działki nr 135 i 168 
zostały wytypowane do nagrody na 
Okręgowym Dniu Działkowca.

Po części o�cjalnej Józef Hamrol 
zaprosił wszystkich do wspólnej 
zabawy, dzieci do zajęć z animato-
rami, dorosłych zaś do konsumpcji 
grochówki, kiełbaski z grilla, piwa, 
kawy i ciasta. Każdy mógł zmierzyć 
poziom cukru we krwi i zbadać ci-
śnienie. Nad naszym zdrowiem 
czuwała bowiem wyspecjalizowana 

kadra medyczna. Pod dużym namio-
tem chroniącym przed promieniami 
słońca działkowcy, konsumując 
przygotowane pyszności, oczekiwa-
li na losowanie Wielkiej Loterii. 
Szczęśliwców było wielu i, jak co 
roku, poza takimi nagrodami, jak 
nawozy, zraszacze, grille ogrodowe, 
lampy ogrodowe, nie zabrakło na-
grody głównej – kosiarki.

Gdy zmierzch zapadał działkow-
cy kontynuowali świętowanie przy 
muzyce, śpiewach i wspólnej zaba-
wie do północy.

Beata Rządkowska

Dzień Działkowca w ROD „Pokój”

n
Za stołem prezydialnym podczas Dnia Działkowca w ROD „Pokój”, od lewej: 
Józef Hamrol – prezes, Henryk Cieślik – Okręgowy Zarząd ROD, Hieronim Mie-
szała – Okręgowy Zarząd ROD, Jan Błaszczak – prezes ROD „Chemik”

n
Pod jednym z namiotów – zabawy dla dzieci

„Cena sukcesu to ciężka praca, 
poświęcenie i determinacja, by nie-
zależnie od tego, czy w danej chwi-
li wygrywamy, czy przegrywamy, 
dawać z siebie wszystko.” – Te słowa 
Vince Lombardi’ego, zawodnika 
i trenera futbolu amerykańskiego, 
idealnie pasują do Arkadiusza Łu-
kasika. Został wyróżniony stypendium 
przez Urząd Miasta za osiągnięcia 
w kajakarstwie. Wbrew pozorom, 
swojej przygody ze sportem Arek 
wcale nie rozpoczął od tej dyscypli-
ny. Najpierw przez 3 lata uprawiał 
pływanie. Niestety, z dalszych tre-
ningów wyeliminowały go problemy 
zdrowotne. Jak się później okazało, 
odpowiednią dla niego dyscypliną 
stało się kajakarstwo, którym zaj-
muje się już od 5 lat. Do pójścia na 
trening do klubu Energetyk Poznań 
zachęcił go kuzyn. Klubowi temu 
pozostał wierny do teraz. Stopniowo 
liczba treningów wzrastała, teraz 
dochodzi aż do 12 w tygodniu! Trze-
ba zaznaczyć, że w ciągu tych 5 lat 
Arek opuścił (i to nie z własnej winy) 

tylko jeden trening! W prowadzeniu 
tak intensywnego trybu życia z pew-
nością pomaga mu szkoła (Zespół 
Szkół Mistrzostwa Sportowego w Po-
znaniu) i lekcje specjalnie ułożone 
w ten sposób, aby nie kolidowały 
z treningami.

Arek mówi, że trenowanie kaja-
karstwa pozwoliło mu lepiej poznać 
samego siebie – granice swoich moż-
liwości. Nauczył się także systema-
tyczności, samodyscypliny i ciężkiej 
pracy. Bardzo często musi rezygno-
wać z wszelkich rozrywek. Treningi 
i zawody są ważniejsze. Jak sam mówi, 
jest po prostu od tego uzależniony. 
Mimo wszystko znajduje jeszcze 
trochę czasu na inne zainteresowania. 
Zimą zakłada narty do biegania i ru-
sza w trasy. Bardzo chętnie kibicuje 
przed telewizorem Justynie Kowalczyk, 
która zresztą jest jego autorytetem. 
Podziwia ją za osiągnięcia i ciężką 
pracę. Kolejnym hobby Arka jest 
akrobatyka sportowa. Od czasu do 
czasu lubi wykonywać różne ćwicze-
nia akrobatyczne. Pasjonują go rów-
nież autobiogra�e sportowców. Jed-
ną z jego ulubionych pozycji jest 
ostatnio książka Michaela Phelps’a. 
W wolnym czasie wertuje także lite-
raturę antyczną.

Stypendium przyznane przez 
Urząd Miasta bardzo pomaga Ar-
kowi. Dzięki niemu może jeździć 

na obozy, kupować odzież sportową 
i stawać się lepszym zawodnikiem. 
Niestety, �nanse są w sporcie bardzo 
istotne.

Jego tegoroczne osiągnięcie to 
6. miejsce na Mistrzostwach Polski 
na dystansie 5 km (w tym roku Arek 
przeszedł do kategorii juniorów 
i musiał rywalizować ze starszymi 
zawodnikami, więc tę lokatę należy 
traktować jako ogromny sukces). 

W sezonie 2012-2013 zdobył 2. i 3. 
miejsce na Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży, jednak i tak najwięk-
szym wyczynem pozostaje dla nie-
go szósta pozycja z tego roku.

Jeżeli zdrowie pozwoli, będzie 
uprawiał kajakarstwo zawodowo, 
jednak ma również plany naukowe. 
W przyszłości chciałby studiować 
germanistykę lub �zjoterapię.

Jaki jest Arek? Z pewnością 
można mu przyznać cechę indywi-
dualisty. Ma swoje ścieżki i nie lubi, 
gdy ktoś na nie wchodzi. Kiedyś 
pływał w osadach, jednak zdecydo-
wanie bardziej woli startować sam. 
Wtedy wszystko zależy tylko od 
niego. Mówiąc o cechach charakte-
ru, zdecydowanie trzeba wspomnieć 
o jego ogromnej ambicji. Oczywiście 
jak każdy miewał momenty załama-
nia, ale ogromna miłość do kaja-
karstwa zawsze pomagała przezwy-
ciężać słabsze momenty. Na co dzień 
wsparciem są dla niego trener Piotr 
Wojciechowski oraz mama.

Największe marzenie Arka to 
stanąć na najwyższym stopniu po-
dium ze złotym medalem na szyi 
na Igrzyskach Olimpijskich. Oby 
jego ciężka praca i litry potu wylane 
podczas treningów w przyszłości 
zaprowadziły go na to miejsce.

Agnieszka Witkowska  

Nasi stypendyści
Kim są, co robią, jak wykorzystują nagrody pieniężne, którymi zostali 
wyróżnieni przez miasto – Arkadiusz Łukasik – stypendysta 2013

n
Arkadiusz Łukasik – Stypendysta 
Miasta w 2013 r.

n
Arkadiusz Łukasik podczas treningu
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Stefan Wierkiewicz urodził się 
20 stycznia 1915 r. w miejsco-
wości Wilhelmsburg – dziś naj-

większej dzielnicy Hamburga. Ojciec 
Antoni (ur. 1881 r.), matka Maria 
z d. Szczepaniak. W roku 1917 jego 
rodzina na stałe osiedliła się w Żabi-
kowie przy ul. Wojska Polskiego. Pan 
Stefan miał dwóch starszych braci: 
Stanisława (ur. 1907 r., zm. 1952 r. 

pochowany w Ża-
bikowie) i Antonie-
go (ur. 1909 r., zm. 
1984 r. pochowany 
w Żabikowie). Przed 
wojną i podczas 
okupacji rodzina 
Wierkiewiczów zaj-
mowała się ogrod-
nictwem i sadow-
nictwem. Trzej bra-
cia pomagali swoim 
rodzicom w upra-
wie ziemi, zbiorach 
oraz sprzedaży wy-
hodowanych plo-
nów. Pan Stefan już 
od młodzieńczych 
lat wykazywał się 
tężyzną �zyczną 
i umiejętnościa-
mi sportowymi. 
Podczas zabawy 
z braćmi w „ga-
nianego” zawsze 
udawało mu się 
ich dopędzić.

W 1929 r. ukoń-
czył w Szkołę Po-
wszechną w Żabi-
kowie (SP 1). Był 
na utrzymaniu 
rodziców do 1931 r. 
W latach 1931-1935 
skończył naukę 

zawodu tapicera w �rmie Sroczyń-
ski w Poznaniu. W okresie 1935-
1936 r. pracował jako tapicer w Za-
kładach H. Cegielski w Poznaniu.

W 1932 r. zapisał się do Koła 
Śpiewu im. Jana Paderewskiego 
w Żabikowie, co pozwoliło mu roz-
winąć umiejętności taneczne i wo-
kalne. Nie wyobrażał sobie jednak 
życia bez biegów i w latach 30. wstą-
pił do Towarzystwa Gimnastyczne-
go „Sokół” gniazdo Żabikowo, gdzie 
trenował biegi przełajowe oraz dłu-
godystansowe. Już 17 września 1933 r. 
wziął udział w zawodach sportowych 
w Śremie, gdzie zwyciężył w biegu 
przełajowym. Miał talent, był naj-
lepszy wśród rówieśników, niejed-
nokrotnie wygrywając także ze 
starszymi od siebie. W roku 1935, 
ze względu na osiągnięcia sportowe 
i większe możliwości rozwoju pod 
okiem trenerów, przeniósł się 
do Klubu Sportowego „Warta” 
w Poznaniu, gdzie trenował do 
1939 r. – II wojny światowej. 
Często z sukcesem startował 
w zawodach regionalnych 
i ogólnopolskich. Tam poznał 
też swojego przyjaciela – Al-
fonsa Płotkowiaka – z którym 
wspólnie obsadzali czołowe 
miejsca na podium podczas 
większości zawodów. Miał 
szansę na udział w olimpiadzie, 
jednak wojna mu ją zabrała.

Został powołany do odbycia 
zasadniczej służby wojskowej 
w 7. Wielkopolskim Dywizjonie 
Artylerii Konnej w Poznaniu, 
podczas której skończył Szkołę 
Podo�cerską i otrzymał w 1937 r. 
awans na kaprala. Przeniesiony 
do rezerwy 30.09.1938 r.

Po wojsku pracował ponownie 
na stanowisku tapicera w Zakładach 
H. Cegielskiego.

28 sierpnia1939 r. został zmo-
bilizowany do 9. Dywizjonu Arty-
lerii Konnej w Baranowiczach wcho-
dzącego w skład Nowogródzkiej 

Brygady Kawalerii. W kampanii 
wrześniowej 1939 r. uczestniczył pod 
dowództwem ogniomistrza (sier-
żanta) Dudziaka na szlaku bojowym: 
Lublin – Chełm – Włodawa – Szy-
dłowiec. Do niewoli niemieckiej 
dostał się 22 września 1939 r. Po 

kilku dniach (26.09.1939 r.) udało 
mu się uciec i powrócić do rodzin-
nego Żabikowa.

W czasie okupacji w latach 1940-
1945 pracował w gospodarstwie 
ogrodniczym u rodziców w Żabi-
kowie.

Po wyzwoleniu w lutym 1945 r. 
wstąpił do Ochotniczej Rezerwy 
Milicji Obywatelskiej w Żabiko-
wie. 

Rok 1945 był dla Pana Stefana 
przełomowym i ważnym. Na począt-
ku wziął ślub z Gabrielą z domu 
Plenzler (ur. 1925 r., w Żabikowie, 
zm. 2003 r., pochowana w Żabikowie). 
Zakładając rodzinę, musiał stanąć 
na wysokości zadania i zacząć zara-
biać na jej utrzymanie, dlatego z po-
czątkiem lipca 1945 r. otworzył 
w Poznaniu, na ul. Wały Batorego 3 
swój pierwszy zakład tapicerski i za-
czął budować dom przy ul. Wojska 
Polskiego 66 (obecnie). Warsztat na 
Wałach Batorego prowadził do koń-

cd.  
obok

Wojna zabrała mu szansę…
O Stefanie Wierkiewiczu – kapralu 7. Dywizjonu Artylerii Konnej, 
uczestniku kampanii wrześniowej 1939 r., której 75. rocznicę 
właśnie obchodzimy, sławnym biegaczu długodystansowym 
z Żabikowa, któremu II wojna światowa przekreśliła szansę na 
olimpiadę

n
Kapral Stefan Wierkie-
wicz z odznaką dywizjo-
nów artylerii konnej – 
przed pójściem do cywila 
– wrzesień 1938 r.

n
Stefan Wierkiewicz

n
 Stefek Wierkiewicz (przedostatni rząd 2. z lewej) w 3. klasie żabikowskiej SP 1

n
Grupa chłopców ze Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Żabikowie w 1932 r. podczas 
Zielonych Swiątek. Stefan Wierkiewicz w ostatnim rzędzie 4. z lewej

n
 Zdjęcie rodzinne podczas ślubu brata Antoniego z Heleną – Żabikowo 
13.09.1931 r. Oprócz pary młodej siedzą rodzice Antoni i Maria z d. Szczepa-
niak, stoją bracia pana młodego: Stanisław i Stefan (z prawej)
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zakład tapicerski w Poznaniu-
Szczepankowie. To trzecie już po-
kolenie w rzemiośle tapicerskim). 
Stefan Wierkiewicz w latach 1961-
1976 pełnił funkcję członka komisji 
egzaminacyjnej na mistrzów i cze-
ladników przy Wielkopolskiej Izbie 
Rzemieślniczej w Poznaniu. Od 1945 r. 
do śmierci członek Cechu Rzemiosł 
Włókienniczych w Poznaniu. Jeden 
z założycieli Rzemieślniczej Spół-
dzielni Tapicerów w Poznaniu 
w 1950 r.

Zmarł 5 kwietnia 1987 r., prze-
żywszy 72 lata. Spoczywa w rodzin-
nym grobowcu na cmentarzu Żabi-
kowie. Prawdopodobnie, gdyby nie 
ciężkie wojenne czasy, zostałby olim-
pijczykiem.

Osiągnięcia
Niektóre osiągnięcia długody-

stansowca z Żabikowa: I miejsce – 
nagroda wędrowna śremskiego 
klubu sportowego (03.05.1929 r.); 
I miejsce w biegu na 5 000 m Zwią-
zek „Sokołów” Okręg 
Poznański (15.10.1933 r.); 
I miejsce w biegu 3 500 m 
Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” w Kie-

LUDZIE

cd.  
na str. 
42

cd.  
ze str. 
40

ca 1950 r. W latach 1951 - 1970 swój 
zakład rzemieślniczy przeniósł na 
ul. Marcinkowskiego 19, w pobliżu 
kościoła św. Marcina. Następnie 
w 1971 r. przeniósł warsztat bliżej 
domu na ul. 28 Czerwca 1956 pod 
nr 151 na Wildę gdzie pracował do 
śmierci (1987 r.). W 1948 r. jego 
kariera sportowa dobiegła końca. 
Państwo Stefan i Gabriela Wierkie-
wiczowie mieli 4 dzieci: Danutę (ur. 
1947 r., zmarła w tym samym roku), 

Zdzisława (ur. 1948 r. zm. 2001 r., 
który także biegał i należał do KS 
„Warta” – m.in. rekordzista w szta-
fecie 3 x 1000 m – 1967 r. On też 
odziedziczył rzemiosło i warsztat po 
ojcu), Włodzimierza (ur. 1950 r., 
zajmował się ogrodnictwem i kwia-
ciarstwem, mieszka w Luboniu-La-
sku przy ul. Akacjowej), Wojciecha 
(ur. 1954 r., który także przejął rze-
miosło po ojcu i do dziś wraz ze 
swoim synem Szymonem prowadzi 

n
Zakończenie Szkoły Podoficerskiej 7. DAK (Dywizjonu Artylerii Konnej) w 1937 r. Kapral Stefan Wierkie-
wicz stoi w 3. rzędzie 7. od lewej

n
Rodzina Wierkiewiczów przed domem na ul. Wojska Polskiego 66 (sierpień 1940 r.)

Ślub Stefana Wierkie-
wicza i Gabrieli Plen-
zler (1945 r.) w ko-
ściele św. Barbary 
w Żabikowie 

n
Rodzina Stefana Wierkiewicza – żona Gabriela z d. Plenzler z synami: Włodzi-
mierzem, Wojciechem (na kolanach) i Zdzisławem (z prawej)

n
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – Żabikowo – sekcja lekkoatletyczna. 
Stefan Wierkiewicz stoi 2. z lewej

n

n
Stefan Wierkiewicz ze swymi trofeami 
– czerwiec 1936 r. 
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cd.  
ze str. 
42 krzu (04.06.1934 r.); mistrzostwo 

klasy B na dystansie 5 000 m z cza-
sem 16,8 min. (1939 r.); mistrzostwo 
w Warszawie na dystansie 5 000 m; 
zwycięstwo w Gnieźnie na dystansie 
5 000 m; zwycięzca Biegu Narodo-
wego w Warszawie (1945 r.); II miej-

sce w biegu przełajowym na Poznań-
skim Sołaczu na dystansie 2 200 m; 
zwycięstwo w Poznaniu na trasie 
2 500 m (1947 r.); zwycięstwo w Szcze-
cinie na Zawodach Ziem Odzyska-
nych na dystansie 5 000 m; udział 
w III Wielkim Biegu o Puchar „Ku-

riera Szczecińskiego” 
na dystansie 5 000 m 
(1948 r.); złoty medal 
na dystansie 4 600 m 
Centralnego Biegu 
Narodowego w War-
szawie (1946 r.); mi-
strzostwo okręgu na 
1 500 m (1946 – 1947); 
VI miejsce w biegu 

na 5 000 m na Mistrzostwach Polski 
w Krakowie (1946 r.); pierwsze miej-
sce na dystansie 4,6 km w Biegu 
Narodowym w Warszawie (1946 r.); 
I miejsce w Memoriale im. B. Szwar-
ca (1946;1947); II miejsce na 5 000 m 
na Mistrzostwach Polski w Warsza-
wie (1947 r.); II miejsce w biegu 
„Głosu Wielkopolskiego” na 1 000 m; 
V miejsce w biegu na 5 000 m na 
Mistrzostwach Polski (1948 r.); 
V miejsce w biegu na 3 000 m w hali 
(1949 r.); Rekordy życiowe: 3 000 m 
– 9,218 min. oraz 5 000 m – 
15,484 min. 

Piotr P. Ruszkowski,  
Ada Kołazińska,  

Robert Wrzesiński

Wojna zabrała mu szansę…

n
W rodzinnych pamiątkach znajduje się m.in. album z samymi wycinkami praso-
wymi. Na przedstawianej stronie widzimy także karykatury prasowe Stefana 
Wierkiewicza

n
Stefan Wierkiewicz z nu-
merem startowym 38 
przybiega pierwszy prze-
rywając wstęgę 24 mar-
ca 1947 r. na zawodach 
w Poznaniu. Meta na al. 
Niepodległości, w tle 
gmach opery

Niektóre puchary i statu-
etki Stefana Wierkiewicza 
z Żabikowa

W specjalnej gablo-
cie przechowywane 
są medale zdobyte 
przez Stefana Wier-
kiewicza

n
Plakietka dla druha Stefana Wierkie-
wicza za I miejsce w biegu na 
5 000 m (15.10.1933 r.) ufundowana 
przez Związek Sokołów – Okręg Po-
znański

n
Grobowiec rodzinny Wierkiewiczów na cmentarzu w Żabikowie. Godnym zazna-
czenia jest fakt odwiedzin przedstawicieli klubu sportowego „Warta” Poznań, 
którzy co roku pozostawiają znicz na grobie zasłużonego dla lekkoatletyki i spor-
tu nieżyjącego kolegi (na pierwszym planie opatrzony logo klubu i dedykacją: 
Z wyrazami pamięci/ Zarząd KS „Warta” Koło b. lekkoatletów)

Najmłodszy syn Stefana – Wojciech Wierkie-
wicz prezentuje jedno z oprawionych zdjęć ojca 
wraz z wycinkiem prasowym pod tytułem: „Suk-
ces Wierkiewicza nad Bałtykiem”, z którego 
dowiadujemy się m.in., że na Drużynowych 
Mistrzostwach Lekkoatletycznych we Wrzesz-
czu Stefan Wierkiewicz zwyciężał, uzyskując na 
dystansie 5 000 m wynik życiowy 16,060 min., 
a na 1 500 m dobry czas 4,243 min. Nato-
miast na zawodach w Gdyni rozgrywanych 
w ramach Miesiąca Odbudowy Warszawy w bie-
gu na 3 000 m ustanowił rekord wybrzeża 
z czasem 9,218 min.

n

n

n
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HISTORIA 

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

Kalendarium lubońskie
wrzesień – okrągłe rocznice

110 lat temu
Przypuszczalnie 19 września 1904 r. Qn

oddano do użytku polską szkołę w Lasku 
przy obecnej ul. Sobieskiego 65 (dziś 
Przedszkole nr 1).   (13, s. 90)

80 lat temu
Od 1 września 1934 r. do 15 kwietnia Qn

1936 r. prace przy parcelacji Folwarku 
Żabikowskiego kontynuował prof. Jan 
Grochmalicki. Od 1 maja 1936 r. do 
1 września 1939 r. – prof. Konstanty 
Stecki.   (11, s. 187)

30 września 1934 r. architekt Stefan Qn

Sawicki ukończył pierwszy projekt ko-
ścioła pw. św. Jana Bosko we wsi Lu-
boń. Choć zatwierdziła go Kuria Ar-
cybiskupia, projekt – dostosowany do 
kosztów inwestycji ustalonych przez 
Komitet Budowy – trzeba było zmie-
nić, bo zaplanowany budynek świątyni 
był za mały.   (3, s. 104)

75 lat temu
Przez 10 lat, aż do wybuchu wojny Qn

(1 września 1939), trwał w Żabikowie 
wielki ruch budowlany. Zabudowano 
60% działek z pierwszej parcelacji Fol-
warku Żabikowskiego i 70% z drugiej, 
w sumie powstało ok. 80 domów.   (11, 
s. 189)

2 września 1939 r. do Żabikowa Qn

(i miejscowości sąsiednich) przybyli 
uciekinierzy z Poznania, na który juz 
1 września spadły pierwsze niemieckie 
bomby.   (11, s. 770

3 września 1939 r. od rana płonęła Qn

cegielnia Fechnera (okolice ul. Źródla-
nej; dziś w tym miejscu stoją bloki SM 
„Lubonianka”). Przyczyn nie ustalono. 
Najbardziej prawdopodobna wersja mówi 
o podpaleniu obiektu przez członków 
Selbsschutzu.   (11, s. 77)

5 września 1939 r. nad ranem polscy Qn

saperzy wysadzili most kolejowy przez 
Wartę w Starołęce.   (11, s. 78)

10 września 1939 r. w Luboniu po-Qn

jawili się pierwsi okupanci niemieccy. 
12 września oddział sierżanta Grewitza 
zajął Żabikowo. Zamknięto szkołę (SP 2). 

Wojsko i urzędy niemieckie anektowały 
budynek sióstr służebniczek. W poste-
runku policji polskiej na ul. Piłsudskiego 
(dziś Okrzei) utworzono siedzibę nie-
mieckiej żandarmerii.   (3, s. 154; 11, 
s. 78 i 81; „WL” 02-2003, s. 20)

Pod koniec września 1939 r. miesz-Qn

kańcy Żabikowa zostali wezwani do zgło-
szenia się w miejscach pracy, w których 
byli zatrudnieni przed wybuchem woj-
ny.   (11, s. 79)

Do września 1939 r. (od 1935 r.) Qn

proboszczem (administratorem) pa-
ra�i żabikowskiej był ks. Franciszek 
Kowalczyk.   (11, s. 64)

70 lat temu
Od 7 maja do 24 września 1944 r. Qn

zamordowano w obozie hitlerowskim 
w Żabikowie 70 żołnierzy Armii Kra-
jowej i 11 członków Polskiej Partii Ro-
botniczej.   (11, s. 92)

We wrześniu 1944 r. budynek SP 2 Qn

został zajęty przez niemieckie wojska 
SS i przeznaczony na magazyn polo-
wych aparatów radiowych.   („WL” 02-
2003, s. 20)

65 lat temu
1 września 1949 r. rok szkolny w SP 1 Qn

rozpoczęto przemówieniem sekreta-
rza PZPR (Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza) i przedstawiciela zarzą-
du gminnego (początek walki o dusze 
polskich dzieci w okresie stalinowskim 
1949-1956).   (13, s. 297)

11 września 1949 r. ks. proboszcz Qn

Teodor Nogala poświęcił boczny ołtarz 
w nawie południowej kościoła św. Jana 
Bosko, oddany Niepokalanemu Sercu 
Matki Bożej.   (3, s. 183)

We wrześniu 1949 r., po 5-letniej Qn

pracy, stanowisko dyrektora Zakładów 
Chemicznych (wówczas Poznańskie Za-
kłady Przemysłu Fosforowego) musiał 
opuścić dr Antoni Swiniarski. Po upań-
stwowieniu fabryki, zdaniem władz par-
tyjnych, nie pasował do ówczesnej sy-
tuacji w Polsce.   (6, s. 55)

60 lat temu
1 września 1954 r. w SP 1 zarządzono, Qn

że codzienne zajęcia szkolne będą się 
rozpoczynać apelem, a kończyć się będą 
bez modlitwy.   (13, s. 299)

45 lat temu
19 września 1969 r. w Żabikowie uro-Qn

czyście otwarto Krajowy Rajd Kolarski 
Szlakiem Walki i Męczeństwa, którego 
pierwszy etap przebiegał do Fortu VII 
w Poznaniu. (8)

40 lat temu
Od września 1974 r. nauczycielem Qn

�zyki i chemii w SP 3 był późniejszy 
wieloletni dyrektor SP 1, Zbigniew Jan-
kowski.   (13, s. 302)

20 lat temu
W dniach 17 i 18 września 1994 r. Qn

przeprowadzono w Luboniu pierwszą 
akcję „Sprzątanie Świata”. Była to zarazem 
pierwsza edycja tej kampanii w Polsce.   
(„WL” 10-1994, s. 1)

28 września 1994 r. miasto Luboń Qn

zaprezentowało się w TV Poznań w pro-
gramie z cyklu „Taka Gmina” przed-
stawiającym samorządy Wielkopolski.   
(„WL” 10-1994, s. 1)

15 lat temu
1 września 1999 r. rozpoczęły dzia-Qn

łalność lubońskie Gimnazja nr 1 i 2 (po-
czątek reformy oświaty). Naukę w G 1 
rozpoczęło 163 gimnazjalistów (7 od-
działów), na 6 etatach zatrudniono 18 
nauczycieli. W G 2 było wtedy 198 gim-
nazjalistów (8 oddziałów), 6 etatów i 24 
nauczycieli.   („WL” 09-1999, s. 14; 13, 
s. 311 i 319)

Organizatorką Gimnazjum nr 1 i jego Qn

pierwszym dyrektorem w latach 1999-
2007 była od września 1999 r. Maria 
Nowak.   (13, s. 311)

12 września 1999 r. na placu Wolno-Qn

ści (dziś pl. Edmunda Bojanowskiego) 
odbyły się uroczystości dziękczynne za 
beaty�kację Edmunda Bojanowskiego, 
której 13 czerwca 1999 r. w Warszawie 
dokonał papież Jan Paweł II (dziś świę-
ty).   (8; „WL” 10-1999, s 3)

12 września 1999 r. upubliczniono Qn

dekret metropolity poznańskiego, ks. 
abpa Juliusza Paetza ustanawiający ka-
plicę sióstr służebniczek pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa – Sanktuarium 
Diecezjalnym im. bł. Edmunda Boja-
nowskiego.   (3, s. 247)

23 września 1999 r. wygasł mandat Qn

radnego Macieja Kapelańskiego, który 

zmarł nagle w trakcie kadencji.   (10, 
XV/70/99)

23 września 1999 r. Rada Miasta nada-Qn

ła nazwę ulicy bocznej od Morelowej – 
„Owocowa”. Dopiero w bieżącym roku 
(2014) droga jest uzbrajana w media.   
(10, XV/73/99)

10 lat temu
24 września 2004 r., w rocznicę Qn

100-lecia, Szkole Podstawowej nr 4 im. 
prof. Adama Wodziczki nadano sztan-
dar i ufundowano pamiątkową tablicę.   
(13, s. 83 i 84)

5 lat temu
9 września 2009 r. luboński Ośro-Qn

dek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej 
„Panaceum” otrzymał Certy�kat Euro-
pejskiego Systemu Wyróżnień i Nagród 
Jakości „Wielkopolska Jakość”.   („WL” 
09-2009, s. 20)

14 września 2009 r. po gruntownym re-Qn

moncie i skanalizowaniu oddano do użytku 
ul. Fabryczną.   („WL” 10-2009, s. 11)

26 września 2009 r. przy Szkole Pod-Qn

stawowej nr 2 otwarto i poświęcono nowe 
boisko sportowe (z nową bieżnią).   („WL” 
10-2009, s. 4)

[źródła: 1 – „Architektura przemysło-
wa XX wieku. Luboń k. Poznania” Graży-
na Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń 
i okolice. Dzieje osadnictwa i dziewięciu 
para�i” Stanisław Malepszak, Luboń 2002 
i 2005; 4 – „Wykopaliska archeologiczne 
w Luboniu”, Stanisław Malepszak, Błażej 
Stanisławski, Luboń 1998: 5 – „50 lat Lu-
bońskiego Klubu Sportowego 1943 – 1993”, 
Stanisław Malepszak, Luboń 1993; 6 – „Za-
kłady Chemiczne Luboń SA 1914-1999. 
Tradycja i współczesność”, Andrzej Za-
rzycki, Luboń 1999; 8 – Biblioteka Miejska 
– „Kalendarium Lubonia” (www.biblub.
com); 10 – uchwały Rady Miasta Luboń; 
11 – „Żabikowo. Dzieje wsi i fundacji Au-
gusta Cieszkowskiego” Stanisław Malep-
szak, Luboń 1999; 13 –„200 lat oświaty 
w Luboniu” Stanisław Malepszak i Piotr 
P. Ruszkowski, Luboń 2008; 15 – Kronika 
Komisariatu MO w Luboniu (1974-1990); 
16 – „Lubonianie w Powstaniu Wielkopol-
skim”, Luboń 2009; 17 – „Rocznik Histo-
ryczny Lubonia” – tom 1, Luboń 2011; 18 
– „Rocznik Historyczny Lubonia” – tom 2, 
Luboń 2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Pa-
radowska, 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

W latach 80. ub. wieku wy-
konano dla Lubonia kilka 
rzeźb plenerowych. Jakiś 

czas zalegały w miejskim magazy-
nie przy ul. Źródlanej, później roz-
mieszczono je na różnych skwerach 
zielonych miasta. Jedna z nich stanę-
ła przy pętli autobusowej pomiędzy 
ulicami Poniatowskiego i 11 Listo-
pada. Ostatnio do kostki brukowej 
wokół rzeźby dodano pas niskich, 

efektownych krzewów, które obsy-
pano białymi grysem kontrastują-
cym z zielenią.

PAW

Otoczenie rzeźby

Na pętli w Żabikowie wykonano podob-
ny zabieg estetyczny jak wiosną przy 
rondzie Żabikowskim   fot. Paweł 
Wolniewicz

n
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Strefa Aktywnych Rodziców – 
„Lubońska Pozytywka” – zor-
ganizowała w sobotę, 30 sierp-

nia akcję lokalną dla mieszkańców, 
głównie dla rodziców i ich dzieci. 
Działanie pt. „Kręcimy z Pozytywką 
rodzinne chwile” realizowano w ra-
mach II Ogólnopolskiego Tygodnia 
„Work-Life Balance” 2014, którego 
inicjatorem jest Fundacja Aktywno-
ści Lokalnej. Akcję umieszczono na 
ogólnopolskiej mapie inicjatyw pod 
adresem: www.wlb.org.pl.

Mimo kapryśnej pogody grupy 

pieszo-wózkowa oraz rowerowa 
uczestniczyły w spacerze badawczym 
(godz. 9-11), który miał na celu 
przyjrzeć się bliżej wybranym tere-
nom zielonym w Luboniu (m.in. 
park Papieski, Kocie Doły, tereny 
nad Wartą) pod kątem ich dostoso-
wania do potrzeb rodziców i dzieci. 
Od godz. 11 Lubońska Pozytywka 
rozpoczęła piknikowanie z miesz-
kańcami w parku Papieskim. Tuż 
przedtem odbyło się o�cjalne otwar-
cie przez Urząd Miasta największe-
go w mieście placu zabaw. Pomimo 
że lekki deszcz towarzyszył uczest-
nikom niemal do końca akcji, nie 
brakowało uśmiechu i radosnej 
energii. Pozytywka przygotowała 
strefy zabaw dla dużych, małych 
i tych najmniejszych. Starsze dzieci 
grały w planszówki i bawiły się 
w dawne gry podwórkowe, np. w kla-
sy, a najmłodsze z zafascynowaniem 
sypały groch, fasolę, makaron i ko-

lorowe kuleczki do jednej wielkiej 
misy. Można było także spróbować 
swoich sił i zbudować wyjątkowy 
latawiec. Pomysł ten cieszył się nie-
małym zainteresowaniem dzieci 
i rodziców. Jednym z najbarwniej-
szych momentów były tańce inte-
gracyjne z chustą animacyjną Klan-
zy. Organizatorów bardzo cieszyły 
pozytywne komentarze i niesamo-
wity entuzjazm uczestników wyda-
rzenia, a także ich prośby o organi-
zowanie tego typu działań.

W akcję zaangażowały się lokal-

ne instytucje publiczne i przedsię-
biorcy. „Mia Famiglia” przekazała 
karnety na zajęcia dla dzieci i vo-
uchery. Kawiarnia „Ogród Różany 
Cafe” przygotowała vouchery na całe 
menu oraz częstowała uczestników 
przepysznymi mu
nkami i ciastecz-
kami. Ośrodek Kultury udostępnił 
sztalugi. Zakład Stolarski Andrzej 
Ratajczak przygotował listewki do 
budowy latawców. Zakład pogrze-
bowy „Memento Mori” udostępnił 
niezwykle pomocne nagłośnienie. 
Wszystkim partnerom akcji bardzo 
dziękujemy za wsparcie! Zaprasza-
my do kontaktu wszystkich tych 
rodziców, którzy chcą wspólnie z nami 
tworzyć Przyjazny Luboń: rodzice.
lubon@gmail.com

Więcej zdjęć z wydarzenia moż-
na obejrzeć na naszym fanpage’u 
pod adresem: 
www.facebook/lubonska.pozytywka

Emilia Bryś i Małgorzata Sajkiewicz

Rodzinnie z Pozytywką

n
Montaż latawców podczas imprezy „Kręcimy z Pozytywką” na Wzgórzu Papie-
skim   fot. Małgorzata Sajkiewicz

Organizatorami pikniku byli 
sołtys Wir Dominik Występ-
ski, Rada Sołecka oraz wiele 

innych osób kochających motoryza-
cję. Gospodarze przygotowali wiele 
atrakcji dla uczestników. Właściciele 
zabytkowych pojazdów zjechali z całej 
Polski, a także spoza jej granic, aby 
pokazać swoje przepiękne maszyny. 
Najważniejsza była oczywiście pa-
rada zabytkowych pojazdów, które 

w całej okazałości objechały przez 
sołectwo. Kolejną niespodzianką był 
pokaz kulturystyczny braci Tomka 
i Radka Słodkiewiczów, którzy po 
swojej prezentacji prowadzili liczne 
konkursy sportowe dla dzieci i do-
rosłych. Odwiedzający piknik mie-
li również okazję oglądać występy 
pięknych tancerek z Rewii „Fabulous 
Anima”. Dla dużych i małych gości 
udostępniono plac z samochodami 

Impreza za miedzą
W niedzielę, 17 sierpnia, w sąsiednich Wirach odbył się 
IV Piknik z Motoryzacją. Wśród licznie przybyłych gości nie 
zabrakło lubonian

zdalnie sterowanymi, gdzie można 
było sprawdzić swoje umiejętności. 
Wiele atrakcji czekało na najmłod-
szych, począwszy od waty cukro-
wej, „kierowania” bojowym wozem 
strażackim, po zabawy na dmucha-
nym zamku. Odbyły się także dla 
nich również liczne konkursy. Dla 
wszystkich przybyłych przygotowano 
nieodpłatny poczęstunek w postaci 
placków, kawy, herbaty oraz chleba 
ze smalcem i ogórkiem. Na zakoń-
czenie pikniku wystąpiła gwiazda 
wieczoru Justyna Ina Krawczyńska 
z zespołem „Coolik”.

Jolanta Korcz
współorganizator

n
Przegląd różnych, również oryginal-
nych i zabytkowych samochodów na 
pikniku motoryzacyjnym w Wirach

Na festiwalu w Wolsztynie

Wolsztyn piękne malownicze 
miasto, charakteryzujące się 
wspaniałym krajobrazem 

i pejzażem. Znany jest w kraju i na 
świecie jako siedziba zabytkowej, ale 
nadal czynnej parowozowni. Wolsz-
tyn słynie też z Międzynarodowego 
Festiwalu „Czyste Country”, który 
w tym roku odbył się w dniach 8-10 
sierpnia. Jak zwykle przyciągnął rze-
szę fanów i miłośników. Na estradzie 

zobaczyliśmy zespoły z Polski, Europy 
i USA, m.in. Daniel T. Coates, Arley 
Karlsen & Sons, Bluegramd & Kla-
ru, Honky Tonk Brothers. Byli też: 
Tomasz Szwed – piosenkarz, autor, 
kompozytor oraz psychoterapeuta, 
Alicja Boncol & KoAlicja, Colorado 
Band, Grupa Rogala, Strefa Rodeo, 
Manson Band, Rodeo Dance oraz 
zaprzyjaźniona z kowbojskim mia-
steczkiem w Luboniu, w którym miała 
występ, kapela Country Spiders pod 
przewodnictwem Beaty Śledziównej. 
Znana wielkopolska Grupa Taneczno 
Westernowa „Dallas Country Luboń” 
zapewniła oprawę taneczną podczas 
pikniku country, a także dostarczy-
ła uczestnikom miłej zabawy i wra-
żeń. Pokaz artystyczny rozpoczęła 
paradą przy hymnie Texasu, którą 
prowadził dumnie z uniesioną �agą 
Południa szef grupy i instruktor tań-
ców country Jack. Wykonywane tańce 
cieszyły się dużym uznaniem wśród 
bawiącej się publiczności. Indiański 
rytuał mający na celu oczyszczenie 
duszy i ciała za pomocą palących się 
w muszli ziół i unoszącego się dymu, 

wzbudził zaciekawienie. Lubonia-
nie zaprezentowali nowy repertuar 
i choreogra�ę, w którym tancerki 
wystąpiły w strojach zakonnych, 
a artysta w szacie duchownego. Po-
mysł zawdzięczamy Jackowi i jego 
przyjaciołom. Ubiory i stroje są szy-
te przez tancerki, które dysponują 
doświadczeniem krawieckim. Na 
uznanie zasługuje Doris. Dzięki jej 
zdolności manualnych i kreatywno-
ści grupa „Dallas” mogła zabłysnąć 

na scenie. Naszej grupie tanecznej 
towarzyszył wierny fanklub „Dal-
las Country”. Przybyli countrowcy, 
kowboje i ranczerzy mogli rozma-
wiać z wykonawcami i brać udział 
w krótkich prelekcjach oraz kupować 
płyty z ich przebojami i prosić o au-
tografy. Na straganach sprzedawcy 
wystawiali artykuły związane z dzie-
jami Dzikiego Zachodu. W niedzielę 
o godz. 11 w kościele św. Józefa od-
była się msza św. country z udzia-
łem artystów festiwalu i wszystkich 
chętnych, którzy chcieli podziękować 
za piknik country, w którym wzię-
li udział. Przedstawiciele fanklubu 
składają podziękowanie za wspania-
ły występ i godne reprezentowanie 
Lubonia na Międzynarodowym Fe-
stiwalu „Czyste Country” w Wolsz-
tynie: szefowi grupy – Jackowi, Nata-
lii, Arshi, Doris, Evicie, Tequili oraz 
wszystkim naszym wiernym fanom, 
którzy byli z nami.
  
Poczta konna

Pony Express była szybką pocz-
tą konną działająca na obszarze 

Z miasteczka country

n
Pokaz artystyczny Grupy Taneczno Westernowej „Dallas Country” z Lubonia   
fot. Zbigniew Henciel

cd.  
obok
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Wielkich Równin i Gór Skalistych, 
od St. Joseph w Missouri do Sacra-
mento w Kalifornii, od kwietnia 1860 
do października 1861 r., najprostszą 
droga łączności z Zachodem przed 
wprowadzeniem telegrafu. Dziś kra-
je europejskie kultywują tę tradycję. 
W tym roku pierwsi rajderzy zaprzy-

siężeni przez Katona (prezesa Pol-
skiego Pony Expressu): Piotr Targosz 
na koniu Kapri i Karolina Stróżyń-
ska na Karacie, reprezentujący ran-
czo „Karino” w Babkach, wyjechali 
14 sierpnia o godz. 9 z Kowbojskie-
go Miasteczka w Luboniu. Wszyscy, 
którzy chcieli sprawić niespodzian-

n
Zaprzysiężenie rajderów przez Prezesa Polskiego Pony Expressu   
fot. Zbigniew Henciel

cd.  
ze str. 
44

kę swoim bliskim, mogli wysłać 
pamiątkową widokówkę w placów-
ce pocztowej poczmistrza Irkoskie-
go. Przy hymnie polskiego Pony 
Expressu wyjeżdżającym kurierom 
życzyliśmy powodzenia i miłej przy-
gody. Pogoda w tym roku dopisała 
jeźdźcom, którzy do pokonania 
mieli trasę wiodącą przez szlak leśny, 
pola i ulicę, stanowiącą nie lada 
wyzwanie. Przejazd zabezpieczali 
piloci. Po pokonaniu 30 km jeźdź-
cy dotarli do końcowego etapu 
w wiosce Sowinki, gmina Mosina. 
O wyznaczonej porze przekazali 
korespondencję kolejnym rajderom. 
Następnymi punktami zmiany jeźdź-
ców były: Nochowo, Konarzyce, 
Wojciechowo, Borzęciczki, post 
o
ce Rębiechów, Zduny, Potasznia, 
Czeszów, post o
ce Taczów Mały, 
Smardzów, Kopalina, Czeplechowi-
ce, Chrościna, Ostroga, Przysiecz, 
Pietna, post o
ce Nowy Dwór, Za-
krzów, Baborów i Pilszcz, gdzie 
przekazano pocztę Czechom. 16 

sierpnia w czeskiej miejscowości 
Suchdol nad Odrou odbyła się im-
preza związana z 30-leciem Pony 
Expressu, w której wzięli udział 
członkowie kowbojskiego miastecz-
ka z Lubonia i jego sympatycy. Na 
uroczystość przybyli prezesi, rajde-
rzy (tegoroczni i z ubiegłych lat), 
liderzy, poczmistrzowie. Oglądano 
paradę Pony Expressu, pokazy ta-
neczno-westernowe oraz jeździec-
ko-kaskaderskie, pokaz umiejętno-
ści i sprawności psów obronnych 
i pasterskich. Burmistrz Kowboj-
skiego Miasteczka w Luboniu – Jack 
– dziękuje rajderom za dobrze wy-
konaną pracę i godne reprezento-
wanie miasta, oraz wszystkim, któ-
rzy brali czynny udział przy reali-
zacji Pony Expressu. Zainteresowa-
nych historią amerykańskiej pocz-
ty konnej zapraszamy do kowboj-
skiego miasteczka przy ul. Kwiato-
wej.

Zbigniew Henciel

Własny kontakt z kulturą
Fundacja „APJA”, realizując projekt „Od słowa do słowa”, współ�-

nansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz przy 
współudziale Biblioteki Miejskiej w Luboniu, a pod egidą stacji radio-
wych: Emaus i Merkury, zaprasza Was tej jesieni na spotkania z poezją 
współczesną i piosenką poetycką, a dzieci na bliskie spotkanie z autorem 
książek dla najmłodszych. Przekonacie się, że w wielu z Was drzemią 
moce twórcze, których prawdopodobnie nie doceniacie. Namówimy 
Państwa do tworzenia i prezentowania własnych tekstów, z których 
najlepsze zostaną nagrodzone.

Zapraszamy do śledzenia „Wieści Lubońskich”. Na ich łamach bę-
dziemy Państwa informować o planowanych spotkaniach.   FA

Organizatorem wyjazdu było 
Stowarzyszenie „Luboń bez 
Granic”, a celem – udział 

w IV Grach Europejskich, które były 
okazją do spotkania mieszkańców 
zaprzyjaźnionych miast i zawarcia 
nowych znajomości w radosnej, spor-
towej atmosferze. Inicjatorem tego 
projektu była EIE, do którego przystą-
piły współpracujące stowarzyszenia 
polskie: Dom Europejski z Gostynia 
i „Luboń bez Granic”. Pierwsza ich 
edycja odbyła się w 2006 r. we Francji 
z udziałem ekip z Niemiec, Anglii. 
Drugie w 2008 r. zorganizował Dom 
Europejski w Gostyniu, na które przy-
jechała drużyna z Łotwy. Gospoda-
rzem III Gier Europejskich w 2011 r. 
był Luboń. Do rywalizacji przystąpiła 
wtedy delegacja z Rumunii.

W tym roku na sportowe po-
tyczki przyjechali mieszkańcy wło-
skiego Bedizzole w Lombardii. Każ-
da drużyna liczyła 24 osoby (po 8 
w kategoriach: pań, panów i mło-
dzieży). Osobiście wspierał nas i ak-

tywnie uczestniczył burmistrz Dariusz 
Szmyt. Konkurencje sprzyjały dobrej 
zabawie, choć emocji i chęci zwy-
cięstwa nie brakowało żadnej dru-
żynie. Najlepsi okazali się młodzi 
Włosi, my wróciliśmy z brązowym 
medalem.

Program pobytu uatrakcyjniły 
wspólne wycieczki na kamienistą 
plażę w Dieppe i do muzeum zega-
rów w St. Nicolas d’Aliermont. Nie-
zapomnianych wrażeń dostarczyły 
nam: spacer uroczymi uliczkami 
Lyons la Foret (miejsce akcji �lmu 
„Madame Bovary”), wizyta w ogro-
dzie botaniczno-zoologicznym Val-
de-Reuil i na zamku Vascoeuil. 
Wspólne wieczory wypełnione roz-
mowami, śpiewem i tańcem dopeł-
niły pozytywnych wrażeń.

Wszystkim uczestnikom za stwo-
rzenie przesympatycznej atmosfery 
dziękuje w imieniu Stowarzyszenia 
„Luboń bez Granic”

Grażyna Kiercul

Gry Europejskie za nami
Od 18 do 27 sierpnia na zaproszenie władz samorządowych 
Plateau Est De Rouen i Europe Inter Echanges (EIE) we Francji 
gościło 25 mieszkańców Lubonia

n
Lubońska delegacja na 4. Grach Europejskich we Francji   fot. E. Gierak

n
Burmistrz Dariusz Szmyt w towarzystwie uczestniczek gier z Lubonia   
fot. E. Gierak

n
 Wyścigi na wieloosobowych „nartach” po trawie. Lubońska ekipa w ja-
snych strojach w środku
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Kolejne Dni Twierdzy

Towarzystwo Miłośników Miasta 
Lubonia (TMML) jest współor-
ganizatorem największej impre-

zy promującej forteczne dziedzictwo 
kulturowe w stolicy Wielkopolski. 
Druga edycja Dni Twierdzy Poznań 
odbyła się w dniach 2-3 sierpnia br., 
a Stowarzyszenie zaprezentowało na 
nich unikalne umocnienia związa-
ne z Cytadelą Tumską. Poznańska 
twierdza poligonalna była jednym 
z najpotężniejszych XIX-wiecznych 
zespołów budowli militarnych w Eu-
ropie. Umocnienia wzniesiono w la-
tach 1828-1869 m.in. z żabikowskiej 
cegły według założeń szkoły nowo-
pruskiej stanowiącej odmianę systemu 
poligonalnego. Wyróżniały się one 
zarówno walorami architektonicz-
nymi, jak i obronnymi, a zastoso-
wane tutaj nowatorskie rozwiązania 
stały się wzorcem dla budowanych 
później twierdz. Umocnienia Ostro-
wa Tumskiego umożliwiające obronę 
okrężną stanowiły dodatkową cytadelę 
wewnętrzną zrealizowaną do 1862 r. 
W ich skład wchodziła między in-
nymi Śluza Katedralna będąca jedną 

z pierwszych budowli hydrotechnicz-
nych twierdzy. Zrealizowana w za-
sadniczej części w latach 1834-1838 
pełniła przede wszystkim funkcję jazu 
spiętrzającego w przypadku zagro-
żenia wody Cybiny. Zapewniała ona 
także komunikację między Tumem 
oraz Śródką. Unikatem na wyspie 
jest również redita Przyczółka Mo-
stowego zbudowanego w latach 30. 
i 40. XIX wieku. Jest to bowiem je-
dyna zachowana budowla z wszyst-
kich poznańskich fortów twierdzy 
poligonalnej, która jeszcze nigdy nie 
była pokazywana publicznie. Stowa-
rzyszenie było prekursorem cyklicz-
nych imprez fortecznych w Poznaniu, 
organizując od 13 lat Luboński Rajd 
Rowerowo-Pieszy „Śladami Historii” 
oraz od 6 lat Forteczny Weekend. 
Dzięki współpracy z Poznańską Lo-
kalną Organizacją Turystyczną powo-
li dojrzewał pomysł przekształcenia 

wcześniejszych przedsięwzięć w Dni 
Twierdzy, podobnie jak to się dzieje 
w innych miastach-twierdzach nie 
tylko w kraju, ale także zagranicą. Za-
łożeniem było udostępnienie w ciągu 
jednego weekendu kilku obiektów 
poprzez różnych partnerów, połą-
czonych specjalną autobusową trasą 
turystyczną ułatwiającą korzystanie 
z oferty. W ub. roku marzenie się zi-
ściło i wówczas TMML oraz Centrum 
Turystyki Kulturowej „Trakt” przy-
gotowało zwiedzanie zachodniego 
przyczółka Śluzy Katedralnej, wówczas 
rewitalizowanej dla potrzeb Interak-
tywnego Centrum Historii Ostrowa 
Tumskiego Brama Poznania. Zainte-
resowanie było bardzo duże i wów-
czas pojawił się zamysł cyklicznego 
kontynuowania przedsięwzięcia. 
Główną atrakcją w tym roku była 
w sobotę możliwość zwiedzenia po 
raz pierwszy publicznie redity Przy-
czółka Mostowego usytuowanej na 
terenie elektrociepłowni. Było ono 
możliwe dzięki uprzejmości Dalkia 
Poznań ZEC S.A. oraz zaangażowa-
niu pracowników �rmy. Jest to funk-
cjonujący zakład pracy i wejście na 

teren było ograniczone do kilku 50-
osobowych, ściśle limitowanych grup. 
Mimo to ze względów bezpieczeństwa 
obejrzało ją ponad 300 osób, choć 
chętnych było kilka razy tyle.

W niedzielę natomiast najwięk-
szym zainteresowaniem cieszył się 
obóz wojskowy różnych formacji na 
ul. Dziekańskiej. Wraz z zachodnim 
przyczółkiem Śluzy Katedralnej od-
wiedziło go prawie 2 tysiące osób. 
Oprowadzanie odbyło się w histo-
rycznych mundurach, były też za-
bytkowe pojazdy (m.in. replika 
czołgu lekkiego Renault FT-17), 
kuchnia polowa oraz stoisko księ-
garskie. Niewątpliwą atrakcją były 
przejażdżki po urokliwych uliczkach 
wyspy jedyną w Polsce drugowojen-
ną ciężarówką Chevrolet Canada 
C60-S. W przestrzeni Ostrowa Tum-
skiego pojawili się rekonstruktorzy, 
przede wszystkim w mundurach oraz 

Z TMML

strojach sprzed 1918 r., przybliżając 
klimat tych lat. Okazja była bowiem 
szczególna, gdyż w tym roku obcho-
dzimy setną rocznicę wybuchu Wiel-
kiej Wojny. Można było zobaczyć 
zarówno umundurowanie o�cerów, 
jak i żołnierzy, nie zabrakło też wy-
kwintnych strojów kobiecych oraz 
dziecięcych. W kawiarnię z czasów 
cesarstwa zamieniła się natomiast 
prowadzona przez lubonian „Hyćka” 
na Śródce. Dzięki współpracy z Fa-
bryką Umundurowania Braci Kło-
skowskich „Hero Collection” impre-
zie towarzyszyła okazjonalna wysta-
wa pokazująca przekrojowo unifor-
my stron walczących w Wielkiej 
Wojnie. Na kolejnej ekspozycji moż-
na było zobaczyć zdjęcia Kazimierza 
Gregera z okresu Powstania Wielko-
polskiego. Odbyły się również pre-
lekcje o tematyce fortecznego dzie-
dzictwa kulturowego oraz związanej 
z nim turystyki. Magdalena Sprenger 
(Genius Loci) opowiedziała o wcze-
snośredniowiecznych forty�kacjach 
Mieszkowego grodu, prof. Jan Sku-
ratowicz (Uniwersytet Adama Mic-
kiewicza) o Murach Lubrańskiego, 
dr Marek Rezler o wielkopolskiej 
drodze do niepodległości, Marcin 
Słomiński (CTK „Trakt”) o Bramie 
Poznania, czyli centrum interpreta-
cji dziedzictwa. Miało miejsce rów-
nież spotkanie z Leszkiem Adam-
czewskim – autorem książek m.in. 
o drugowojennej historii Wielkopol-
ski. Z organizatorami przedsięwzię-
cia współpracowali: Fundacja Histo-
rii Polskiej Broni Pancernej, Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej (GRH) 
Dywizjon „Smok” Toruń, GRH „Rex”, 
GRH 1. Samodzielnej Kompanii 
Commando, Leib-Husaren-Regiment 
Nr 1 & Nr 2 Danzig, Towarzystwo 
Bambrów Poznańskich, Stowarzy-
szenie Kawaleryjskie im. 7. Pułku 
Strzelców Konnych Wielkopolskich, 
Automobilklub Wielkopolski oraz 
Fabryka Umundurowania Braci Kło-
skowskich „Hero Collection”, Dalkia 
Poznań ZEC S.A., ZDM Poznań, 
Aquanet S.A. i Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna. Pomocy 
przy organizacji imprezy udzielił 
również Urząd Miasta Poznania.  

 Przemysław Maćkowiak 
(prezes TMML,  

prowadzi Sekcję Historyczną)

Kwiaty z obozie
Jak co roku 13 sierpnia 2014 r. 

oddano cześć pomordowanym więź-
niom obozu w Żabikowie. Obecni 
na uroczystości złożyli wiązanki 
kwiatów przed tablicą upamiętnia-
jącą rozstrzelanych działaczy lewicy 
i zapalili znicze pamięci. W uroczy-
stości wzięli udział europosłanka 
Krystyna Łybacka, poseł Marek Nie-
dbała, burmistrz Mikołaj Tomaszyk, 
przewodniczący Rady Miasta Marek 
Samulczyk, mieszkańcy Lubonia, 
Poznania, Puszczykowa, Mosiny 
i okolic. Mówcy podkreślali znacze-
nie tego szczególnego dnia. Pomnik 
„Nigdy więcej wojny” zawsze wśród 
obecnych wzbudza wiele re�eksji 
i zadumy, skłania do głębokich prze-
myśleń – czym był obóz hitlerowski 
w Żabikowie koło Poznania. Tę wie-
dzę zachowujemy w pamięci, by 
nigdy już nie powtórzył się pamięt-
ny wrzesień 1939 r. Uroczystość 
uświetnił zespół wokalny „Lubonia-
nie” z Sekcji Kultury TMML w pie-
śniach: „Pałacyk Michla”, „Bywaj 
dziewczę zdrowe”, „Serce w plecaku”, 
„Ojczyzna”. Pieśni i piosenki towa-
rzyszyły wszystkim, którzy walczy-
li i poddawali się, wątpili i wierzyli. 
Tradycja w narodzie – rzecz święta!   
Jan Kaczmarek (przewodniczący 
Sekcji Kultury)

Pociągiem Ewakuacja’39 do 
Koła

2 września członkowie TMML 
uczestniczyli w historycznych mun-
durach oraz strojach z międzywoj-
nia w przejeździe pociągiem retro 
„Ewakuacja’39” na trasie Wolsztyn-
Koło. Ta kolejna podróż jest efektem 
współpracy Stowarzyszenia z po-
znańskim Instytutem Rozwoju 
i Promocji Kolei w ramach Marko-
wego Produktu Turystycznego „Tur-
kol” – Turystyka Kolejowa. Histo-
ryczny pociąg zestawiono z zabyt-
kowego taboru: parowozu Ol49-69 
oraz dwuosiowych wagonów pasa-
żerskich 3. klasy, co dla podróżu-
jących stanowiło ogromną atrakcję. 
Przedsięwzięcie związane było z 75. 
rocznicą nalotu lotnictwa niemiec-
kiego przeprowadzonego 2 września 
1939 r. na pociąg ewakuacyjny ja-
dący z Krotoszyna i mający postój 
na stacji kolejowej w Kole. W związ-

cd.  
obok

n
Ogromną atrakcją niedzielnego obozu wojskowego była replika czołgu lekkiego 
Renault FT-17 zbudowanego dla potrzeb filmu Jerzego Hoffmana „Bitwa War-
szawska 1920”. Opracowany w trakcie apogeum walk Wielkiej Wojny w 1917 r. 
we Francji był pierwowzorem wszystkich późniejszych konstrukcji tego typu. 
Przeznaczony do wsparcia piechoty rozwijał prędkość 8 km/h, natomiast uzbro-
jenie stanowiła armata Puteaux wzór 1918 o kalibrze 37 mm   fot. Mark Krol

n
Członkowie TMML podczas uroczystości upamiętniającej rozstrzelanych działa-
czy lewicy   fot. Felicja Sulima
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ku z przewidywaną agresją Trzeciej 
Rzeszy planowano bowiem ewaku-
ację najważniejszych instytucji wraz 
z personelem na dalsze zaplecze 
frontu. Pasażerami pociągu byli nie 
tylko pracownicy instytucji rządo-
wych, ale również rodziny wojsko-
wych, policjantów, urzędników, 
kolejarzy oraz pocztowców. W kil-
ku wagonach osobowych transpor-
towano walory bankowe i poczto-
we z urzędów Krotoszyna, natomiast 
w licznych węglarkach jechały ro-
dziny jedynie z podstawowym wy-
posażeniem. Skład wyruszył już 
w pierwszym dniu wojny i dotarł 
do Koła następnego dnia około godz. 
15. W wyniku bombardowania oraz 
ostrzelania z broni pokładowej zgi-
nęło ponad sto osób, były wśród 
nich m.in. kobiety oraz dzieci. Na-

stępnie poprzez Warszawę pociąg 
dotarł do Żółkwi w powiecie lwow-
skim. Do dzisiaj udało się ustalić 
nazwiska 170 osób, które przeżyły. 
Po przyjeździe zabytkowego składu 
pod tablicą na dworcu w Kole zło-
żono wieńce i wiązanki kwiatów, 
upamiętniając o�ary tragedii z 2 
września 1939 r. Na cmentarzu pa-
ra�alnym odprawiono polową mszę 
św. przy kaplicy w intencji o�ar 
nalotu, a następnie odsłonięto nowy 
pomnik w miejscu ich pochówku. 
W patriotycznych uroczystościach 
uczestniczyły o�cjalne delegacje 
m.in. z Kobylina, Krotoszyna oraz 
Koźmina Wlkp., które przybyły na 
pokładzie historycznego pociągu. 
Wśród nich nie mogło też zabrak-
nąć członków TMML.   

Przemysław Maćkowiak

cd.  
ze str. 
46

n
 Członkowie Zarządu TMML: Przemysław Maćkowiak i Monika Warchalewska 
(z prawej) z burmistrzem Krotoszyna Julianem Joksiem oraz Antonim Korsa-
kiem z Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej (z lewej) na 
dworcu kolejowym w Kole po przyjeździe zabytkowego składu

Burmistrz Miasta zaprasza miesz-
kańców Lubonia na koncert, 
który będzie uwieńczeniem 

obchodów 200. rocznicy urodzin 
Augusta hrabiego Cieszkowskiego. 
Koncertu w wykonaniu Chóru Mę-
skiego Kompanii Druha Stuligrosza 
będzie można wysłuchać 21 września 
po mszy św. o godz. 18 w kościele 
pw. św. Jana Bosko.

Chór Męski Kompanii Druha 
Stuligrosza to 20-osobowy zespół 
byłych śpiewaków i sympatyków 
chóru Stefana Stuligrosza „Poznań-

skie Słowiki”. Chór powstał w 2000 r. 
i wykonuje głównie utwory sakral-
ne, w tym kolędy i pastorałki, a tak-
że pieśni chóralne świeckie takich 
kompozytorów, jak: G. Gershwin, F. 
Nowowiejski, B. Walek-Walewski, 
F. Schubert, J. Kołaczkowski, W. 
Lutosławski i inni. Występował 
wspólnie z Chórem Chłopięco-Mę-
skim Filharmonii Poznańskiej „Po-
znańskie Słowiki” i Orkiestrą Fil-
harmonii Poznańskiej.

UM

Koncert Kompanii Druha Stuligrosza
Na podsumowanie obchodów 200. rocznicy urodzin Augusta  
hr. Cieszkowskiego w Luboniu

Siódmego października 1954 r. 
Luboń uzyskał prawa miej-
skie. To, jak zmieniło się na-

sze miasto, wszyscy mogą zobaczyć 
na wystawie zorganizowanej przez 
Bibliotekę Miejską. Jednak Luboń to 
przede wszystkim ludzie, my, jego 
mieszkańcy. Z każdym miejscem, pla-
cem, ulicą wiążą się tysiące historii, 
uczuć, przeżyć i wspomnień. Wielu 
z nas mieszka tu od urodzenia, wielu 
sprowadziło się całkiem niedawno. 
Każdy z nas chce traktować Luboń 
jako swoją małą ojczyznę, swój wła-
sny kąt.

Dlatego chciałem zaproponować 
naszym mieszkańcom, abyśmy wspól-
nie zasadzili 60 drzew na 60-lecie 
Miasta. Niech każde z nich upamięt-
ni jeden rok wspólnej historii Lasku, 
Lubonia i Żabikowa. Idea jest na-
stępująca: każde drzewo ma mieć 
swojego opiekuna i patrona – osobę, 
urodzoną w jednym z kolejnych lat 
z historii naszego miasta. Osoba ta 
w październiku zasadzi drzewo sym-
bolizujące rok z historii Lubonia, 
zbieżny z rokiem jej urodzin. W imie-
niu najmłodszych roczników, drze-
wo mogą sadzić rodzice lub dziad-
kowie. Miejscem nasadzeń będzie 
Park Papieski.

Serdecznie zachęcam osoby 
z roczników od 1954 do 2014, aby 

zgłaszały się do udziału w tym wy-
darzeniu. Warunkiem jest stały 
meldunek w naszym mieście. Zgło-
szenia prosimy przesyłać e-mailem, 
na adres: 60drzew@lubon.pl lub 
dostarczyć osobiście do Urzędu 
Miasta od 15 września do 4 paź-
dziernika z podaniem imienia i na-
zwiska, daty urodzenia, adresu za-
meldowania w Luboniu, telefonem 
kontaktowym oraz zgodą na prze-
twarzanie danych osobowych na 
potrzeby akcji.

Oprócz 60 drzew, posadzimy 
wspólnie 3 dęby symbolizujące 
wsie, które dały początek naszemu 
miastu Lasek, Luboń i Żabikowo. 
W tym przypadku opiekunami 
drzew mogą zostać osoby urodzo-
ne przed 1954 r., które zachęcamy 
do zgłoszeń na identycznych za-
sadach jak powyżej.

Jeśli z jakiegoś rocznika zgłosi się 
więcej niż jedna chętna osoba, wte-
dy opiekunów poszczególnych drzew 
wyłonimy w losowaniu. Posadzone 
wspólnie drzewa upamiętnią 60 lat 
historii Lubonia i upiększą nasze 
miasto. Formularz zgłoszeniowy jest 
dostępny w kancelarii ogólnej UM 
oraz na stronie www.lubon.pl

Rafał Marek
zastępca Burmistrza

n
Wzgórze Papieskie może być miejscem, gdzie zostaną posadzone okoliczno-
ściowe drzewa z okazji 60-lecia miasta   fot. UM

60 drzew na 60-lecie miasta
Zamiast gali, sesji nadzwyczajnej czy koncertu, które miną i nie 
pozostawią po sobie śladu, zasadźmy wspólnie 60 drzew z okazji 
60. rocznicy nadania praw miejskich Luboniowi

W niedzielny wieczór, 17 sierp-
nia na placu Edmunda Bo-
janowskiego chętni mieli 

okazję uczestniczyć w drugim sean-
sie Kina Letniego, które lubonianom 
i gościom zaoferowało miasto. Tym 
razem na ekranie, ustawionym przed 
pomnikiem „Znicz Pamięci Pokoju”, 
wyświetlono polski dramat w reży-
serii i według scenariusza Macieja 

Pieprzycy pt. „Chce się żyć”. To hi-
storia chorego na porażenie mózgo-
we Mateusza (świetnie odtworzo-
na przez Dawida Ogrodnika), który 
podejmuje trudną walkę o godność 
i prawo do normalnego życia. Świa-
towa premiera �lmu odbyła się 25 
sierpnia 2013 r., w Polsce zaś – 11 
października 2013 r.

HS

Chce się oglądać

n
Seans filmowy na placu Edmunda Bojanowskiego w chłodny już, sierpniowy 
wieczór   fot. Hanna Siatka
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W pierwszych dniach lipca na Qn

wypoczynek połączony ze spotka-
niem ze Słowem Bożym wyjechała 
do Zaniemyśla grupa 60 seniorów 
pod kierunkiem ks. proboszcza Józe-
fa Majchrzaka. Animatorkami były 
Dorota Franek i Justyna Wojciechow-
ska. Opiekę medyczną sprawowała 
pielęgniarka Maria Majchrzak. Po 
nich na tygodniowy wypoczynek z ks. 
wikariuszem Rafałem Gromadeckim 
wyjechali ministranci i dziewczynki 
ze scholi „Maksymilianki”. Opieku-

nami byli: Helena Piątek, Grażyna 
Kulińska, Lucyna Zybała, kleryk Piotr 
Sobiło, kleryk Łukasz Łukasik, oraz 
pielęgniarka Dorota Hirsch.

13 lipca i sierpnia wierni uczestni-Qn

czyli w Eucharystii połączonej z na-
bożeństwem fatimskim.

W dniach 7-9 sierpnia para�anie Qn

z Lasku wzięli udział w uroczysto-
ściach odpustowych z okazji 200. 
rocznicy urodzin bł. Edmunda Bo-
janowskiego.

Mszę św. odpustową ku czci św. Qn

Maksymiliana 14 sierpnia odprawił 
Prymas Polski ks. abp Wojciech Po-
lak (relacja na str. 49).

17 sierpnia w hołdzie naszemu Qn

Patronowi, który przelał krew mę-

czeńską dla ratowania życia współ-
więźnia z obozu koncentracyjnego, 
po raz kolejny zorganizowano w pa-
ra�i akcję honorowego krwiodaw-
stwa oraz rejestrację potencjalnych 
dawców szpiku.

W uroczystość Wniebowzięcia Qn

Najświętszej Maryi Panny Kościół 
świętuje zakończenie Jej życia uwień-
czonego od razu Niebem. Podczas 
każdej Eucharystii 15 sierpnia świe-
cono wiązanki kwiatów i ziół, które 
przygotował Para�alny Zespół Ca-

ritas, a zebrane o�ary przeznaczył 
na cele dobroczynne. Szczególnie za 
tegoroczne plony dziękowali rolnicy 
z para�i podczas Mszy św. o godz. 
12.30.

Przez całe wakacje trwały prace Qn

związane z położeniem granitowej 
posadzki w kościele i montażem 
drzwi frontowych.

25 sierpnia posługę kapłańską Qn

w para�i laskowskiej rozpoczął ks. 
Jarosław Klupś, dotychczasowy wika-
riusz w para�i pw. Św. Krzyża w Sza-
motułach (czytaj na str. 49). Zastąpił 
ks. Rafała Gromadeckiego, który pra-
cował w Luboniu przez 2 lata.

Na podst. „Maksymilianka”
MGaj

Z parafii św. Maksymiliana

n
Akcja krwiodawcza i rejestracja dawców szpiku przed kościołem św. Maksymi-
liana Kolbego 17 sierpnia br.

n
Pożegnanie ks. Rafała Gromadeckiego w parafii św. Maksymiliana podczas 
niedzielnej mszy św. 17 sierpnia br.

Prawdopodobnie 12 sierpnia 
nieznany sprawca lub spraw-
cy ostrzelali kapliczkę Matki 

Bożej Fatimskiej wiszącą na drze-
wie na skraju Wielkopolskiego Parku 
Narodowego przy drodze z Wir do 
osady Jarosławiec. Strzały oddano 
z broni pneumatycznej (wiatrówki) 
stalowym śrutem kulistym, czyniąc 
z �gurki Matki Bożej tarczę. Na sku-
tek ostrzału została podziurawiona 
szyba drzwiczek, a kule uszkodzi-
ły �gurkę. Posiada liczne ślady od 
kul, najwięcej w okolicy głowy, od-
strzelono również dłonie. O sile kul 
świadczą pozostałości rozbitego szkła 
w kapliczce. Znaleziono 14 sztuk sta-
lowych kul, których zapewne było 
więcej. Akt wandalizmu został zgło-
szony na Komisariacie Policji w Ko-
mornikach.

W niedzielę, 24 sierpnia ostrze-
laną �gurkę MB Fatimskiej przywie-
ziono do kościoła para�alnego pw. 
Floriana w Wirach i razem z drzwicz-
kami kapliczki umieszczono na 
stoliku przed ołtarzem. Proboszcz, 
ks. kan. Kazimierz Szachowicz po-
informował para�an o wydarzeniu, 
a para�anie mogli obejrzeć uszko-
dzenia. Po mszy św. w intencji eks-
piacyjnej za akt wandalizmu odmó-
wiono Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego. Ponadto w celu zadośćuczy-
nienia ks. proboszcz zarządził na-
bożeństwa pierwszych sobót mie-
siąca, począwszy od 6 września.

Figura była poświęcona przez 
ks. kan. Kazimierza Szachowicza 
w Dniu Maryjnym Roku Wiary, 13 
października 2013 r. podczas mszy 
św. o godz. 9 i tego samego dnia 
zainstalowana w naprawionej i od-
malowanej starej kapliczce w wirow-
skim lesie, kiedy Ojciec Święty Fran-
ciszek w Watykanie zawierzał losy 
świata Matce Bożej Fatimskiej.

Historię �gurki Matki Bożej, 
zebraną od starszych para�anek 

i spisaną przez Marię Sikorską, usły-
szeliśmy od pana Roberta Szenajcha: 
Przed wojną gajowym był Szumiński 
– bardzo religijny człowiek. Czasem 
widywano go, gdy spał pod kapliczką. 
Nie wiem, czy on tę kapliczkę zrobił, 
czy ktoś przed nim. Za jego czasów 
opiekowała się nią p. Stanisława Bu-
dzisz. Pracowała w lesie, więc często 
zmieniała kwiatki. Ona pierwsza 
zaniosła �gurkę do kapliczki. Z re-
lacji p. Aleksandry Nowak wynika, 
kapliczka istniała już przed I wojną 

światową. Jej ojciec, Stefan 
Ratajczak (1897-1979), 
uczestnik walk I wojny świa-
towej, a potem Powstania 

Wielkopolskiego, często o niej opo-
wiadał. Po II wojnie siostry Ste	a 
i Lusia Wawrzyniakówne z Waleria-
nowa nosiły do niej kwiaty. Następ-
nym gajowym był Józef Brych. Od-
nowił lub zrobił nową kapliczkę, 
a opiekowała się nią p. Kazimiera 
Brych z synem Tolkiem, który po 
raz ostatni robił wystrój wnętrza 
przed około 10 laty. Ludzie przywo-
zili też obrazki z Częstochowy 
i umieszczali je w kapliczce.

Robert Wrzesiński

Wstrząsająca profanacja

n
Ostrzelana przydrożna kapliczka zawieszona na 
drzewie. Przestrzelona szyba i sprofanowana figur-
ka Matki Boskiej Fatimskiej   fot. Robert Szenajch

Ślady kul, które m.in. trafiły w twarz, 
odstrzelone dłonie figury oraz 14 stalo-
wych kul znalezionych na miejscu zda-
rzenia. Ich liczba może przypominać 
o wszystkich 14 stacjach Drogi Krzyżo-
wej   fot. Robert Szenajch

n



9/2014

49

Z PARAFII

Anna Kaźmierczak: Jak kształ-
towała się droga kapłań-
skiego powołania kleryka 

Jarosława i służba Kościołowi po 
otrzymaniu święceń?

Ks. Jarosław Klupś: Droga po-
wołania jest zawsze bardzo osobistą 
sprawą i nieraz wręcz trudną do 
wypowiedzenia. Natomiast sama 
droga seminaryjna pewno nie od-
biegała niczym od większości kle-
ryków. Po święceniach tra�łem do 
Śmigla koło Leszna, do para�i św. 
Stanisława Kostki. To były 2 pierw-
sze lata, do których chętnie często 
wracam myślami, pierwsze doświad-
czenia, uczenie się „bycia” księdzem. 
Prowadziłem grupę 17 Poznańskiej 
Pieszej Pielgrzymki do Częstocho-
wy. Potem była Środa Wielkopolska 
i para�a kolegiacka pw. WNMP (5 
lat) – bardzo duża para�a, trzech 
wikariuszy, kapelan, diakon i ks. 
proboszcz. Małe wojsko. Różnora-
kich zajęć bardzo wiele, w zasadzie 
przez cały dzień, ale za to chyba 
najlepsza atmosfera, jaką do tej pory 
spotkałem, może właśnie dzięki 
takiej ilości charakterów i osobowo-
ści. Następnie były Wronki – para-
�a św. Urszuli (5 lat). Gdy tam 
tra�łem, to kościół był w stanie su-
rowym zamkniętym, bo to była taka 
jak tu, nowo powstała i budująca się 
para�a. Doświadczyłem sporo oka-
zji do uczestniczenia w tworzącej się 
wspólnocie i zwieńczeniu – konse-
kracji kościoła, wydarzeniu bądź co 
bądź historycznym i rzadkim zara-
zem. Następnie przez 2 lata praco-
wałem w para�i św. Krzyża w Sza-
motułach, z której zabieram wspo-
mnienie wspaniałego, młodzieżo-
wego zespołu muzycznego.

A.K.: Po kilku latach witamy 
w para�i kapłana, który nie jest 
neoprezbiterem. Przybywa do 
naszej wspólnoty doświadczony 
już kapłan. To dla nas pewna od-
miana. Czy bagaż doświadczeń, 
zapewne bardzo różnych, ułatwia 
posługę w kolejnej wspólnocie, 
czy może utrudnia?

Ks. J.K.: Bagaż 
doświadczeń na pew-
no duży jak na wika-
riusza (14 lat), a zatem 
mówiąc żartem, jest 
sporo plusów „dodat-
nich” i plusów „ujem-
nych”. Czy to ułatwia, 
czy utrudnia, czas 
najlepiej pokaże, a pa-
ra�anie sami będą 
mogli ocenić.

A.K.: Jak brzmia-
ło Księdza prymicyj-
ne motto, dlaczego 
właśnie takie i jak 
udawało się je reali-
zować w dotychczasowym kapłań-
stwie?

Ks. J.K.: Motto prymicyjne za-
czerpnąłem z Listu do Hebrajczyków 
choć niezupełnie dosłownie: „Chry-
stus wczoraj, dziś, zawsze”. Powinno 
być ono zawsze pewnym drogowska-
zem i wyznacznikiem realizacji 
życia, które tak naprawdę można 
podsumować u kresu lat. Chciałem, 
żeby było krótkie i treściwe i wyda-
je mi się, że takie jest.

A.K.: Chcemy zapytać o Księ-
dza prywatne zainteresowania, 
hobby?

Ks. J.K.: Jeżeli chodzi o to, co 
lubię robić w wolnym czasie, to nie 
ma tego za wiele, ani specjalnie 
oryginalnych. Lubię czytać i jeżeli 
wpadnie mi w „ręce” ciekawa książ-
ka, to niezależnie od objętości 
i posiadanego czasu potra�ę ją 
szybko „pochłonąć”. Poza tym bar-
dzo lubię na piechotę pokonywać 
spore odległości, szczególnie w cie-
kawych okolicach.

A.K.: Dziękujemy za wypowiedź 
i życzymy Księdzu wielu łask Bożych 
w para�i św. Maksymiliana oraz 
życzliwości i serdeczności ze strony 
drugiego człowieka. Szczęść Boże.

(„Maksymilianek” – Czasopismo para-
fii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego)

Z bagażem doświadczeń
Rozmowa z ks. Jarosławem Klupsiem – nowym wikariuszem 
w parafii św. Maksymiliana Kolbego

n
Nowy wikariusz parafii 
św. Maksymiliana w La-
sku – ks. Jarosław 
Klupś

W liturgiczne wspomnienie 
św. Maksymiliana Marii 
Kolbego, 14 sierpnia, mszy 

św. w kościele w Lasku, którego ten 
męczennik jest patronem, przewodni-
czył Prymas Polski ks. abp Wojciech 

Polak. W homilii Metropolita Gnieź-
nieński zacytował fragment artykułu, 
który franciszkanin, o. Maksymilian, 
opublikował w 1922 r. w założonym 
przez siebie „Rycerzu Niepokalanej”. 
Pisał w nim wówczas m.in. o różni-

cy między wielkością a świętością. 
Człowiek wielki – jak przypomniał 
abp Polak – marzy o sławie, człowiek 
święty zaś „Bożą tylko chwałę ma 
na oku (…) i przechodzi przez życie 
dobrze czyniąc na wzór Jezusa. (...) 
Życie ma w sobie tylko ten, kto ko-
cha, kto wyzwala się z egoizmu, troski 
o siebie, kto wolny jest od nienawiści 
i złości.” Dziś, zdaniem ks. Prymasa, 
patron laskowskiej para�i Chciałby 
niewątpliwie przypomnieć, że życie 
nie po to jest, by brać, lecz po to, by 
siebie dać, zwłaszcza w świecie, w któ-
rym tak często zapominamy o innych. 
Chciałby uwrażliwić nas na cichy głos 
tych, którzy oczekują naszego wspar-
cia i naszej pomocy.

(S)

Odpust z Prymasem

n
Odpustowej mszy św. przewodniczył Prymas Polski ks. apb Wojciech Polak 
w czerwonym (symbolizującym męczeństwo) ornacie z wizerunkiem św. Maksy-
miliana Kolbego. Z jego prawej strony stoi diakon Bartosz Federowicz z parafii 
pw. św. Jana Bosko   fot. Witold Szal

n
Kościół św. Maksymiliana M. Kolbego wypełniony był po brzegi   fot. Witold Szal

W procesji z darami rodzina z Lasku   
fot. Witold Szal

n
Władze miasta – parafianin, burmistrz Da-
riusz Szmyt (w środku delegacji) i jego za-
stępca Mikołaj Tomaszyk   fot. Witold Szal

n
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Poświęcenie dzieła

We wtorek, 26 sierpnia pod-
czas wieczornej mszy św. 
ks. proboszcz Paweł Dą-

browski dokonał poświęcenia ikony 
Matki Boskiej Częstochowskiej. To 
dar Joanny Olejniczak, która własno-
ręcznie wykonała obraz pod okiem 
Lucyny Smok w pracowni artystycznej 
w Rogalinku 13 sierpnia br.

Zamiana duszpasterzy
Podczas mszy św. 29 sierpnia 

o godz. 18 odbyło się pożegnanie 
wikariusza ks. Szczepana Łakomego, 
który został przeniesiony do Pozna-
nia, by budować para�ę pw. św. Mo-

niki. Żegnały go, prócz para�an, 
delegacje ministrantów, szafarzy 
i panie z grup duszpasterskich.

Odchodzącego ks. Szczepana 
zastąpił ks. dr hab. Bartosz Nowa-
kowski, który w para�i Jana Pawła II 

został przydzielony do pomocy dusz-
pasterskiej. Uroczyste powitanie 
nowego duszpasterza odbyło się 
w niedzielę, 31 sierpnia, podczas 
mszy św. o godz. 10.

Władysław Szczepaniak

Z parafii Jana Pawła II

n
Dar dla parafii Jana Pawła II – ikonę – napisaną przez Joannę Olejniczak pre-
zentuje kościelny – Piotr Nakonieczny   fot. Władysław Szczepaniak

n
Odchodzący ks. Szczepan Łakomy podczas poże-
gnalnej mszy św.   fot. Władysław Szczepaniak

„Wieści Lubońskie”: Gdzie 
Ksiądz skończył seminarium du-
chowne i kiedy przyjął święce-
nia?

Ks. Bartosz Nowakowski: Uro-
dziłem się w 1975 r. i pochodzę 
z Kościana. Tam ukończyłem szko-
łę podstawową i liceum ogólno-
kształcące. Po maturze wstąpiłem 
do Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego w Poznaniu. 8 maja 
1999 r. otrzymałem święcenia dia-
konatu. W tym czasie odbywałem 
praktykę diakonatu w para�i Maryi 
Królowej w Poznaniu. 27 maja 2000 r. 
w Bazylice Archikatedralnej w Po-
znaniu przyjąłem święcenia kapłań-
skie z rąk J. E. Ks. Arcybiskupa 
Juliusza Paetza.

„WL”: Na jakiej uczelni ksiądz 
studiował? Czy tylko prawo i czy 
to prawda, że w Rzymie?

Ks. B.N.: Studia prawnicze „przy-
tra�ły się” później, po święceniach 
kapłańskich. Na początku, czyli przez 
6 lat były to studia �lozo�czno-te-

ologiczne na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Tam uzyskałem tytuł 
magistra z zakresu teologii, przed-
stawiając prace z dziedziny teologii 
dogmatycznej pt. „Zagadnienie bez-
religijnego chrześcijaństwa w listach 
Dietricha Bonhoe�era”. Było to na 
piątym roku studiów. Mając per-
spektywę jeszcze jednego roku (dia-
konat), rozpocząłem dwuletnie 
studia podyplomowe z zakresu Wy-
chowania Prorodzinnego i Seksu-
alnego w ramach Wydziału Teolo-
gicznego UAM. Ukończyłem je 
w maju 2001 r., przedstawiając pra-
cę podyplomową „Moralność sztucz-
nego zapłodnienia w świetle instruk-
cji Donum Vitae”. Po rocznej pracy 

w charakterze wikariusza, w 2001 r. 
zostałem skierowany dekretem Ar-
cybiskupa Poznańskiego na studia 
specjalistyczne z zakresu prawa ka-
nonicznego na Uniwersytecie Gre-
goriańskim w Rzymie. Kontynuowa-
łem studia na Wydziale Prawa Ka-
nonicznego Uniwersytetu Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie. W 2005 r. pod kierunkiem ks. 
prof. dra hab. Henryka Stawniaka 
napisałem i obroniłem pracę magi-
sterską pt. „Funkcjonowanie kan. 
1107 KPK w kanonicznym systemie 
małżeńskim”. Tego samego roku 
rozpocząłem naukę na roku dokto-
ranckim z zakresu prawa kanonicz-
nego na wspomnianym Wydziale. 
17 października 2006 r., podczas 
publicznej obrony doktorskiej na 
Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW 
w Warszawie, uzyskałem tytuł dok-
tora nauk prawnych, przedstawiając 
rozprawę doktorską „Wkład Księdza 
Antoniego Stankiewicza w dorobek 
myśli kanonicznej w przedmiocie 
wad zgody małżeńskiej pod rząda-

mi Kodeksu Jana 
Pawia II”. Wielkim 
wyróżnieniem dla 
tak młodego naukow-
ca było najpierw 
wydanie mojego 
doktoratu w formie 
książkowej na Uni-
wersytecie Kardy-
nała Stefana Wy-
szyńskiego, a następ-
nie wręczenie jej jako 
książki laudacyjnej 
Dziekanowi Roty 
Rzymskiej, ks. bp. 
Antoniemu Stankie-
wiczowi podczas 
nadania mu dokto-
ratu honoris causa 
UKSW. Kolejne 7 lat 
to praca naukowa 
nad przygotowaniem 
habilitacji. Niezwy-
kle cennymi okaza-
ły się tu kontakty ze 
studiów w Italii 

i praktycznie stała współpraca z Dzie-
kanem Wydziału Prawa Kanonicz-
nego Papieskiego Uniwersytetu 
Gregoriańskiego w Rzymie, będą-
cego jednocześnie pracownikiem 
sekcji De Matrimonio Kongregacji 
Nauki Wiary. Owocem moich badań 
naukowych oprócz bogatego dorob-
ku publikacji specjalistycznych sta-
ła się książka „Rozwiązanie małżeń-
stwa in favorem �dei. Źródła, ewo-
lucja, aktualne normy”, wydana 
w Poznaniu w 2013 r. W tym samym 
roku, 24 września, odbyło się moje 
kolokwium habilitacyjne na Wydziel 
Prawa Kanonicznego UKSW w War-
szawie, uzyskałem stopień doktora 
habilitowanego nauk prawnych.

Postulator ks. Streicha
Wywiad z ks. dr hab. Bartoszem Nowakowskim – rezydentem 
parafii pw. św. Jana Pawła II, sędzią diecezjalnym, postulatorem 
procesu beatyfikacyjnego ks. Stanisława Streicha, 
zamordowanego w 1938 r. pierwszego proboszcza parafii św. 
Jana Bosko w Luboniu

„WL”: W jakich para�ach Ksiądz 
wcześniej pracował?

Ks. B.N.: Po święceniach Ksiądz 
Arcybiskup skierował mnie do pra-
cy w para�i św. Wawrzyńca w Pnie-
wach. Lata 2001 – 2006 to czas stu-
diów. Po powrocie do Poznania 
krótki czas pracowałem w para�i 
Narodzenia NMP w Tulcach, następ-
nie przez ponad 5 lat w par. św. Ja-
dwigi Śląskiej w Poznaniu (os. Kwia-
towe), a przez ostatnie 2 lata w par. 
MB Pocieszenia w Poznaniu (Podo-
lany).

„WL”: Wiemy, że Ksiądz jest 
wykładowcą. Na jakiej uczelni i ja-
kimi głównie dziedzinami, proble-
mami, tematami się Ksiądz zajmu-
je?

Ks. B.N.: Rzeczywiście, od 2009 r. 
pracuję jako adiunkt w Zakładzie 
Prawa Kanonicznego na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Prowadzone przeze mnie zajęcia 
obejmują głównie zakres prawa mał-
żeńskiego materialnego i proceso-
wego, prawa karnego, norm ogólnych 
oraz zasad funkcjonowania kance-
larii para�alnej. Ponadto prowadzę 
monografy z prawa wyznaniowego 
i zakonnego. Swoje wykłady w ramach 
Wydziału Teologicznego UAM pro-
wadzę także w Wyższym Seminarium 
Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej 
w Obrze i Wyższym Seminarium 
Diecezji Bydgoskiej w Bydgoszczy. 
Personalnie obejmują one zarówno 
studentów świeckich, jak i kandyda-
tów przygotowujących się do kapłań-
stwa. Od roku akademickiego 2009-
2010 na zlecenie J. E. Ks. Arcybisku-
pa Stanisława Gądeckiego prowadzę 
wykłady z zakresu prawa kanonicz-
nego w ramach zajęć Formacji stałej 
prezbiterów Kościoła Poznańskiego. 
Ponadto w ramach Zakładu Prawa 
Kanonicznego WT UAM od 2010 r. 
pełnię także funkcję redaktora na-

cd.  
obok

n
Parafianie witają podczas mszy św. ks. dr. hab. Barto-
sza Nowakowskiego u św. Jana Pawła II   fot. Włady-
sław Szczepaniak
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czelnego rocznika „Prawo i Kościół”. 
Od roku akademickiego 2012-2013 
prowadzę zajęcia na Studiach dok-
toranckich WT UAM oraz dla Ab-
solwentów Szkoły Katechistów Ar-
chidiecezji Poznańskiej w ramach 
wykładów zleconych przez WT UAM. 
Jednak szczególnie cennym doświad-
czeniem, z racji osobistego zainte-
resowania prawniczego, jest prowa-
dzenie wykładów na kursie specja-
listycznym dla biegłych sądowych 
na Wydziale Prawa Kanonicznego 
UKSW w Warszawie. Ponadto jestem 
członkiem Stowarzyszenia Kanoni-
stów Polskich oraz Consociatio In-
ternationalis Studio Iuris Canonici 
Promovendo.

„WL”: Wiemy też, że Ksiądz jest 
sędzią sądu duchownego. Na czym 
ta rola polega?

Ks. B.N.: Od 2006 r. pracuję jako 
sędzia w Metropolitalnym Sądzie 
Duchownym w Poznaniu. Wcześniej 
w latach 2004-2006 odbywałem 

praktykę sądowniczą w Metropoli-
talnym Sądzie Duchownym w War-
szawie. Zasadniczą cześć pracy wy-
pełniają sprawy o stwierdzenie 
nieważności małżeństwa. W mniej-
szym stopniu procesy administra-
cyjne super rato, sprawy dyspens 
kapłańskich, a od kilku miesięcy, 
pierwsza w naszej archidiecezji spra-
wa o rozwiązanie małżeństwa in 
favorem �dei.

„WL”: Od kilku lat jest Ksiądz 
postulatorem procesu beaty�ka-
cyjnego ks. Stanisława Streicha. Na 
czym polega Księdza rola w tej 
sprawie i na jakim etapie jest pro-
ces proboszcza z sąsiedniej para�i 
św. Jana Bosko w Luboniu?

Ks. B.N.: To prawda. Od 4 listo-
pada 2011 r. z nominacji J. E. Ks. 
Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 
pełnię funkcję postulatora w proce-
sie beaty�kacyjnym Sługi Bożego ks. 
Stanisława Streicha. Syntetycznie 
ujmując, rola postulatora koncen-

truje się na przygotowaniu komplek-
sowej dokumentacji o Słudze Bożym 
dla Ojca Świętego. Proces taki skła-
da się z dwóch etapów: diecezjal-
nego i rzymskiego i, w zależności 
od kwali�kacji, toczy się drogą mę-
czeństwa lub heroiczności cnót. 
Wiedząc w jaki sposób zakończyło się 
życie Sługi Bożego ks. Stanisława 
Streicha, łatwo się domyślić, że w grę 
będzie wchodziła pierwsza z tych 
dwóch możliwości. Gdy idzie o za-
awansowanie prac nad procesem 
należy podkreślić, iż dokonano 
przesłuchania naocznych świadków 
męczeństwa Sługi Bożego, w Archi-
wum Diecezjalnym wykonano ko-
pie akt personalnych Sługi Bożego 
i trwa dalsze kompletowanie doku-
mentacji akt (szczególnie w odnie-
sieniu do publikacji i rozpraw na-
ukowych).

„WL”: Czym Ksiądz będzie się 
zajmował w para�i Jana Paw-
ła II?

Ks. B.N.: To trudne pytanie. 
Spodziewam się bowiem, że para-
�anie będą oczekiwać ode mnie 
przynajmniej analogicznego zaan-
gażowania jak w przypadku mego 
poprzednika, ks. Szczepana. Ze 
względu jednak na specy�kę zadań 
wyznaczonych przez Księdza Arcy-
biskupa w instytucjach centralnych 
archidiecezji moje zaangażowanie 
w duszpasterstwo para�alne będzie 
bardzo ograniczone. Podkreślił to 
Ksiądz Arcybiskup, wyraźnie zazna-
czając w dekrecie kierującym mnie 
do par. św. Jana Pawła II, iż moja 
rota ma ograniczyć się do pomocy 
w duszpasterstwie. Trudno jednak 
wyobrazić sobie księdza bez Eucha-
rystii, konfesjonału czy kazań. Mam 
zatem nadzieję, że uda mi się po-
godzić obowiązki diecezjalne z ele-
mentarnymi zadaniami, jakie dyk-
tuje pomoc w para�i.

rozmawiał: Władysław Szczepaniak

Chrzciny

Diakon Bartosz Federowicz, po 
zakończeniu uroczystej Mszy 
św., 24 sierpnia o godz. 11, 

udzielił po raz pierwszy sakramentu 
Chrztu św. najmłodszym członkom 
para�i, z której pochodzi (o jego nie-
dawnych święceniach pisaliśmy w lip-
cowym wydaniu na str. 47). Było to 
niewątpliwie bardzo ważne przeżycie 
dla tego ambitnego, pełnego zapału 
przyszłego księdza.

Pożegnanie ks. Krzysztofa
W niedzielę, 24 sierpnia podczas 

uroczystej mszy św. o godz. 11 
wspólnota para�i św. Jana Bosko 
żegnała odchodzącego wikariusza, 
ks. Krzysztofa Borowicza – obecnie 
proboszcza para�i pw. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Ceradzu 
Kościelnym (o jego mianowaniu 
pisaliśmy w poprzednim wydaniu 
na str. 45). Uczestnicy liturgii wy-
razili kapłanowi wdzięczność za 
jego 4-letnią służbę oraz ciekawe 

i wartościowe inicjatywy podczas 
pracy z ministrantami, Katolickim 
Stowarzyszeniem Młodzieży i wszyst-
kimi para�alnymi stowarzyszenia-
mi. W ten sposób duszpasterz 

Z parafii św. Jana Bosko o wielkim sercu wpisał się na zawsze 
w historię naszej para�i. Jego licz-
ne wypowiedzi były pełne charak-
terystycznego i właściwego mu 

poczucia humoru, natomiast otwar-
tością i zapałem do działania zjed-
nywał sobie społeczność nie tylko 
Starego Lubonia. Ksiądz dziekan 
Karol Biniaś podziękował ks. Krzysz-
tofowi za wzorową współpracę.

Idę spełniać wolę Boga
Od 25 sierpnia w naszej para�i 

rozpoczął posługę duszpasterską ks. 
Jarosław Żurawski. Urodził się 22 
lutego 1984 r. w Poznaniu, skąd 
pochodzą jego rodzice – Maria 
i Grzegorz. Ma siostrę Aleksandrę. 
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej 
nr 88, a następnie XVIII Liceum 
Ogólnokształcące w Poznaniu, stu-
diował na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, a obecnie na 
Wydziale Prawa Kanonicznego Uni-
wersytetu im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał 24 maja 
2012 r., po czym posługiwał w pa-
ra�i pw. Najświętszego Serca Jezusa 
w Środzie Wlkp. W para�i pw. św. 
Jana Bosko jego priorytetami będą: 
współpraca z ministrantami, Kato-
lickim Stowarzyszeniem Młodzieży 
(KSM) i innymi para�alnymi gru-

pami. Nowy wikariusz będzie rów-
nież uczył religii młodzież w Gim-
nazjum nr 1.

PAW
n
Diakon Bartosz Federowicz podczas udzielania sakramentu Chrztu św.   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Mile żegnany, odprawiający ostatnią Mszę św. jako wikary w Luboniu, odchodzą-
cy na probostwo ks. Krzysztof Borowicz   fot. Paweł Wolniewicz

n
Ksiądz Jarosław w otoczeniu młodzieży KSM, tuż po zakończeniu uroczystego, 
niedzielnego nabożeństwa (7 września o godz. 10), na którym wspólnota para-
fialna przywitała nowego duszpasterza   fot. Paweł Wolniewicz
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Święta plonów

W niedzielę, 31 sierpnia przed-
stawiciele para�i św. Barbary 
uczestniczyli w Dożynkach 

Archidiecezjalnych w Obornikach, 

podczas których wspólnota żabikow-
ska przez modlitwę i złożenie wieńca 
żniwnego pełniła dyżur w imieniu 
dekanatu lubońskiego. W kościele 
św. Barbary dziękczynna msza św. za 
tegoroczne zbiory odbyła się w nie-
dzielę, 7 września o godz. 12.30.

Wymiana wikariuszy
Z dniem 1 września ks. Arcybi-

skup powołał ks. Artura Kosiora do 
służby w para�i Najświętszego Ser-
ca Jezusowego w Grodzisku Wlkp., 
skąd do Żabikowa przyszedł ks. Ar-
tur Michalak (czytaj wywiad obok). 
Ks. Artur Kosior pracował w Lubo-
niu przez 3 lata. Pełnił m.in. rolę 
głównego katechety w Gimnazjum 
nr 2.

HS

Z parafii św. Barbary

n
Odchodzący z parafii św. Barbary ks. Artur 
Kosior (z lewej) i nowy wikariusz – ks. Artur 
Michalak   fot. Rafał Wojtyniak

„Wieści Lubońskie”: Wikariusz 
to osoba, która nie może pozostać 
anonimowa wśród para�an. Za-
cznijmy od początku, proszę opo-
wiedzieć o tym, co działo się jesz-
cze przed powołaniem Księdza do 
kapłaństwa.

Ks. Artur Michalak: Urodziłem się 
w 1973 r. w Wolsztynie. Moja edu-
kacja zaczęła się standardowo, czy-
li od żłobka przez wszystkie możli-
we szkoły. Seminarium w Poznaniu 
ukończyłem w 2001 r. i zostałem 
wyświęcony na kapłana. Można po-
wiedzieć, jestem kapłanem XXI wie-
ku. Od dzieciństwa byłem blisko 

Kościoła – przypatrywałem się księ-
żom, byłem ministrantem, opieko-
wałem się kaplicą w szpitalu jako 
kościelny i pełniłem jeszcze wiele 
innych funkcji, które przygotowały 
mnie do drogi kapłaństwa.

„WL”: Jak wyglądała Księdza 
ścieżka kapłańska przed przybyciem 
do naszej para�i?

Ks. A.M.: Po święceniach i prak-
tyce diakońskiej w Swarzędzu, byłem 
wikarym w Obornikach. Potem 
Szamotuły, Koziegłowy, Poznań-
Stare Żegrze, Grodzisk Wlkp. i teraz 
Luboń. Moja posługa była także 

Humanistą nie jestem
Rozmowa z ks. Arturem Michalakiem – nowym wikariuszem 
w parafii św. Barbary (zdjęcie patrz wyżej)

W niedzielę, 7 września tra-
dycyjnie odbył się odpust 
para�alny w podpoznań-

skich Tulcach. Z tej okazji przyby-
ły do sanktuarium maryjnego piel-
grzymki piesze, rowerowe i autoka-
rowe z Poznania i okolic. Wczesnym 
rankiem z pl. bł. E. Bojanowskie-
go wyruszyła pieszo również grupa 
z Lubonia. Nisko unosząca się mgła 
w połączeniu z czerwonym wscho-
dzącym słońcem uatrakcyjniała wy-
marsz z miasta. Pielgrzymi dołącza-
li również na trasie, aż ostatecznie 
na wysokości Dębiny grupa liczyła 
62 osoby. Na terenie Poznania na-
potykaliśmy inne grupy. Niektóre 
przemykały przez jezdnię, z chod-
nika na chodnik, inne szły w mil-
czeniu. Nasza posiada odpowiednie 
wyposażenie, ale ważne są przede 
wszystkim osoby, które chcą i potra�ą 
pełnić rozmaite, a zarazem bardzo 

istotne funkcje, by szło się bez-
piecznie i ciekawie: ks. Artur 
Michalak (udzielanie sakra-
mentu pokuty i pojednania), 
s. Sancja Dutczak (obszerny 
wykład o bł. E. Bojanowskim), 
Mateusz Niećkowiak i Bar-
tek Środa (zabezpieczanie 
i kierowanie ruchem drogo-
wym), Beata Rybicka (opie-
ka medyczna), Ewa Pioterek 
(serwis fotogra�czny), Radek 
Wilczak (obsługa techniczna). 
Należą się im podziękowania, 
również wszystkim tym, któ-
rzy nieśli krzyż oraz tablice, 
śpiewali i prowadzili modlitwy, 
ciągnęli nagłośnienie i pchali 
wózek. W tym roku dzięki zdy-
scyplinowaniu pielgrzymów 
dotarliśmy na pół godziny przed 
mszą odpustową, którą o godz. 12 
odprawił ks. bp Damian Bryl. Wśród 

Pieszo do Tulec

n
 Wyjście z ostatniego postoju, spod szkoły w Szczepankowie   fot. Ewa Pioterek

wnoszonych procesyjnie sztandarów 
i emblematów innych grup można 
było zauważyć nasz krzyż, tablicę 
„Luboń”, a także po raz pierwszy 

w tym roku, tablicę przedstawiają-
cą patronów wszystkich lubońskich 
para�i oraz kościołów.

Rafał Wojtyniak

związana z resocjalizacją. I tak, 
w Szamotułach byłem kapelanem 
aresztu, w Koziegłowach pomagałem 
kapelanowi więzienia (był to mój 
proboszcz), potem byłem kapelanem 
zakładu poprawczego w Poznaniu 
i w ostatniej para�i też kapelanem 
zakładu poprawczego, ale o zaostrzo-
nym rygorze.

„WL”: Czy funkcja kapelana 
była Księdzu przydzielona odgór-
nie, czy może Ksiądz sam wyszedł 
z taką inicjatywą?

Ks. A.M.: Po raz pierwszy – od-
górnie, ale ta posługa bardzo mi się 
spodobała. Następnym razem zapy-
tano mnie, czy bym nie objął sta-
nowiska w zakładzie poprawczym 
– wyraziłem chęć. Jest posłuszeństwo 
w Kościele – trzeba robić to, co każą, 
ale też bardzo często robi się to, co się 
lubi. Posługa kapłańska jest też for-
mą pracy z ludźmi. Jak przed semi-
narium angażowałem się w wiele 
rzeczy, tak też i tu. Tym bardziej, że 
w zakładzie poprawczym czy wię-
zieniu można się angażować w bar-
dzo wiele rzeczy – nie tylko w ścisłą 
pracę kapłańską, ale też i prospo-
łeczną, czy inną.

„WL”: Czym się Ksiądz aktu-
alnie zajmuje oprócz posługi ka-
płańskiej? 

Ks. A.M.: Jestem katechetą 
w szkole. Rozpoczynając moją po-
sługę w para�i św. Barbary, zostałem 
skierowany do nauczania religii 
w Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw-
ła II.

„WL”: Czy ks. proboszcz już 
wyznaczył Księdzu jakieś zadania, 
np. opiekę nad grupami para�al-
nymi?

Ks. A.M.: Na razie takiej kon-
kretnej rozmowy nie było, ponieważ 
para�a przeżywa wizytację, ale już 
mniej więcej wiadomo, że będę kon-
tynuować to, co robił ks. Artur Ko-

sior. Na pewno też dodam coś od 
siebie.

„WL”: Jakie są Księdza zainte-
resowania, pasje? Co lubi Ksiądz 
robić w wolnym czasie?

Ks. A.M.: Staram się mieć wy-
gospodarowany czas na moje pasje 
i na inne rzeczy, które lubię. Pod-
stawowa pasja to góry – wspinam 
się, uczestniczę w wyjazdach, także 
uczę wspinaczki innych. Druga to 
jazda na rowerze, która jest też dba-
niem o kondycję i zdrowie. Dla mnie 
zdrowie jest bardzo ważne i trzeba 
je cenić.

„WL”: Jak się Księdzu podoba 
w naszej para�i, w Luboniu? Czy 
trudno przyzwyczaić się do poran-
nych mszy św. w dni powszednie 
(w poprzedniej Księdza para�i 
odprawiane były wyłącznie wie-
czorem)?

Ks. A.M.: Za szybko, żeby po-
wiedzieć, co się podoba w Luboniu, 
a co nie. Na razie w tej kwestii nie 
będę się wypowiadał. Jestem z na-
tury nocnym markiem. Wstawanie 
na ranne msze można mi zadać jako 
pokutę. Robię to z posłuszeństwa, 
z posługi i raczej się nie spóźnię, ale 
gdybym mógł, pospałbym dłużej.

„WL”: Motto życiowe, cytat, 
wzór do naśladowania – czym się 
Ksiądz w życiu kieruje i co poleca 
czytelnikom?

Ks. A.M.: Humanistą nie jestem. 
Cytaty i takie inne powiedzenia 
aż tak się dla mnie nie liczą. Ale 
cały czas w moim życiu jest jakieś 
zauroczenie Psalmem 121. Po pro-
stu go lubię i często jest moją mo-
dlitwą. Był umieszczony (w cało-
ści) także na moim obrazku pry-
micyjnym.

„WL”: Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał: Rafał Wojtyniak
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Znamy już nazwiska tegorocznych 
Stypendystów Miasta Luboń. 
26 sierpnia br. o godz. 8 ko-

misja w składzie: Romualda Sucho-
wiak (kierownik Wydziału Oświaty, 
Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta) 
oraz radne: Ewa Rogowicz, Dorota 
Franek i Wanda Suleja-Kot spośród 
40 zgłoszonych kandydatur przyzna-
ła stypendia naukowe, artystyczne 
i sportowe 24 uczniom, którzy od-
nieśli szczególne sukcesy, promując 
przy tym nasze miasto na różnych 
konkursach, zawodach czy olimpia-
dach. Należy zauważyć, iż z roku na 
rok liczba wniosków i nagrodzonych 
rośnie: za 2011 r. stypendium dostało 
11 osób, natomiast za 2012 r. zgło-
szono 38 kandydatów i wyróżnio-
no 21. To spowodowało, że spadła 
kwota nagrody: z 250 zł miesięcznie 
w I edycji do 150 zł w roku ubiegłym 
oraz bieżącym. Pieniądze za 2013 r. 
będą wypłacane od września 2014 r. 
do czerwca 2015 r. w 10 równych 
ratach. W tym roku burmistrz Da-
riusz Szmyt nie skorzystał z prawa do 
wyróżnienia kogokolwiek, a jedynie 
zatwierdził wybór komisji. Wniosek 
o stypendium mógł składać: pełno-
letni uczeń, rodzic, prawny opiekun, 
dyrektor szkoły, trener lub opiekun 
grupy (zespołu) w terminie od 1 do 
15 lipca 2014 r.

Komisja odrzuciła łącznie 16 wnio-
sków: 5 z przyczyn formalnych (naj-
częściej były złożone po terminie), 
natomiast 11 osób nie spełniło wy-
maganych kryteriów związanych np. 
z zachowaniem, bądź ich osiągnięcia 
nie były tak znaczące, jak wybranych 
stypendystów. Osoby, które nie za-
kwali�kowały się do stypendium to: 
Marta Cieślak (naukowe), Kacper 
Buczak (nauk.), Roksana Pawlic-
ka (nauk.), Dominika Krzyżańska 
(nauk.), Marianna Kubicka (nauk.), 
Natalia Kaźmierczak (artystyczne), 
Hanna Łobejko (nauk./sport./artyst.), 
Barbara Maćkowska (nauk.), Filip 
Zarzyński (sport.), Sebastian Rataj-
czak (sport.), Michalina Matuszczak 
(sport.), Oskar Danielak (sport.), Inez 
Gorońska (sport.), Artur Jackowiak 
(nauk.), Mariusz Dotka (artyst.), Ju-
lia Będziechowska (artyst.).

Poniżej przedstawiamy listę Sty-
pendystów. Niektórzy zostali wyróż-
nieni po raz drugi (12 osób) lub trzeci 
(3 osoby).

Paulina Qn Adamska – stypendium 
sportowe (przyznane po raz trzeci), 
dyscyplina: wioślarstwo, III LO Po-
znań, wniosek złożyła Małgorzata 
Dekiert-Adamska; sukcesy: 19. miej-
sce w dwójce podwójnej juniorek 
na Mistrzostwach Świata Juniorów 
(9-11.08.2013); 3 miejsce w czwórce 
podwójnej juniorek na Mistrzostwach 
Polski Juniorów (18-21.07.2013).

Marta Qn Bąk – stypendium sporto-
we, dyscyplina: kajakarstwo, Zespół 
Szkół Mistrzostwa Sportowego w Po-
znaniu, wniosek Katarzyny Bąk; 20. 
miejsce w �nale podczas Mistrzostw 
Polski Młodzików (20-21.07.2013); 5 

miejsce podczas Mistrzostw Ludowych 
Związków Sportowych (21.06.2014); 
7. miejsce w �nale C na szczeblu 
ogólnopolskim oraz kwali�kacja do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
podczas Eliminacji Juniorów Młod-
szych (14.06.2014).

Anita Qn Chudy – stypendium spor-
towe (po raz drugi), dyscyplina: tenis 
stołowy, Gimnazjum w Niechanowie, 
wniosek Macieja Chudego; 1. miejsce 
w Indywidualnych Mistrzostwach 
Wielkopolski Kadetek (27.04.2014); 
2. miejsce na Mistrzostwach Wiel-
kopolski Seniorek w Grze Deblowej 
(23.03.2014); 1. miejsce w II Grand 
Prix Wielkopolski kategorii kadetek 
(2.11.2013); 1. miejsce w III Grand 
Prix Wielkopolski w kat. kadetek 
(8.03.2014); 2. miejsce w I Grand 
Prix Wielkopolski w kat. kadetek 
(14.09.2013); 2. miejsce w Wiel-
kopolskim Turnieju Asów Top-8 
(1.03.2014); 1.01.2014 powołana 
do Kadry Narodowej Juniorów.

Aleksandra Qn Dubiak – stypendium 
sportowe, dyscyplina: kajakarstwo, 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowe-
go w Poznaniu, wniosek Aleksandry 
Dubiak; 3. miejsce w konkurencji K-1 
na dystansie 5 000 m podczas Mi-
strzostw Polski Seniorów w Kajakar-
stwie Klasycznym (31.05-1.06.2014); 
3. miejsce w konkurencji K-4 500 m; 
3. miejsce w sztafecie K-1 4 x 200 m 
(2014 r.); 2. miejsce w K-1 25 000 m 
(maraton) na Mistrzostwach Polski 
Seniorów (2013 r.).

Wiktoria Qn Ekwińska – stypendium 
naukowe, Gimnazjum nr 1, wniosek 
Anity Plumińskiej-Mieloch; �nalistka 
Wojewódzkiego Konkursu Języka An-
gielskiego; laureatka Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego „Arsenał 
Pamięci”; 2. miejsce w wojewódz-
twie w Ogólnopolskim Konkursie 
Języka Angielskiego ACE; laureatka 
Ogólnopolskiego Konkursu z Języka 
Angielskiego „Olimpus”.

Andrzej GauzaQn  – stypendium na-
ukowe, SP 2, wniosek Teresy Zyg-
manowskiej; Laureat Ogólnopol-
skiego Konkursu Informatycznego 
„Gra�ka z żółwiem” (27.05.2014); 
1. miejsce w etapie wojewódzkim 
i 4. miejsce w etapie ogólnopolskim 
w V edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su: „Losy Bliskich i Losy Dalekich – 
życie Polaków w latach 1918-1939” 
(7.06.2014).

Julia Qn Jankowiak – stypendium 
artystyczne, SP 2, wniosek Teresy Zyg-
manowskiej; wyróżnienie w XIX Kon-
kursie Recytatorskim dla klas 4-6 
w Bibliotece Miejskiej; 3. miejsce 
w �nale Wojewódzkiego Konkur-
su Recytatorskiego (kwiecień 2014); 
publikacja własnych wierszy w szkol-
nej gazetce „Inter-odgłosy z Cieszko-
wianki” (której jest redaktorem na-
czelnym); wygrana w ogólnopolskim 
konkursie na najciekawszą recenzję 
książki (+publikacja w „Dzienniku 
Zachodnim”); publikacja jej wier-
sza o patronie w książce „Na skrzy-
dłach myśli”; przynależność do grupy 

wspierającej dzieci niepełnosprawne 
ze Stowarzyszenia „Wspólna Droga”, 
uczestnictwo w akcjach Redemptoris 
Missio z Poznania.

Anna Qn Kantor – stypendium nauko-
we (po raz drugi), Gimnazjum nr 1, 
wniosek Anity Plumińskiej-Mieloch; 
Laureatka Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Polskiego; 1. miejsce w Kon-
kursie Matematycznym „Pitagorej-
czycy”; 2. miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Moja mu-
zyka”; Laureatka Ogólnopolskiego 
Konkursu Matematycznego „Olim-
pus”; wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie z Matematyki „Multitest”; 
nagroda w powiatowym konkursie 
plastycznym pt. „60. Rocznica śmierci 
Wojciecha Trąmpczyńskiego”; wy-
różnienie w powiatowym konkursie 
plastycznym pt. „Kopciuszek w po-
znańskim Teatrze Wielkim”; nagroda 
w powiatowym konkursie plastycznym 
pt. „Farbobajanie”; nagroda w XV Wo-
jewódzkim Konkursie Plastycznym 
Domu Bretanii „A to jest dla mnie 
Francja właśnie…”.

Wiktoria Qn Kocięda – stypendium 
sportowe, dyscyplina: karate shoto-
kan, G 1, wniosek Ewa Kociędy; 3. 
miejsce i brązowy medal w kumite 
indywidualnym 13-14 lat na Mistrzo-
stwach Europy Karate Federacji Fu-
nakoshi Shotokan Karate Association 
– FSKA – (24.05.2014).

Maciej Qn Kosmacz – stypendium 
sportowe (po raz drugi), dyscyplina: 
karate shotokan, Zespół Szkół Gastro-
nomicznych im. K. Libelta w Poznaniu 
– Technikum Gastronomiczne; wnio-
sek Marcina Leszczyny; wicemistrz 
Europy w „European Karate Cham-
pionship FSKA 2014” (25.05.2014), 
wielokrotny mistrz Polski.

Cezary Qn Linowski – stypendium 
naukowe (po raz trzeci), G 1, wniosek 
Anity Plumińskiej-Mieloch; Laure-
at Wojewódzkiego Konkursu Histo-
rycznego; Laureat Konkursu Wiedzy 
Obywatelskiej i Ekonomicznej; Lau-
reat Powiatowego Wielkopolskiego 
Konkursu Wiedzy o Samorządzie Te-
rytorialnym; Laureat Wojewódzkie-
go Konkursu „Pamiętamy – 1863”; 
Laureat Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego „W Kalejdoskopie Pa-
mięci – Polska i Polacy 1939-1989”; 
Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady 
Przedmiotowej z Języka Angielskiego 
„Olimpus” (sesja zimowa); Laureat 
Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmio-
towej z Geogra�i „Olimpus” (sesja 
jesienna).

Dominika Qn Lubińska – stypen-
dium sportowe, dyscyplina: squash, 
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 
„Dębinka” w Poznaniu, wniosek Prze-
mysława Lubińskiego; Mistrzyni Pol-
ski w Indywidualnych Mistrzostwach 
Polski w Squashu w kategorii GU13 
(28-31.05.2014); w sezonie 2013-2014 
wzięła udział w 24 turniejach, z czego 
14 razy stanęła na podium (6-krotnie 
1. i 2. miejsce, 2-krotnie 3. miejsce); 
reprezentantka Polski w zagranicz-
nych turniejach squash; 2. pozycja 
na 66 zawodniczek w Ogólnopolskim 
Rankingu Squasha (kategoria: zawod-
niczki poniżej 13 r. ż.)

Lena Qn Marcinkowska – stypen-
dium naukowe (po raz drugi), G 1, 

wniosek Anity Plumińskiej-Mieloch; 
Laureatka Wojewódzkiego Konkur-
su Języka Angielskiego, Finalistka 
Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Polskiego; 1. miejsce w XIII Prze-
glądzie Małych Form Teatralnych; 
dwukrotna �nalistka sesji zimowej 
„Olimpus” z języka angielskiego; 2. 
miejsce w Powiatowym Konkursie 
Języka Niemieckiego „Deutsch-
Wagen-Tour”; Finalistka Olimpiady 
Języka Angielskiego dla Gimnazja-
listów (1. miejsce); najlepszy wynik 
w szkole i 1. miejsce w województwie 
ACE, 3. miejsce w XVI Ogólnopol-
skim Konkursie Historycznym „Hi-
storia Bliska”.

Hubert Qn Mizerka – stypendium na-
ukowe, SP 3, wniosek Grażyny Leciej; 
Laureat Wojewódzkiego Konkursu 
Przyrodniczego (22.02.2014).

Tomasz Qn Nowacki – stypendium 
artystyczne (po raz drugi z prze-
rwą w ub. roku), Państwowa Szko-
ła Muzyczna II st. im. F. Chopina, 
wniosek złożył pełnoletni Tomasz 
Nowacki; udział w Przesłuchaniach 
Regionalnych w Koninie i zakwali�-
kowanie się do przeglądu krajowego; 
wyróżnienie w Ogólnopolskich Prze-
słuchaniach Uczniów Klas Fortepianu 
Szkół Muzycznych II st. w Krakowie 
i uplasowanie się w grupie 10 naj-
lepszych pianistów w Polsce; Stypen-
dium Stowarzyszenia Muzycznego 
„Vividus”; 1. miejsce w Szkolnym 
Konkursie Czytania A’Vista; udział 
w koncertach z serii „Młodzi wir-
tuozi na Szachownicy Starego Bro-
waru”, promującej najzdolniejszych 
pianistów (I i II edycja); koncert na 
Gali „Siewca Roku”; Audycja Mu-
zyczna w Auli ZSM; Międzyszkolny 
Konkurs Pianistyczny; Koncert na 
Przedwiośniu; Koncert z okazji 164. 
rocznicy śmierci F. Chopina; Audy-
cja Muzyczna przed makroregionami 
i konkursami; Koncert Stowarzysze-
nia Muzycznego „Vividus” w Pałacu 
Działyńskich; Wieczór pianistów – 
akompaniatorów; Muzyczny Piknik 
w Szreniawie.

Robert Qn Nowakowski – stypendium 
sportowe (po raz trzeci), dyscyplina: 
kajakarstwo klasyczne, Zespół Szkół 
Mistrzostwa Sportowego – Gimnazjum 
Mistrzostwa Sportowego, wniosek 
Grzegorza Nowakowskiego; 1. miejsce 
w XIX Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży K-2 na 500 m, K-4 na 
1000 m, 1. miejsce na XXX Długody-
stansowych Mistrzostwach Polski K-2 
na 10 000 m, 1. miejsce K-2 na 500 m, 
2. miejsce K-1  500 m, 1. miejsce K-2 
na 1000 m (9-11.05.2014); 1. miej-
sce w Memoriale Andrzeja Kulczyka 
(16.06.2014); 1. miejsce w Regatach 
kajakowych „Otwarte Mistrzostwa 
Miasta Poznania” (17.05.2014).

Natasza Qn Pawlicka – stypendium 
sportowe (po raz drugi), dyscyplina: 
szermierka, taniec, G 1, wniosek Ani-
ty Plumińskiej-Mieloch; drużynowe 
złoto na Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików we Florecie 
(28-29.09.2013); 6. miejsce w Turnieju 
Szermierczym Szpada Dziewcząt na 
Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików; 4. miejsce w XV Turnieju 
o Puchar Pomorza i Kujaw (23.03.2014), 
3. miejsce w miniformacji Disco Dance 
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W sobotę, 
6 wrze-
śnia 

mieszkańcy mie-
li okazję zwiedzić 
wystawę i uczestni-
czyć w pokazie pta-
ków egzotycznych 
zorganizowanych 
w hali Lubońskie-
go Ośrodka Sporty 
i Rekreacji przez 
Zarząd Stowarzy-
szenia Hodowców 
Ptaków „Canaria 
02” i hodowców. 
Była to już trzecia 
wystawa zorgani-
zowana w naszym 
mieście przez prezesa stowarzyszenia 
– lubonianina Wiesława Krajewskiego. 
Pierwsza odbyła się przed dwoma 
laty w Bibliotece Miejskiej, a druga 
w ub. roku w Szkole Podstawowej 
nr 3. Na tegorocznej, trwającej od 
godz. 10 do 16, można było zoba-
czyć kilkaset ptaków, m.in. kanarki 
i papugi prezentowane przez 20 wy-
stawców. W ciągu 6 godzin wystawę 
zwiedziło kilkuset lubonian. Dzieci 
wzięły udział w licznych konkur-
sach z nagrodami, a hodowcy służyli 

poradami i wszelkimi informacjami 
na temat ptaków.

Organizatorzy planują zorgani-
zowanie pokazu również w przyszłym 
roku, być może na skalę Wielko-
polski.

PAW

Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania wszystkim spon-
sorom imprezy. Szczególnie dzię-
kują LOSiR-owi za udostępnienie 
i przygotowanie hali.

n
Oswojone ptaki ku uciesze dzieci chętnie siadały na ich ramio-
nach i przyjmowały od nich pokarm

n
Członkowie Canarii 02, wśród nich lubonianie: prezes Wiesław Krajewski (stoi za chłop-
cem) oraz państwo Krystyna (trzecia z prawej i Waldemar (drugi z prawej) Ratajakowie   
fot. Paweł Wolniewicz

Egzotyczne ptaki w LOSiR
na XI Otwartym Turnieju Wiosny 
(9.05.2014); 1. miejsce w miniforma-
cji Power Dance na Turnieju Tańca 
Nowoczesnego (14.06.2014, Luboń); 
wyróżnienie Dyrektora Gimnazjum 
nr 1 w Mosinie podczas XI Otwar-
tego Turnieju Wiosny Formacji Ta-
necznych i Solistów Mosina 2014; 
udział w pokazach: otwarcie Deca-
thlonu Komorniki – pokaz formacji 
Power Dance (21.11.2013), Olim-
piada Sportu w GOSiR Komorniki 
(13.12.2013).

Kamil Qn Piechowiak – stypendium 
naukowe (po raz drugi), G 1, wniosek 
Lucjana Piechowiaka; Laureat Wo-
jewódzkiego Konkursu Fizycznego; 
Laureat Wojewódzkiego Konkursu 
Geogra�cznego; Laureat Wojewódzkie-
go Konkursu Historycznego; Laureat 
Wojewódzkiego Konkursu Matema-
tycznego; Finalista Wojewódzkiego 
Konkursu Chemicznego; Finalista 
Ogólnopolskiej Olimpiady Informa-
tycznej dla Gimnazjalistów; kwali�-
kacja do �nału XL Ogólnopolskiej 
Olimpiady Geogra�cznej dla szkół 
ponadgimnazjalnych; specjalna na-
groda Wydziału Nauk Geogra�cznych 
i Geologicznych UAM w Poznaniu; 
tytuł „Kaon” w polsko-ukraińskim 
konkursie �zycznym „Lwiątko”; 3. 
miejsce w Konkursie Języka Angiel-
skiego dla Gimnazjów organizowanym 
przez Gimnazjum nr 1 w Luboniu we 
współpracy z Wydziałem Anglistyki 
UAM w Poznaniu; Laureat Ogólno-
polskiego Konkursu Geogra�cznego 
„Olimpus” (sesja jesienna i wiosenna 
2013-2014); wyróżnienie w Ogólno-
polskim Konkursie Geogra�cznym 
„Galileo”, „Geo-planeta”, „Multitest”; 
wyróżnienie w Ogólnopolskim Kon-
kursie Matematycznym „Kangur”; Fi-
nalista Regionalny Ogólnoświatowego 
Konkursu Google Science Fair.

Emil Qn Plewa – stypendium nauko-
we, G 1, wniosek Anity Plumińskiej-
Mieloch; Finalista Wojewódzkiego 
Konkursu Historycznego; Finalista 
Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Eko-
nomicznej; Finalista etapu powia-
towego Wielkopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym; 
Laureat Wielkopolskiego Konkur-
su Historycznego „Marszałek Józef 
Piłsudski”; wyróżnienie w Ogólno-
polskim Konkursie Geogra�cznym 
„Geo Planeta”; Laureat XI Ogólnopol-
skiego Konkursu „Arsenał Pamięci”; 
wyróżnienie na stopniu krajowym 
Ogólnopolskiego Konkursu Fizycz-
nego „Eureka” (2012).

Iga Qn Skrzypczak – stypendium ar-
tystyczne (po raz drugi), G 2, wnio-
sek Beaty Skrzypczak; 1. miejsce 
w XIV Ogólnopolskim Konkursie 
Poetyckim o „Srebrny Liść Chmielu”; 
wyróżnienie w Ogólnopolskim Kon-
kursie Literackim na Opowiadania 
Fantastyczne „Pigmalion Fantastyki” 
(14-15.09.2013); wyróżnienie w ogól-
nopolskim konkursie na recenzję 
organizowanym przez Junior Media 
(4.2014); wyróżnienie w Ogólnopol-
skim Konkursie Literackim „Mój 
ulubiony bohater literacki” (esej); naj-
wyższy w szkole wynik z egzaminu 

gimnazjalnego; świadczenia wolon-
tariackie na rzecz Hospicjum Palium 
w Poznaniu (2011-2014).

Kacper Qn Sommer�eld – stypendium 
sportowe (po raz drugi), dyscyplina: 
piłka nożna, SP 2, wniosek Teresy 
Zygmanowskiej; Mistrz Wielkopolski 
w kategorii Orlik E2; powołany do 
reprezentacji Wielkopolski rocznika 
2004; Król Strzelców Wiosennego 
Turnieju Akademii Kreatywnego Fut-
bolu; Najlepszy Zawodnik Drużyny 
KKS Lech Poznań na X Międzyna-
rodowym Turnieju Rocznika 2004 
w Halowej Piłce Nożnej STK Redeco 
Cup 2014 (1-2.02.2014); Król Strzel-
ców Liga Szkół Allegro (11.07.2014); 
zdał testy do szkoły sportowej „Lecha”, 
udział w rozgrywkach wojewódzkich, 
ogólnopolskich i międzynarodowych 
w sezonie 2013-2014.

Zuzanna Qn Sułek – stypendium spor-
towe (po raz drugi), dyscyplina: tenis 
stołowy, SP 1, wniosek Krzysztofa 
Sułka; 1. miejsce na Mistrzostwach 
Wielkopolski w kat. żaczek na rok 
2014 (22.02 i 31.05.2014); 1. miej-
sce w III Grand Prix Wielkopolski 
w kat. młodziczek sezonu 2013-2014 
(2.03.2014); 1. miejsce w eliminacjach 
wojewódzkich Mini-Olimpic Games 
w Tenisie Stołowym (11.05.2014); 
5. miejsce w Finale Ogólnopol-
skim Mini-Olimpic Games w kat. 
dziewcząt (28-29.06.2014); 3. miejsce 
w Indywidualnych Mistrzostwach 
Wielkopolski Młodziczek na rok 
2014 (26.04.2014); 1. miejsce w kat. 
młodziczek w turnieju tenisa stoło-
wego Luboń (1.06.2014); 3. miejsce 
w konkursie na Najpopularniejszego 
Sportowca Szkoły roku 2013 (Luboń, 
10.01.2014); 1. miejsce na Wielko-
polskim Turnieju Asów Top-8 w kat. 
młodziczek; 2. miejsce w II Grand 
Prix Wielkopolski w kat. żaczek 
2013-2014 (15.12.2013); 3. miejsce 
w II Grand Prix Wielkopolski w kat. 
młodziczek 2013-2014 (10.11.2013); 
3. miejsce w II Grand Prix Wiel-
kopolski w kat. kadetek 2013-2014 
(2.11.2013); 2. miejsce w I Grand Prix 
Wielkopolski w kat. żaczek 2013-2014 
(20.10.2013); 1. miejsce w kat. żaczek 
na obozie szkoleniowym „Pierwsze 
kroki od marzenia do Mistrzostwa” 
(1-11.07.2013).

Agnieszka Qn Wojtowicz – stypen-
dium artystyczne (po raz drugi), Po-
znańska Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna II stop. im. M. Karłowi-
cza, wniosek Elżbiety Wojtowicz; 2. 
miejsce w X Lubuskich Spotkaniach 
Skrzypcowych (14.06.2014); 3. miej-
sce na III Ogólnopolskim Festiwalu 
Skrzypcowym (26-28.04.2014); wy-
różnienie w III Międzynarodowym 
Cieszyńskim Konkursie Skrzypco-
wym (13-15.04.2014); wyróżnienie 
w XI Międzynarodowym Konkursie 
Skrzypcowym im. G. P. Telemanna (22-
24.03.2014); wyróżnienie w X Ogól-
nopolskim Konkursie Skrzypcowym 
Pamięci A. Januszajtis (20-23.11.2013); 
laureatka Programu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego „Młoda 
Polska” 2014; udział w III Gali Mło-
dych Utalentowanych Wielkopolan 
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(6.06.2014); udział w koncercie inau-
guracyjnym Festiwalu Skrzypcowe-
go „Barwy Skrzypiec” (12.04.2014); 
recital na Gali „Siewca Roku 2013” 
(Luboń, 20.02.2014). 

Maja Qn Zielińska – stypendium 
sportowe (po raz drugi), dyscypli-
na: tenis stołowy, Społeczna Szkoła 
Podstawowa nr 3 „Dębinka” w Po-
znaniu, wniosek Arkadiusza Zieliń-
skiego; m.in. Mistrzyni Wielkopol-
ski Młodziczek w grze pojedynczej 
(26.04.2014); Mistrzyni Wielkopol-
ski Młodziczek w grze drużynowej 
(26.04.2014); Mistrzyni Wielkopolski 
zrzeszenia LZS; 1. miejsce w rankin-
gu młodziczek po serii III Grand 
Prix Wielkopolski; zawodniczka 
II ligowego zespołu LKTS Luban-
ta Luvena Luboń; członek Kadry 

Wielkopolskiej Młodzików; 1. miej-
sce w I Grand Prix Wielkopolski 
Młodzików (7.09.2013); 3. miejsce 
w I Grand Prix Wielkopolski Kade-
tów (14.09.2013); 5. miejsce w Mini 
Cup Drzonków (20-22.09.2013); 4. 
miejsce w II Grand Prix Wielkopolski 
Kadetów (2.11.2013); 1. miejsce na 
Grand Prix Wielkopolski Młodzików 
(10.11.2013); 2. miejsce w Turnieju 
Asów Top 8 (5.01.2014); 13-16 miejsce 
w III Grand Prix Wielkopolski Se-
niorów (16.02.2014); 2. miejsce w III 
Grand Prix Wielkopolski Młodzików 
(2.03.2014); 1. miejsce w kat. młodzi-
czek w Mistrzostwach Wielkopolski 
Zrzeszenia LZS (17.03.2014).

B.S.
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Wakacje są najlepszym cza-
sem na to, aby przeprowa-
dzić w szkołach potrzebne 

remonty, konserwacje czy przeglą-
dy, natomiast rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego daje szansę na reali-
zację świeżych pomysłów. To też czas 
małych i większych zmian. A tych 
w lubońskich szkołach nie brakuje. 
Dyrektorzy nie szczędzili �nansów 
na remonty, a grona pedagogiczne 
postarały się jak najbardziej uatrak-
cyjnić ofertę szkół. Zatem, co nowego 
w szkołach?

SP 1
Główną inwestycją w SP 1 są 

prace związane z rozbudową pla-
cówki. Informacji o pozostałych 
zmianach, w tym personalnych, 
placówka nie dostarczyła.
SP 2

Remonty: instalacja awaryjnego 
oświetlenia, odmalowano korytarze 

szkolne, odnowiono trzy sale do 
edukacji wczesnoszkolnej, w tym 
dwie dzięki inicjatywie i pracy ro-
dziców oraz współpracy z �rmą 
„Leroy Merlin”, utworzono i wyma-
lowano dodatkową salę świetlicy 
szkolnej, odświeżono dwie łazienki 
uczniowskie, wyremontowano małą 
salę do nauki języka oraz gabinet 
pedagoga/psychologa, wymieniono 
część rur kanalizacyjnych pod be-
tonowym boiskiem, przygotowano 
pięć sal do edukacji pierwszoklasistów, 
zakupiono dodatkowe sza	i odzie-
żowe s�nansowane przez Radę Ro-
dziców, zainstalowano oświetlenie 
ewakuacyjne przy sali gimnastycznej. 
Innowacje pedagogiczne: „Zabawa 
z matematyką” (kl. 6), „Ćwiczenie 
czyni mistrza” – zajęcia polonistycz-
ne (kl. 6), „Dziennikarstwo w Ciesz-
kowiance” (kl. 4-6), „Matematyczne 
zabawy i łamigłówki nie tylko dla 
bystrej główki” (kl. 3). Programy 
autorskie: „Krok po kroku” – program 
zajęć terapii pedagogicznej, Program 
wspierający rozwój dziecka i wyko-
rzystujący metody muzykoterapii 
i choreoterapii, Program zajęć mu-
zyczno-ruchowych, Program zajęć 
grafomotorycznych dla dzieci z za-

burzeniami manualnymi, Program 
czytelniczy „Podróże z książką”, Pro-
gram zajęć muzycznych „Mini szko-
ła keyboardu”. Nowi nauczyciele: 
Małgorzata Olejniczak (oddział 
przedszkolny), Magdalena Kotlesz-
ka (kl. 1), Agnieszka Janczak (j. ang. 
kl. 1-3), Urszula Dudziak-Kaniec-
ka (kl. 3), Małgorzata Gorzyńska 
(j. polski kl. 4-6), Ksenia Kręcikow-
ska-Grzelczyk (j. ang. kl. 4-6), Ka-
tarzyna Kielas (świetlica), Hanna 
Józefowska-Nawrot (świetlica), Ane-
ta Relewicz (świetlica), Szymon 
Nowicki (biblioteka). Zmiany: Li-
dia Kałwińska – nowym dyrekto-
rem szkoły, Urszula Ferdynus – za-
stępcą.

SP 3
Remonty: zmodernizowano i wy-

malowano pomieszczenia Punktu 
Przedszkolnego „Trójeczka”, stworzo-
no „Szkolne Atelier Sztuki”, umiesz-

czono na szkole jej nazwę, tarczę 
szkoły oraz herb Miasta Lubonia oraz 
przygotowano tablicę informującą 
o głównym wejściu do szkoły. Pro-
jekty dydaktyczne: „Rozwijamy my-
ślenie naukowe”, „Uczymy się przez 
zabawę”. Projekty wychowawcze: 
„Luboń – tu zdobywany wykształce-
nie i tu moje są korzenie”, „Wznieść 
serce nad zło”, „Przeciwdziałamy 
agresji i przemocy” oraz projekty 
ministerialne. Innowacje artystyczne: 
„Bliżej słowa, muzyki, obrazu” – do-
skonalenie umiejętności poruszania się 
w świecie kultury, technologii infor-
macyjnej, sumiennego i solidnego 
odbioru słowa, muzyki, obrazu oraz 
rozwijanie umiejętności społecznych 
ucznia. Nowi nauczyciele: K. Szcze-
paniak, K. Rajewicz, K. Królikiewicz, 
M. Olejniczak, A. Gałek, D. Lubkow-
ski, W. Bąk, D. Mocydlarz, M. Hof-
fmann, J. Guza.

SP 4
Remonty: zakończenie termo-

modernizacji budynku szkoły, od-
wodnienie gmachu, kuchnia+wy-
dawka, sala 16, drzwi, kompakty 
sedesowe i umywalki dla dzieci 
młodszych, wymiana ściany w bi-

Co nowego w oświacie?

bliotece (teraz 
przeszklona), 
w każdej sali in-
strukcje ewaku-
acji+nowy plan 
ewakuacji dla 
całego budynku 
w związku z ter-
momodernizacją 
szkoły. Zmiany: 
Agnieszka Ant-
czak – nowy 
dyrektor szkoły; 
biblioteka otwar-
ta na dwie zmia-
ny (do godz. 17), 
dyżur psycholo-
ga raz w tygodniu 
dla rodziców 
w godzinach po-
południowych. 
Programy: 2 au-
torskie z j. angiel-
skiego; 3 innowacje pedagogiczne: 
matematyka, opiekuńczo-wycho-
wawcza, j. angielski; planowana 
innowacja realizowana przez psy-
chologa „Agresja i przemoc rówie-
śnicza”. Klasy: 5 klas pierwszych, 2 
kl. „0”; nadal system zmianowy. Nowi 
nauczyciele: Beata Wlazły (j. nie-
miecki), Ewa Darul (WF).

G 1
Remonty: odnowiono wszystkie 

hole, klatki schodowe, wymieniono 
lampy na korytarzach, podłogę 
w sali 23, nowe oblicze zyskał pokój 
nauczycielski, który wyposażono 
w estetyczne sza	i. Wstawiono nowe 
meble do szatni przy siłowni oraz 
sza	i posiadające zamek cyfrowy 
dla uczniów. Zmiany: zaczęła dzia-
łać nowa strona internetowa szkoły. 
Innowacje: edukacja prawna (ks. 
Jarosław Żurawski), ocenianie na 
lekcji WF (Karina Rzepecka, Marcin 
Winiecki), j. angielski na lekcji WF 
(Mateusz Niedźwiedź), koło rozwo-
ju kompetencji społecznych, koło 
miłośników kultury hiszpańskiej. 
Plany: Przygotowywane jest wyda-
nie trzeciej publikacji z serii „Roz-
wijamy talenty”, tym razem będzie 
to przewodnik dla zainteresowanych 
Rogalinem i okolicą autorstwa ab-
solwenta Kamila Piechowiaka. Po 
raz drugi będziemy organizować 
u siebie Europejskie Dni Dziedzic-
twa, które w tym roku poświęcone 
są E. Bojanowskiemu i A. Cieszkow-
skiemu. Nowi nauczyciele: ks. Jaro-
sław Klupś, ks. Jarosław Żurawski, 
psycholog – Aleksandra Salwa oraz 
germanista – Adam Tomaszczyk.

G 2
Remonty: drobne naprawy wy-

posażenia i sprzętu (m.in. wymiana 
blatów stolików uczniowskich, re-
nowacja ławek na boisku, wypraw-
ki malarskie), instalacja nowych 
rolet w kolejnych salach lekcyjnych. 
Konieczna wymiana drzwi wejścio-
wych została przełożona na koniec 
roku z powodu zaplanowanej przez 
Miasto budowy łącznika między 
budynkiem szkoły a halą LOSiR. 
Klasy: stworzono 25 oddziałów: 
8 klas pierwszych, 8 drugich i 9 
trzecich. Na poziomie klas drugich 
i pierwszych funkcjonują pro�le: 
językowy i matematyczno-�zyczny. 
Wśród drugich jest klasa bezpie-
czeństwa narodowego, wśród pierw-
szych – sportowa. W szkole jest 
obecnie 56 nauczycieli. Nowi na-
uczyciele: Alicja Baszczyńska (j. hisz-
pański) i ks. Artur Michalak. W cza-
sie wakacji stopień nauczyciela 
dyplomowanego uzyskały Hanna 
Grus-Krężelewska (WF) i Paulina 
Hącia (historia, wos, logopedia), 
nauczycielami mianowanymi zosta-
li: Anna Trąbała (j. niemiecki, de-
coupage), Monika Siwek (geogra�a) 
i Marcin Zabłocki (WF).

Pogodne Przedszkole
W Publicznym Przedszkolu nr 1 

przy ul. Sobieskiego 65 w okresie 
wakacyjnym odmalowano dwie sale 
i łazienki oraz przeprowadzono re-
mont parkingu. W ostatnim tygodniu 
sierpnia odbył się program adapta-
cyjny dla dzieci 3- i 4-letnich.

B.S.

n
Na zdjęciu fundamenty nowego gmachu SP 1    fot. Hanna Siatka

n
W holu SP 3 na sztucznej, zielonej murawie urządzono Szkolne 
Atelier Sztuki

Wszystkim Nauczycielom i Uczniom
z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego  

i zbliżającego się święta  
Edukacji Narodowej (14 października)
życzymy sukcesów w nauce i nauczaniu,  

dobrych pomysłów, radości  
i zadowolenia z czasu  

spędzanego w murach szkoły.
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Włochy

Już po raz szósty uczniowie SP 3, 
nauczyciele oraz uczniowie Ze-
społu Szkół w Rogalinie wraz 

z absolwentami udali się na auto-
karową wycieczkę do Włoch (18-
22 sierpnia). Jej organizatorem był 
Krzysztof Glaza, a opiekę sprawowali: 
Daniela Cichońska, Irena Gierach 
i Honorata Kowalik. Uczestnicy zwie-
dzili Rzym, Wenecję, Watykan oraz 
zamek Neuschwanstein w Bawarii. 
W Wenecji zobaczyli główny plac – 
Piazza San Marco, gotycką siedzibę 

władców i rządu Wenecji – Pałac Do-
żów, Bazylikę św. Marka oraz „Most 
Westchnień”. W Rzymie: Koloseum, 
Forum Romanum, Łuk Konstantyna 
Wielkiego, Wzgórze Kapitolińskie 
i Usta Prawdy. 21 sierpnia dotarli 
do Watykanu. Zwiedzanie rozpo-

częli od najbogatszego zbioru dzieł 
na świecie – Muzeów Watykańskich. 
Następnie przez ogrody papieskie 
udali się do Kaplicy Sykstyńskiej. 
Punktem kulminacyjnym wycieczki 
była wizyta w Bazylice św. Piotra, 
gdzie modlono się przy grobie św. 
Jana Pawła II. Ponadto uczestnicy 
zobaczyli Panteon, Plac Hiszpański, 
Piazza Navona oraz Zamek Świę-
tego Anioła. W drodze powrotnej 
podziwiali malownicze krajobrazy 

Alp niemieckich z jeziorem Alpsee 
i zwiedzili zamek Neuschwanstein, 
który dla wielu znany jest z czołó-
wek bajek Disney’a.    K.G.

Rozpoczęcie roku
Inaugurację roku szkolnego roz-

poczęła p. dyrektor witając dzieci, 
nauczycieli, rodziców oraz gości: 
burmistrza D. Szmyta, jego zastęp-
cę R. Marka, przewodniczącego Rady 
Miasta M. Samulczyka. Wcześniej 
odbyła się w szkole msza św., której 
przewodniczył ks. kanonik K. Biniaś. 

Władze miasta uroczyście wręczyły 
akt nadania na stanowisko dyrekto-
ra Trójki G. Leciej, która po raz 
kolejny wygrała konkurs. Następnie 
zgromadzeni minutą ciszy uczcili 
wszystkich zamordowanych w II woj-
nie światowej. Dyrektor powitała 

i przedstawiła nowych nauczycieli, 
życzyła wszystkim uczniom uśmie-
chu, zawierania wspaniałych przy-
jaźni i jak najlepszych wyników 
w nauce. Szczególne słowa troski 
i serdeczności skierowała do 6-latków 
i 7-latków. Po krótkim programie 
artystycznym w wykonaniu uczniów 
z kl. 6 b odbyły się spotkania z wy-
chowawcami.    M.G.

OŚWIATA

Czas, w którym odbywają się lekcje 
w lubońskich szkołach wydłuża 
się, co jest efektem wzrostu liczby 

oddziałów klasowych. Dzieje się tak, 
ponieważ z roku na rok rośnie liczba 
dzieci w wieku szkolnym, a budynki 
szkolne nie są z gumy. Samorząd prze-
gapił czas, kiedy należało podejmować 
decyzje o budowie dwóch nowych pla-
cówek i rozbudowie trzeciej.

Obecnie najwcześniej lekcje zaczy-
nają się w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie 
zerówki chodzą na dwie pięciogodzin-
ne zmiany między godz. 7 a 17. Pozo-
stałe lekcje w tej szkole zaczynają się o 8, 
a kończą najpóźniej o 17.05.

Najpóźniej ze szkoły wracają 
uczniowie SP 2, bo dopiero o 17.25 
(od października do marca o tej porze 
jest już ciemno), jednak, co jest god-
ne uwagi, zerówki w tej szkole chodzą 
tylko na ranną zmianę 8.15-13.15. 
W Trójce jest trochę lepiej, ponieważ 
lekcje trwają od 8 do 16, ale zerówki 
działają na dwie zmiany w godz. 8-17. 
Czwórka prowadzi zajęcia w godzinach 
8-17.

Większość rodziców krytykuje 
popołudniowe zmiany i lekcje do 
późna, wprowadzone już w klasach 
pierwszych. Niektórzy zapowiadają 
nawet przeniesienie dzieci do szkół 
w innym mieście. W przypadku, gdy 
oboje opiekunowie pracują, dziecko 
od godz. 7.30 przebywa w świetlicy, 
a kończy lekcje dopiero o 17.25 – jest 
to dla rodziny zbyt obciążające.

W Gimnazjum nr 1 pierwsza lek-
cja rozpoczyna się już o 7.10, a ostat-
nia kończy się o 16.35. W G 2 zajęcia 
trwają od 7.05 do 17.

W Dąbrowie, gdzie dyrektorem 
szkoły jest lubońska radna Elżbieta 
Zapłata-Szwedziak, rodzice przeko-
nali samorząd do zainwestowania 
w tymczasowe rozwiązanie. Powsta-
je tam skrzydło szkoły wykonane 
z kontenerów, które wyglądają bardzo 
estetycznie i kolorowo. W tej tzw. 
„zagrodzie” będzie miejsce na klasy, 
świetlicę i sanitariaty. Może i w Lu-
boniu trzeba będzie postawić takie 
pawilony.

KK

Efekt przepełnionych szkół

Kolejna akcja Stowa-
rzyszenia „Solidarni 
w Prawdzie i Miłosier-

dziu” potwierdziła, że z roku 
na rok przybywa ubogich ro-
dzin, których nie stać na wy-
posażenie dzieci w niezbędne 
przybory szkolne. Są rodziny, 
które w okresie rozpoczęcie 
roku szkolnego, potrzebu-
ją pomocy i wsparcia. Sam 
zakup podręczników (nawet 
używanych) i ćwiczeń (które 
niestety muszą być nowe), jest 
wydatkiem kilkusetzłotowym. 
Nasze stowarzyszenie po raz kolejny 
przygotowało pomoc w postaci wy-
prawek szkolnych dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i śred-
nich, którzy nie są objęci pomocą ze 
strony innych instytucji. W plecakach, 
które otrzymali, znalazły się zeszyty, 
bloki rysunkowe, techniczne, farby, 

piórniki, przybory do pisania, ryso-
wania czy zajęć z matematyki.

Stowarzyszenie pragnie podzię-
kować Lubońskim Przedsiębiorcom 
oraz Urzędowi Miasta za wsparcie 
akcji.

Jolanta Korcz
prezes Stowarzyszenia

Wyprawka szkolna

n
Plecaki z wyposażeniem szkolnym od Stowarzyszenia 
„Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu”

Grupa 
obdarowa-
nych dzieci

n

Nowinki z Trójki

n
Zwiedzanie Włoch

n
Miejskie rozpoczęcie roku szkolnego miało tym razem miejsce w Trójce. Na 
zdjęciu m.in. przedstawiciele władz
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Sportowe lato

W czasie wakacji w G 2 po 
raz kolejny nocowali mło-
dzi sportowcy. Tym razem 

odwiedziły nas dwie grupy siatkarzy 
i jeden zespół tenisistów stołowych. 
Klasy zamieniliśmy w przytulne, wy-
godne sypialnie, w świetlicy był ką-
cik telewizyjno-�lmowy, natomiast 
w holu serwowano obiady. Treningi 
odbywały się w hali LOSiR. Wg opi-
nii trenerów wszystkich grup, letnie 
obozy sportowe były bardzo efek-
tywne. Dzieci i młodzież wyjechali 
z nowymi umiejętnościami. My zaś 
cieszymy się z pozytywnych opinii 
na temat naszej szkoły i miejsc noc-
legowych.

Powitanie roku
1 września zainaugurowano nowy 

rok szkolny. Uroczystość poprowa-
dzili Ania Klemczak i Łukasz Kali-
nowski. Młodzież powitali dyrektor 
Jolanta Walczak oraz burmistrz Da-
riusz Szmyt. Klasa 1 c, przygotowa-
na przez Katarzynę Kozłowską 
i Magdalenę Kaszkowiak, zaprezen-
towała szkolno-uczniowski skecz, 

w którym humorystycznie pokaza-
no postawy gimnazjalistów (aktorzy: 
Michalina Maćkowiak, Łukasz Ka-
linowski, Dominika Szymanda, 
Barbara Rosa). Ta sama klasa po raz 
pierwszy wystawiła poczet sztanda-
rowy (Dominika Maik, Ludwika 
Paszko, Krzysztof Flagmański). Po 
części o�cjalnej uczniowie z wycho-
wawcami udali się na spotkania 
klasowe w salach.

W sieci
Wystartowała „Gimnazzzetka” 

– internetowa gazeta szkolna. Wy-
danie stanowi kontynuację publika-
cji z poprzedniego roku. We wrze-
śniowym numerze redaktorzy po-
chylili się nad fenomenem Facebo-
oka. W wydaniu znajduje się też 
poradnik dla pierwszaków. Każdy 
czytelnik znajdzie coś dla siebie. 
Gazeta startuje w konkursie na naj-
lepszą szkolną gazetkę w Wielkopol-
sce. W poprzednim roku „Gimnazz-
zetka” dwa razy znalazła się wśród 
pięciu najlepszych w regionie.  

 Ilona Walkowiak

Konkurs
Przeszliśmy już dwa etapy 

w konkursie „Uwolnij energię!”, 
który ogłosiła organizacja „Gre-
enpeace” w Polsce z okazji 10-
lecia swojego istnienia. Kolejny 
zależał od głosowania internau-
tów w dniach 1-9 września.

Mistrz
Michał Garstkiewicz, nasz 

nauczyciel WF-u, regularnie 
bierze udział w półmaratonach 
odbywających się w ramach 
Grand Prix Wielkopolski. Tego 
lata zmierzył się również z tria-
thlonem (pływanie, jazda na 
rowerze, bieganie). Startował 
w Szczecinie (1/4 Ironman) 
i Poznaniu (1/2 Ironman). 15-17 
sierpnia w Wolsztynie odbywał się 
Puchar Świata w Quadrathlonie 
i I Mistrzostwa Polski w Qu-
adrathlonie. Zawodnicy musie-
li pokonać dystans 1500 m 
pływania, 40 km jazdy na ro-
werze, 8 km pływania kajakiem 

i 10 km biegu. Były to zawody 
międzynarodowe. M. Garstkiewicz 

Z Gimnazjum nr 2

n
Rozpoczęcie roku szkolnego w G 2   fot. Ł. Budzyński

n
Winietka internetowej „Gimnazzzetki” – ju-
niorskiego wydania „Głosu Wielkopolskiego” 
z G 2

wbiegł na metę jako trzeci, uzysku-
jąc czas 3 h 6 min 47 sek. Jednocze-
śnie prowadzono klasy�kację pośród 
polskich zawodników w ramach 
I Mistrzostw Polski. Automatycznie 

nasz sportowiec zajął pierwsze miej-
sce i otrzymał tytuł Mistrza Polski 
w Quadrathlonie 2014.   

G 2

n
Michał Garstkiewicz, nauczyciel WF z G 2 – Mistrzem Polski w Quadrathlonie   
fot. M. Garstkiewicz

Sukcesy

W niedzielę, 3 sierpnia na To-
rze Regatowym „Malta” 
odbyły się Młodzieżowe 

Mistrzostwa Polski w Wioślarstwie. 
Dwaj uczniowie z G 1, Jakub Pluciń-
ski i Jakub Mazurek, zajęli 4. miejsce 
w kategorii młodzik, startując w osa-
dzie czwórka bez sternika w barwach 
klubu „Posnania”. To ich ogromny 
sukces, bo przygodę z tym sportem 
zaczęli zaledwie rok temu.

Witaj szkoło!
Tegoroczne rozpoczęcie roku 

szkolnego było nietypowe. Z powo-
du remontu wiaduktu msza św. nie 
odbyła się w kościele, a w sali gim-
nastycznej. Po niej serdecznie po-
witaliśmy uczniów z klas 1 oraz 
nowych nauczycieli.

Awans
Trzy nasze nauczycielki pozy-

tywnie zakończyły staż i uzyskały 
kolejny stopień awansu zawodowe-
go, są to: Magdalena Jabłońska (WF) 
– nauczyciel dyplomowany, Anna 
Rymaniak (j. ang.) – nauczyciel mia-
nowany, Marta Sawościanik (j. pol-
ski) – nauczyciel kontraktowy.

Stypendia
Stypendia Miasta Luboń za osią-

gnięcia sportowe, naukowe i arty-
styczne zostały przyznane następu-
jącym uczniom z naszej szkoły: 
Nataszy Pawlickiej, Wiktorii Kocię-
dzie, Wiktorii Ekwińskiej, Annie 
Kantor, Cezaremu Linowskiemu, 
Kamilowi Piechowiakowi, Emilowi 
Plewie i Lenie Marcinkowskiej. (Wię-
cej na str. 53)

Z Gimnazjum nr 1

W poniedziałek, 
1 września ucznio-
wie SP 2 przyszli 

do szkoły, by po dwóch mie-
siącach zabawy i wypoczynku 
powitać swych wychowaw-
ców, nauczycieli i kolegów. 
Wśród znajomych twarzy 
można było wypatrzeć mnó-
stwo nowych, a także tych 
już znanych, ale w nowej roli. 
Uroczystość poprowadziła 
nowa pani dyrektor, Lidia 
Kałwińska. Następnie powita-
no nową panią wicedyrektor, 
Urszulę Ferdynus, która do 
tej pory była bibliotekarką. 
Później społeczności szkolnej 
zostali przedstawieni nowi 
nauczyciele i uczniowie.

Violetta Langner

Z Cieszkowianki

n
Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 2 z hym-
nem szkoły i pocztem sztandarowym
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Celem Zlotu, który odbywał się 
od 18 do 24 sierpnia, były: 
popularyzacja najcenniej-

szych walorów krajoznawczych 
Mazowsza i Warszawy, a także dzia-
łalności PTTK wśród miejscowej 
społeczności i władz samorządo-
wych; propagowanie obiektów Ka-
nonu Krajoznawczego Polski z te-
renu Mazowsza oraz Mazowieckiej 
Odznaki Krajoznawczej, Warszaw-
skiej Odznaki Krajoznawczej, Od-
znaki Turystyczno-Krajoznawczej 
„Miłośnik Puszczy Kampinoskiej” 
i innych odznak regionalnych; wy-
miana doświadczeń i integracja śro-
dowisk krajoznawców polskich oraz 
popularyzowanie działalności krajo-
znawczej i kolekcjonerskiej. W tre-
ściach programowych i materiałach 
zlotowych zajęły stosowne miejsce: 
220. rocznica powstania kościusz-

kowskiego, 220. rocznica urodzin 
Wojciecha Bogumiła Jastrzębow-
skiego, 200. rocznica urodzin Hen-
ryka Oskara Kolberga, 165. rocznica 
urodzin i 100. rocznica śmierci Jó-
zefa Chełmońskiego, 150. rocznica 

urodzin Stefana Żeromskiego, 150. 
rocznica śmierci bohatera Powsta-
nia Styczniowego gen. Romualda 
Traugutta, 120. rocznica urodzin 
Jarosława Iwaszkiewicza, 110. rocz-
nica urodzin i 45. rocznica śmierci 
Witolda Gombrowicza, 100. rocz-
nica wybuchu I wojny światowej, 
75. rocznica Września 1939, 70. 
rocznica Powstania Warszawskiego 
i walk o wyzwolenie wschodniego 
Mazowsza (w tym warszawskiej Pra-
gi), 70. rocznica śmierci Aleksandra 
Janowskiego, 60. rocznica utworze-
nia Komisji Krajoznawczej Zarządu 
Głównego PTTK oraz 55. rocznica 
utworzenia Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Patronat honorowy 
nad imprezą objęli: Wojewoda Ma-
zowiecki, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Prezydent Miasta 
Stołecznego Warszawy, Dyrektor Kam-

pinoskiego Parku Narodowego oraz 
Prezes Zarządu Głównego PTTK. 
Organizatorem Zlotu był Oddział 
PTTK „Mazowsze” w Warszawie 
i Komisja Krajoznawcza ZG PTTK 
w Warszawie. Komandorem Zlotu 

Zlot krajoznawców w Warszawie
XLIV Centralny Zlot Aktywu Krajoznawczego – CZAK 2014 
z udziałem przedstawicieli lubońskiego Oddziału PTTK 
im. C. Ratajskiego

n
 Uczestnicy zlotu na trasie w Kampinowskim Parku Narodowym   fot. Jan Błaszczak

był dr Mieczysław Żochowski. Odby-
ły się wycieczki przedzlotowe: „Kur-
piowska”. „Chopinowska”, „Szlakami 
Kampinowskiego Parku Narodowe-
go” oraz „Zwiedzamy Warszawę”. 
Trasy zlotowe to: „Wschodnia” – 
„Szlakami wojny 1920 r. i II woj-
ny światowej” (Sulejówek, Ossów, 
Radzynin), „Południowa” – „Galo-
pem przez historię” (Czersk, Warka, 
Maciejowice), „Zachodnia” (Pęcice, 
Żyrardów, Sochaczew) i „Północna” 
(Pułtusk, Opiniogóra, Ciechanów). 
W Warszawie zwiedzaliśmy m.in. 

Belweder i Uniwersytet Warszawski. 
Były sesje krajoznawcze, prezenta-
cje krajoznawcze i kolekcjonerskie 
oraz biesiada turystyczna w Osadzie 
Puszczańskiej PTTK w Tułowicach. 
Program Zlotu był bardzo napięty 
i urozmaicony oraz dobrze przy-
gotowany. Dużo podróżowaliśmy 
po Mazowszu i poznaliśmy wiele 
miejscowości oraz wydarzeń histo-
rycznych z nimi związanych. Kolejny 
CZAK w przyszłym roku w Krasno-
brodzie na Lubelszczyźnie.

Maria i Jan Błaszczakowie

Po raz kolejny ogródek restau-
racji „Miodziojadło” przy pl. 
Edmunda Bojanowskiego zo-

stał w sobotę, 16 sierpnia opanowany 
przez szachistów. Grupa blisko 40 
graczy w wieku od 5 do 77 lat rywa-
lizowała w dwóch kategoriach: open 
oraz junior. Tegoroczny turniej miał 
akcent międzynarodowy, gdyż w roz-
grywkach wziął udział Niemiec, 54 
letni Juergen Neurohr. „Ogródkowy” 
turniej odbył się po raz szósty. Był to 
już 20. turniej organizowany w Lu-
boniu z inicjatywy Janusza Wody, 
sędziego klasy międzynarodowej, 
byłego prezesa Polskiego Związku 
Szachowego oraz radne Magdalenę 
Nyćkowiak-Filusz i Annę Stanko-
wiak-Bożełko, reprezentujące Sto-
warzyszenie „Po Pierwsze Luboń”. 

Nad turniejem czuwał sędzia Leon 
Mikłosik. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii otrzymali dyplomy, medale 
oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorzy składają podzię-
kowania właścicielowi restauracji 
„Miodziojadło” za pomoc w przy-
gotowaniu turnieju oraz wszystkim 
szachistom za udział oraz wspania-
łą sportową i koleżeńską postawę. 
Projekt był współ�nansowany przez 
Urząd Miasta w Luboniu.

Wyniki: kategoria senior: I – 
Marek Olszewski, lat 54; II – Euge-
niusz Małecki, lat 50; III – Jarosław 
Wiśniewski, lat 38; kategoria junior: 
I – Jonasz Walkowski, lat 13; II – 
Rafał Lorenz, lat 11; III – Agata 
Ullrich, lat 11.

mf

Turniej pod parasolem

n
Turniej szachowy w ogródku restauracji „Miodziojadło” na placu Edmunda Boja-
nowskiego

Centrum Edukacji Ekologicznej 
Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego (WPN) organizuje 

konkurs fotogra�czny dla uczniów 
szkół podstawowych i średnich. Do 
30 września należy przysłać prace na 
adres: Wielkopolski Park Narodowy, 
Jeziory, 62-050 Mosina. Warunkiem 
jest, aby zdjęcia (maksimum 5) były 
wykonane na terenie WPN i uka-
zywały jego walory przyrodnicze 
bądź kulturowe. Fotogra�e mogą 
być czarno-białe i kolorowe. 1 paź-
dziernika wyniki konkursu zostaną 
opublikowane na stronie internetowej 

Parku. Spośród autorów prac zostanie 
wybranych 40 laureatów. W kon-
kursie zostaną przyznane nagrody 
w postaci sprzętu fotogra�cznego, 
akcesoriów fotogra�cznych oraz na-
grody książkowe. Ich wręczenie na-
stąpi podczas uroczystego otwarcia 
wystawy pokonkursowej w siedzibie 
Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go 18 października.

Regulamin konkursu znajduje się 
na stronie: www.wielkopolskipn.pl 
w zakładce „Aktualności”.

(S)

Z początkiem roku szkolnego 
w całej Wielkopolsce ruszył 
nowy projekt piłkarski. Od 

1 września szkółka Lech Poznań 
Football Academy (LPFA) obec-
na jest również w Luboniu, a do 
jej struktur może dołączyć każdy 
chętny między 4. a 12. rokiem życia. 
Najlepsi młodzi piłkarze będą mieli 
szansę trenować w młodzieżowych 
drużynach Kolejorza. Trzon kadry 
szkoleniowej stanowić będą trenerzy 
Lecha Poznań. Szkółka ma stanowić 
pewien etap preselekcji.

LPFA to pierwsza tego typu 
inicjatywa w kraju zakładająca jed-
nolite i komercyjne szkolenie dzie-

ci w tak młodym wieku. Celem jest 
stworzenie ośrodków treningowych, 
które dzięki wspólnemu systemowi 
szkolenia i zarządzania dają gwa-
rancję jakości i profesjonalizmu. 
LPFA jest szkółką dostępną dla 
wszystkich dzieci w wieku od 4 do 
12 lat. O przyjęciu do grupy decy-
duje tylko liczba wolnych miejsc.

Prezesem Football Academy 
jest Radosław Soperczak.

Więcej informacji o szkoleniu, 
terminach treningów oraz kosztach 
można uzyskać pod numerem te-
lefonu 732 922 922.

Justyna Gdowska
Biuro Prasowe KKS Lech Poznań SA

Akademia Lecha w Luboniu

Park w obiektywie
Konkurs fotograficzny „Oblicza przyrody Wielkopolskiego Parku 
Narodowego”
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W pierwszej kolejce rozegra-
nej o mistrzostwo klasy 
okręgowej 23 sierpnia LKS 

zmierzył się u siebie z Piastem Ko-
bylnica. Zespół prowadzony przez 
Marka Wilczyńskiego, po 20. minu-
tach pierwszej połowy, prowadził już 
3:0. Wydawało się, że następne gole 
będą kwestią czasu, ponieważ lubo-
nianie dominowali na boisku. Pod 
koniec pierwszej części spotkania, 
zawodnicy z Lubonia, jakby zado-
woleni z wyniku, oddali inicjatywę 
gościom, którzy śmielej zaczęli prze-
prowadzać niebezpieczne akcje. Jedną 
z nich był rzut karny, podyktowa-
ny przez arbitra, który dopatrzył się 
faulu na polu karnym. W ten spo-
sób goście, zdobywając bramkę, do 
przerwy zmniejszyli rezultat meczu 
na 3:1. W drugiej połowie zawodni-
cy z Kobylnicy zmuszeni byli grać 
w dziesiątkę, ponieważ arbiter jed-
nego z nich ukarał czerwoną kart-
ką. Od tego momentu goście zaczęli 
być groźni. Kiedy jednak lubonia-
nie zdobyli bramkę na 4:1 było już 
wiadomo, że z tego spotkania nasi 
wyjdą zwycięsko. Piłkarze z Piasta 
strzelili jeszcze jednego gola z rzutu 
karnego. Ostatecznie mecz zakoń-
czył się jednak zwycięstwem lubo-
nian 4:2. Bramki dla LKS-u zdobyli 
Jacek Chromiński (3) i Bartek Śron. 
Po meczu trener Marek Wilczyński 
powiedział: Jestem bardzo zadowolo-
ny ze zwycięstwa, bo z wyniku trze-
ba się cieszyć, ale musimy popracować 
jeszcze nad wytrzymałością i zgra-
niem drużyny. W tym meczu zespół 
wystąpił w następującym składzie: 

Łukasz Suwiczak, Dariusz Imbioro-
wicz, Bartłomiej Śron, Marcin Kle-
mens, Dawid Leszczyński, Tomasz 
Domagała, Jacek Chromiński, Tomasz 
Jagodziński, Jakub Kowalewski, Bar-
tosz Kowalski, Paweł Kowalkiewicz, 
Rafał Norek, Piotr Bartczak, Jonasz 
Jeżewski i Oskar Pochylski.

W drugiej kolejce, 30 sierpnia 
LKS zremisował 0:0 na trudnym 
terenie w Konarzewie z tamtejszym 
Orkanem. To cenny remis wywie-
ziony przez lubonian, nie krzywdzą-
cy żadnego z zespołów.

W trzeciej kolejce, 6 września 
LKS odniósł szczęśliwe zwycięstwo 
z bardzo dobrze grającym zespołem, 
którym jest sąsiad zza miedzy – Wiel-
kopolska Komorniki. Pierwsza po-
łowa wykazała zdecydowaną prze-
wagę gości, którzy parokrotnie 
poważnie zagrozili bramkarzowi 
z Lubonia. Gdy Jacek Chromiński 
(na razie najlepszy strzelec z zespo-
łu lubońskiego) zdobył bramkę, 
wszyscy kibice odetchnęli z ulgą, bo, 
jak się okazało, przeciwnik to rywal 
bardzo wymagający (po rzucie kar-
nym doprowadzł do wyrównania na 
1:1). Trener Marek Wilczyński miał 
dobre wyczucie, gdy wprowadził do 
gry napastnika Dawida Leszczyń-
skiego, sprowadzonego z Pogoni 
Lwówek, który rozstrzygnął losy tego 
spotkania, zdobywając bramkę na 
wagę 3 punktów.

Po trzech kolejkach LKS zajmu-
je 5. miejsce w tabeli z dorobkiem 
7 punktów i bilansem 6:3.

Władysław Szczepaniak

Dobry początek
Luboński Klub Sportowy

n
Mecz LKS-u z Piastem Kobylnica – wyjście na boisko przy ul. Rzecznej   
fot. Władysław Szczepaniak

Przed rozpoczęciem meczu 
pierwszej kolejki pomiędzy 
Stellą a Kotwicą Kórnik uczczo-

no minutą ciszy pamięć 9-letniego 
piłkarza UKS „Jedynki” – Ksawe-
rego Jankowskiego. Niestety, Stella 
przegrała bardzo wyraźnie na swo-
im boisku. Na usprawiedliwienie 
trzeba stwierdzić, że zespół gości 
to od paru lat czołowa drużyna 

rozgrywek. Stellowcy do przerwy 
próbowali coś wskórać. Druga po-
łowa wykazała całkowitą przewagę 
zawodników Kotwicy, którzy szyb-
kimi kontrami doprowadzili do wy-
sokiego zwycięstwa. W sumie Stella 
zaprezentowała się bardzo słabo. 
Miejmy nadzieję, że w następnych 
meczach będzie lepiej.

W drugiej kolejce, 30 sierpnia 
lubonianie ponownie wystąpili na 
własnym boisku, podejmując be-
niaminka – Concordię Murowaną 
Goślinę. Lubońscy kibice musieli 
znów przełknąć gorycz wysokiej 
porażki, bo Stella przegrała 2:5. 

Bramki dla naszych zdobyli Marcin 
Ogrodowczyk i Grzegorz Sołtysiak. 
Na uwagę zasługuje fakt, że w tym 
spotkaniu wystąpił prezes Stelli 
Dawid Paprocki, który zagrał w obro-
nie w roli stopera.

W trzeciej kolejce, 6 września 
Stellowcy rozegrali mecz na wy-
jeździe z zespołem TPS Winogra-
dy. Po bardzo wyrównanym spo-

tkaniu nasi przegrali 1:0. W luboń-
skim zespole widać było o wiele 
lepszą grę niż w poprzednich me-
czach. Stellowcy parokrotnie za-
grozili bramkarzowi z Winograd. 
Mankamentem lubońskiego zespo-
łu jest słaba skuteczność strzelec-
ka. W tym spotkaniu waleczny 
w obronie prezes Stelli otrzymał 2 
żółte kartki i w konsekwencji czer-
woną, więc musiał opuścić bo-
isko.

Po trzech meczach Stella zajmu-
je 13. miejsce z zerowym dorobkiem 
punktowym i bilansem bramkowym 
2:10. Kibice, zdziwieni tak słabą grą, 

mają wiele pytań. Dla-
czego po odejściu z klu-
bu kliku zawodników 
i wiedząc o kontuzjach 
innych piłkarzy z po-
czątkiem rozgrywek 
zespołu nie wzmocnio-
no? Tak słabej obrony 
i skuteczności strzelec-
kiej w ataku dawno 
w Stelli nie było. Wie-
rzymy, że nowy zarząd 
Stelli z operatywnym 
prezesem zrobią wszyst-
ko, żeby kibice mieli 
znów powody do rado-
ści.
Władysław Szczepaniak

Falstart Stelli

n
Stella (w jaśniejszych strojach) w meczu z Kotwicą Kórnik na własnym boisku   
fot. Władysław Szczepaniak

Tabela Klasy Okręgowej

 1.  Kotwica Kórnik  3 9 15-2
 2.  Wełna Rogoźno  3 9 7-0
 3.  Kłos Zaniemyśl  3 9 8-3
 4.  Orkan Konarzewo  3 7 6-1
 5.  Luboński KS  3 7 6-3
 6.  TPS Winogrady Poznań 3 6 3-4
 7.  Wielkopolska Komorniki 3 3 6-4
 8. Polonia Poznań  3 3 4-5
 9.  Warta Śrem  3 3 6-8
 10.  Concordia Mur. Goślina 3 3 6-12
 11.  Vitcovia Witkowo  2 0 1-4
 12.  Piast Kobylnica  2 0 2-8
 13.  Stella Luboń  3 0 2-10
 14.  Suchary Suchy Las  3 0 1-9

Nowy luboński zespół „Pogrom” Luboń rozpoczął rozgrywki w B kla-
sie w sezonie 2014-2015 r. W pierwszej kolejce rozegrał u siebie 
spotkanie ze „Skrą” Wielkopolska Otusz, przegrywając 1:15. Ho-

norową bramkę dla lubonian zdobył wiceprezes klubu Sebastian Michalak. 
Ten młody, sympatyczny zespół, niestety, zapłacił frycowe. Prezes Szymon 
Owsianny powiedział, że jest dobrej myśli. Jego zdaniem, trzeba trochę 
czasu i przede wszystkim większego zgrania zawodników w zespole, bo 
ambicji i woli walki u nich nie braknie.

Debiut Pogromu 6 września „Pogrom” przegrał na wyjeździe z „Avią II” Kamion-
ki 7:0.

Władysław Szczepaniak

Terminarz kolejnych meczy Pogromu Luboń na własnym boisku 
w Luboniu przy ul. Rzecznej:

Pogrom Luboń – NKS Niepruszewo  27.09.2014, godz. 14Qn

Pogrom Luboń – 1920 Mosina  12.10.2014, godz. 14Qn

Pogrom Luboń – Złoci Złotkowo  18.10.2014, godz. 14Qn

Pogrom Luboń – Orły Plewiska  09.11.2014, godz. 14Qn
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Pierwsze single

W niedzielę, 3 sierpnia roze-
grano pierwsze w historii 
single klubowe Lubońskiej 

Petanki. Niestety, nie wszyscy mogli 
zagrać, ale mimo wakacyjnej pory na 
bulodromie stawiło się aż 18 osób. 
Po 5 rundach systemem szwajcar-
skim z Buchholzem do fazy play o� 
awansowało 8 najlepszych zawodni-
ków. Byli to, z czterema zwycięstwa-
mi: Darek Surdyk, Karolina Fabiś, 
Zenon Radziejewski i Mikołaj Fabiś 
oraz z trzema zwycięstwami: Blan-
ka Mojzykiewcz, Marcin Jeziorny, 

Stanisław Kędziora 
i Przemysław Łopatka. 
Ostatecznie rozgrywki 
singlowe wygrał Da-
riusz Surdyk, na 2. 
miejscu uplasował się 
Zenon Radziejewski, 
a trzecie miejsce zajęła 
Karolina Fabiś.

Intermarché Lu-
boń Cup

17 sierpnia roze-
grano V turniej z cy-
klu „Intermarché Luboń Cup” zor-

ganizowany przez 
Klub „Lubońska 
Petanka” oraz 
LOSiR sp. z o. o., 
z udziałem 21 
dubletów (6 rund 
systemem szwaj-
carskim). Na 
najwyższym stop-
niu podium sta-
nął lider klasy-
�kacji, jedyny 
niezwyciężony 
w tym dniu zespół 
„GTW” ze Śremu 
(K. Bratek, J. 
Grewling). Na 

Lubońska petanka

drugim miejscu z 5 zwycięstwami 
znalazł się również śremski dublet 
– „Gepard” (M. Maćkowiak, T. Tom-
czak), a na trzecim – reprezentanci 
naszego klubu – drużyna „e-lubon” 
(Izabela i Piotr Chodorowscy). War-
to zauważyć, że aż 6 zespołów mia-
ło po 4 zwycięstwa, a o kolejności 
zadecydował Buchholz. Najlepsze 
drużyny nagrodzono pamiątkowy-
mi pucharami, rozdano też bony 
podarunkowe ufundowane przez 
sponsora zawodów – Intermarché 
w Luboniu, a także 3 dwuosobowe 
zaproszenia do „Ogrodu Różanego” 
Café w Luboniu i jedno zaproszenie 
dla 2 osób do Baru „Pomes” w Po-
znaniu oraz kilka nagród rzeczowych. 

Dla uczestników przygotowano jak 
zwykle poczęstunek. Zawody te 
wchodzą w skład cyklu 6 turniejów 
Intermarché Luboń Cup, podczas 
których 15 najlepszych drużyn otrzy-
muje punkty w zależności od zaj-
mowanych miejsc. Do klasy�kacji 
liczą się punkty z 5 najlepszych tur-
niejów danej drużyny. Na zakończe-
nie sezonu najlepsze zespoły zosta-
ną nagrodzone.

Cykl „Intermarché Luboń Cup”, 
zorganizowany z okazji 60-lecia lo-
kacji Lubonia, jest współ�nansowa-
ny ze środków z Urzędu Miasta 
Luboń. Patronat medialny objęły: 
e-lubon.pl i „Wieści Lubońskie”.

Karolina Fabiś

n
Uczestnicy Intermarche Luboń Cup   fot. Karolina Fabiś

n
Finaliści turnieju singlowego   fot. Lubońska Petanka

Od 15 sierpnia na obiektach 
Lubońskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Sp. z o.o. po raz 

drugi odbywało się zgrupowanie te-
nisistów stołowych szkolonych w ra-
mach programu „FUNdamenty”. 32 
zawodników i zawodniczek z całej 
Polski oraz jeden z Niemiec pod okiem 

9 trenerów przygotowywało się do 
kolejnego sezonu. Goszczono mło-
dych tenisistów z klubów ekstrakla-
sy z klubu Mistrza Polski „Bogorii” 
Grodzisk Mazowiecki wraz trenerem 
Tomaszem Redzińskim, „Bronowian-
ki” Kraków, „Decorglass” Działdowo, 
AZS Gliwice, „Topspin” Niepołomice, 
a także z Krakowa, Warszawy, Miko-
łowa, Strzelina i Łazisk Górnych oraz 

Monachium. Nie zabrakło też grupki 
utalentowanych wychowanków Lu-
bońskiego Klubu Tenisa Stołowego 
wraz z trenerami Mariuszem Pyś-
kiem, Piotrem Ciszakiem, Hubertem 
Spychałą oraz Joanną Drygas.

Zawodnicy realizują program 
opracowany przez trenera Jerzego 

Grycana, który kładzie nacisk na 
wszechstronne przygotowanie do 
gry, zarówno w sferze umiejętności 
technicznych i sprawności jak też, 
co twórca programu uważa za bardzo 
istotne, w sferze intelektualnej. Za-
wodnik musi myśleć podczas gry 
i konstruktywnie reagować na wy-
stępujące w pojedynku sytuacje.

LOSiR

Trenowali w Luboniu
Tenisiści stołowi z całej Polski na obozie w LOSIR Sp. z o.o.

n
Wakacyjne warsztaty tenisa stołowego w LOSiR-ze   fot. LOSiR Sp. z o.o.

Zostań mistrzem

Luboński Klub Tenisa Stołowego Luvena Luboń zaprasza dzieci 
i młodzież do nauki gry tenisa stołowego w roku szkolnym 2014-
2015. Treningi odbywają się w poniedziałki i środy od godz. 17 

do 19 w hali LOSiR, ul. Kołłątaja 2. Informacji udzielają: prezes M. 
Kędziora – tel. 512 498 927 oraz trener H. Spychała – 662 988 157.

LOSiR

Akademia Judo z sekcją w Lu-
boniu rozpoczyna nabory na 
nowy sezon 2014-2015. Dla 

nowych uczestników pierwsze zajęcia 
są bezpłatne. Klub prowadzi szko-
lenie dzieci i młodzieży od 2009 r. 
Obecnie trenuje w nim ponad 500 
zawodników w kilkunastu miejscach 
Poznania i okolic oraz w przedszko-
lach. Zajęcia prowadzone są przez 
doświadczonych trenerów, którzy 
są lub byli czynnymi zawodnikami 
sportowymi. Akademia, jako jedy-
na w Wielkopolsce, prowadzi szko-
lenie dla osób niepełnosprawnych 

i niesłyszących. Jest aktualnym Dru-
żynowym Mistrzem Polski Juniorek 
Młodszych, posiada medale z Mi-
strzostw Polski Młodzików, Juniorów 
i Młodzieżowców.

Zajęcia odbywają się w Lubońskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji, we wtor-
ki i czwartki od godz. 15.30-1630 
(10 lat i starsi), 16.30-17 (3 – 5 lat) 
oraz 17-18 (6-9 lat) dzięki wsparciu 
Urzędu Miasta Luboń. Kontakt: tre-
ner Dariusz Migdałek, tel. 
506 208 727

Radosław Miśkiewicz
prezes Akademia Judo Poznań

Sekcja judo

W rozegranych 13 września na boisku przy ul. Szkolnej derbach 
– ligowym meczu piłkarskim w klasie okręgowej – pomiędzy 
Stellą Luboń a Lubońskim KS-em, po wyrównanym meczu go-

spodarze ulegli 0:1. Złotą bramkę dla LKS-u zdobył Paweł Kowalkiewicz 
(syn śp. Małgorzaty i Janusza Kowalkiewiczów – byłych sponsorów LKS-u 
z restauracji „Hubertus” w Puszczykowie). Więcej o meczu w następnym 
numerze „Wieści Lubońskich”

WS

Z ostatniej chwili

Lubońskie derby



9/2014

61

SPORT

Rozgrzewka przed mistrzo-
stwami

Gdy dzieciaki po ostatnim 
dzwonku cieszyły się z upra-
gnionych wakacji, miłośnicy 

speed badmintona z całego świata 
podążali ku Warszawie, by wystarto-
wać w międzynarodowych zawodach 
Polish Open. 28 czerwca do stolicy 
wyruszyła też grupa zawodników dru-
żyny „Ruk-Cuk” Luboń z Mistrzem 
Polski, Tomkiem Kaczmarkiem na 
czele. Warszawa przywitała nas sło-
neczną pogodą, ale również i dość 
silnym wiatrem, który dawał się we 
znaki i mocno utrudniał rozgryw-
ki. Najlepiej w tych warunkach po-
radziła sobie Kasia Sitarz, która na 
zawodach Polish Open 2014 osiągnę-
ła swój życiowy sukces, zdobywając 
3. miejsce w kategorii kobiet +35. 
W drodze na podium Kasia poko-
nała m.in. zawodniczki z 2. i 4. miej-
sca rankingu światowego. W meczu 
o �nał po wyrównanej grze uległa 
2:1 późniejszej zwyciężczyni Sabinie 
Schabek ze Szczecina. Sabina, dzięki 
zwycięstwu w tym turnieju, została 
numerem jeden na listach światowych, 
a Kasia cieszyła się ze swojego naj-
większego sukcesu w dotychczasowych 
stratach. Dobrze zaprezentował się 

również Maciej Kędziora w kategorii 
+40, który po emocjonujących poje-
dynkach grupowych dotarł do gier 
pucharowych, w których musiał uznać 
wyższość Tomasa Dozsy z Węgier, za-
wodnika numer dwa światowego ran-
kingu. Ostatecznie w swoim debiucie 
na arenie międzynarodowej Maciej 
zajął 5. miejsce. Niestety z silnym wia-
trem wiejącym podczas całego turnieju 
nie poradził sobie Tomek Kaczmarek 
i zajął ostatecznie 13. lokatę. Zawody 
w tej kategorii wygrał Misza Mandryk 
z Ukrainy. W kategorii open kobiet 
wystartowała Izabela Polichnowska, 
której, pomimo dzielnej postawy, nie 
udało się przebrnąć przez rozgryw-
ki grupowe i ostatecznie zajęła 10. 
miejsce. Wielu zawodników startują-
cych w Polish Open zapewne chciało 
sprawdzić swoją formę przed najważ-
niejszymi zawodami w tym sezonie 
– Mistrzostwami Europy.

Pogrom Mistrzów Świata
Po tych zawodach zawodnicy 

„Ruk-Cuk” Luboń ruszyli w Polskę, 
by podczas rozpoczynających się 
wakacji szlifować również formę. Po 
wielu ciężkich dniach treningu, wy-
lanych litrach potu i z bojowym na-
stawieniem „Ruk-Cuki” stawiły się 
24 lipca na kortach Warszawianki, 
by wziąć udział w Mistrzostwach 
Europy w speed badmintonie. Pro-
gnozy zapowiadały nienajlepsze 
warunki, co miało się przejawiać 
w silnych opadach deszczu łącznie 
z burzami. I tak faktycznie było, bo 
jak burza szła nasza najlepsza para 
deblowa Marcin Ociepa z „Bat Bats” 
Wrocław i Tomasz Kaczmarek z „Ruk-
Cuk” Luboń. Panowie grali pewnie, 
skutecznie i po grach deblowych 
dotarli do ćwierć�nałów. Niestety 
następny dzień przywitał nas burza-
mi, ale tym razem już pogodowymi. 
Rozgrywki przesunięto na godziny 
popołudniowe, ale co najważniejsze 
pod dach, co odpowiadało naszym 
deblistom, którzy nie zwalniali tem-
pa i w grze pół�nałowej stoczyli 
bardzo wyrównany pojedynek z parą 
szwedzką. Ostatniego seta wygrali 
w stosunku 16:14, przechylając sza-
lę zwycięstwa na swoją korzyść w sa-

mej końcówce poje-
dynku. To zwycięstwo 
dało już naszym zawod-
nikom medal i prawo 
gry o tytuł Mistrzów 
Europy w grze �nało-
wej, gdzie czekali już 
aktualni Mistrzowie 
Świata – Mattias Arons-
son i Per Hjalmarson 
ze Szwecji. To, co wy-
darzyło się na kortach 
podczas �nału, przeszło 
nasze najśmielsze ocze-
kiwania. Polacy po 
fantastycznym poje-
dynku, grając bardzo 
mocno, pewnie i nie 
popełniając błędów, 

wprost „rozjechali” Mistrzów Świa-
ta w dwóch setach, dając kibicom 
z Polski ogromne powody do rado-
ści i dumy. Szwedzi w obydwu setach 
nie mogli znaleźć recepty na bardzo 
dobrze usposobionych Polaków, któ-
rzy pierwszego seta wygrali do 8, 
a w drugim pokonali Skandynawów 
do 10. W ten oto sposób Marcin 
Ociepa i Tomasz Kaczmarek zostali 
Mistrzami Europy w grze deblowej! 
W grach singlowych już tak dobrze 
zawodnikom z „Ruk-Cuk” Luboń nie 
poszło. Najlepiej zagrała Izabela Po-
lichnowska, która wyszła z grupy 
w rozgrywkach eliminacyjnych i sto-
czyła bardzo dobry pojedynek z Nad-
ine Weingartner ze Szwajcarii w me-
czu o wejście do grona 16 najlepszych 
zawodniczek turnieju. Iza pierwsze-
go seta wygrała do 6, grając z wiatrem. 
W drugim secie (grając pod wiatr) 
Iza miała trzy piłki meczowe, pro-

Speed Badminton
Dobry sposób na udane lato!
Tomasz Kaczmarek – Mistrzem Europy w deblu

wadząc 15-12. Niestety, Szwajcarka 
zdobywając 5 punktów z rzędu, wy-
grała tego seta i w trzecim, decydu-
jącym pokonała Izę do 13. Szkoda 
tej przegranej, bo Iza Polichnowska 
grała bardzo dobrze i do szczęścia 
zabrakło naprawdę niewiele. Osta-
tecznie nasza zawodniczka uplaso-
wała się na 22. miejscu. Tomasz 
Kaczmarek, po dobrych grach gru-
powych w grze o ćwierć�nał, przegrał 
w dwóch wyrównanych setach z Ma-
tiasem Arronsonem ze Szwecji i osta-
tecznie zajął 17. miejsce. Kasia Sitarz 
tra�ła bardzo pechowo do grupy 
z dwoma Węgierkami i Hiszpanką. 
O ile z Hiszpanką nie miała proble-
mów, gładko wygrywając 2:0, to 
z Węgierkami oba mecze przegrała, 
zostawiając jednak po sobie dobre 
wrażenie ambitnej gry. Jedną z Wę-
gierek była Beáta Fenyvesi – aktual-
na Mistrzyni Świata i po tym turnie-
ju również Mistrzyni Europy, z którą 
Kasia w obu setach zdobyła 20 punk-
tów. Warto dodać, że żadna inna 
zawodniczka w grze z Węgierką nie 
przekroczyła granicy 20 punktów, co 
może być powodem do radości i do-
brym prognostykiem na przyszłość. 
No cóż, po prostu Kasia pechowo 
wylosowała. Trema sparaliżowała 
natomiast Maciej Kędziorę, który 
w grach grupowych przegrał bardzo 
wyrównane dwa pierwsze pojedynki 
i nie awansował do dalszych gier. 
Wracając z Warszawy byliśmy jednak 
dumni i szczęśliwi, bo zawodnik „Ruk-
Cuk” wiózł do domu medal i to ten 
najcenniejszy, złoty.

Medale na deser
Na zakończenie lata drużyna 

Ruk-Cuk wybrała się w bardzo licz-
nym składzie do Nowego Tomyśla 
na turniej z okazji Jarmarku Chmie-
lo-Wikliniarskiego. Duże wrażenie 
na nas zrobiła gościnność organiza-
torów i bardzo dobrze przygotowa-
ny turniej z pysznym żurkiem, 
smacznym plackiem i ślicznymi 
koszykami, które większość z nas, 
jako zwycięzców przywiozła do domu. 
Swoje kategorie w Nowym Tomyślu 
wygrali i zajęli pierwsze miejsca: 
Katarzyna Sitarz, Tomasz Kaczma-
rek i Maciej Kędziora. Ze srebrnymi 
medalami wrócili Danka i Marek 
Stawarz, a brązowy medal zawisł na 
szyi Mikołaja Kolasińskiego. Obyśmy 
tę dobrą formę pokazali na Mistrzo-
stwach Wielkopolski, które 4 paź-
dziernika zostaną rozegrane w Kór-
niku.

No cóż lato się kończy, ale nie 
żałujemy tego czasu, bo przyniósł 
nam wiele pięknych chwil i bezcen-
nych wspomnień z naszych speedo-
wych wojaży. Poznaliśmy wielu 
nowych, sympatycznych i jak my 
pozytywnie zakręconych ludzi. Ten 
czas przyniósł wielki sukces, jakim 
było zdobycie tytułu Mistrza Euro-
py przez Tomasza Kaczmarka, skrom-
nego i bardzo sympatycznego mło-
dego mieszkańca Lubonia położo-
nego gdzieś w środku Polski.

Ruk-Cuk Luboń

O Mistrzu Europy – Tomaszu 
Kaczmarku – czytaj też na str. 8.

Mieszkaniec Lubonia – Sylwe-
ster Lorenz – po raz kolej-
ny stanął na podium. Tym 

razem wywalczył dwa brązowe me-
dale w kategorii wiekowej 60+ na 
Mistrzostwach Europy Weteranów 
w Lekkiej Atletyce, które odbyły się 
w dniach od 22 do 31 sierpnia w tu-
reckim Izmirze. Reprezentant klubu 
AZS Poznań zdobył pierwszy medal 
w dziesięcioboju, uzyskując wynik 
5 943 punktów (pierwszy dzień – bieg 

na 100 m, skok w dal, pchnięcie kulą, 
skok wzwyż, bieg na 400 m; drugi 
dzień: bieg na 100 m przez płotki, rzut 
dyskiem, skok o tyczce, rzut oszcze-
pem, bieg na 1500 m). Drugi medal 
zdobył w konkurencji indywidualnej 
– 100 m przez płotki, przebiegając 
dystans w 17,43 sekundy.

O sukcesach lekkoatletycznych 
Sylwestra Lorenza pisaliśmy w stycz-
niu, marcu i lipcu br.

BS

Kolejny sukces

n
Finaliści biegu 100 m przez płotki, reprezentant Polski – Sylwester Lorenz z nr. 
1365 (z prawej)

n
Najlepsze zawodniczki kategorii +35 Polish Open Speed 
Badminton. Druga z prawej – brązowa medalistka Kasia 
Sitarz, „Ruk-Cuk” Luboń   fot. Jakub Orzechowski
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01.08 – pracownik Towarzystwa Qn

Opieki nad Zwierzętami zgłosił luboń-
skiej policji, że mieszkaniec ul. Armii 
Poznań znęcał się nad posiadanymi 
zwierzętami domowymi i gospodarski-
mi, nie zapewniając im pożywienia 
i dostępu do wody.

01.08 – z posesji przy ul. ks. Streicha Qn

skradziono: rower, zabytkową lampę 
na�ową, przedłużacz i aluminiowe pro-
�le.

02.08 – z mieszkania w bloku przy Qn

ul. Sikorskiego nieznany sprawca skradł 
laptop i 2200 zł. Policjanci odzyskali 
komputer, znajdując 
go w jednym z lom-
bardów.

02.08 – przy ul. Qn

Żabikowskiej dwaj 
mężczyźni pobili miesz-
kańca Lubonia. Pokrzywdzony doznał 
urazów twarzy, nie wymagał jednak 
hospitalizacji.

03.08 – w nocy kierowca jadący sa-Qn

mochodem osobowym ulicą Armii 
Poznań w kierunku Mosiny (przed wę-
złem autostradowym) najprawdopodob-
niej zasnął i utracił panowanie nad 
kierownicą. Jego samochód zjechał na 
przeciwległy pas ruchu, uderzył w ta-
blicę drogową i uszkodził zaparkowane 
w pobliżu pojazdy. Na szczęście, nikt 
w kolizji nie ucierpiał.

05.08 – przy ul. Zbyłowita w Pozna-Qn

niu odnaleziono mercedesa poszukiwa-
nego przez lubońską policję.

06.08 – przy ul. Powstańców Wlkp. Qn

nieznany sprawca, wykorzystując numer 
karty kredytowej należącej do miesz-

kańca Wir, dokonał przelewu na kwotę 
11 640 koron szwedzkich (SEK). Straty: 
5 238 zł.

06/07.08 – w nocy, po rozcięciu Qn

plandeki namiotu, włamano się do 
myjni samochodowej przy ul. Żabikow-
skiej, skąd skradziono: 3 opryskiwacze, 
kompresor olejowy, drabinę i środki 
czystości (straty: 2000 zł). Na miejscu 
zdarzenia technik kryminalistyki za-
bezpieczył ślady linii papilarnych. W toku 
podjętych czynności policjanci zatrzy-
mali podejrzanego mieszkańca Lubo-
nia, część skradzionych przedmiotów 

odzyskano.
07.08 – na Qn

podstawie naka-
zu wydanego przez 
Prokuratora Re-
jonowego Poznań-

Nowe Miasto, policjanci zatrzymali przy 
al. Jana Pawła II podejrzanego o popeł-
nienie przestępstwa lubonianina.

08.08 – policjanci z Referatu Wywia-Qn

dowczego KMP Poznań zatrzymali przy 
ul. Żabikowskiej trzech młodych męż-
czyzn (mieszkańcy Poznania) podejrze-
wanych o posiadanie narkotyków.

09.08 – mężczyzna, przebywający Qn

w lokalu przy ul. Osiedlowej, skradł jego 
mieszkance portfel z dokumentami oraz 
prawie 500 zł.

10.08 – w nocy, na skrzyżowaniu ulic Qn

Poniatowskiego i Kościuszki doszło do 
kolizji dwóch samochodów osobowych. 
Jak się później okazało, nietrzeźwy kie-
rowca taksówki, wymuszając pierwszeń-
stwo, uderzył w jadącego �ata. W wy-

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

Kronika Strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

Strażnicy miejscy wykonali w sierp-
niu w sumie 428 różnych inter-
wencji. Okres wakacyjny nieste-

ty sprawia, że odnotowujemy sporo 
przypadków nieprzestrzegania art. 43 
„Ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi”. Interwencji, których podmiotem 
było spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym odnotowaliśmy w tym 
miesiącu 64. Dwadzieścia osób za 
tego typu wykroczenia zostało uka-
ranych grzywnami mandatowymi. 
Do miejsca zamieszkania lub Izby 
Wytrzeźwień w sierpniu strażnicy 
przewieźli 2 osoby.

69 razy interweniowaliśmy, gdy 
naruszany był „Regulamin utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie 
miasta Luboń”. W 5 przypadkach 
sprawy zakończyły się nałożeniem 
przez strażnika mandatu karnego. 

Za różne wykroczenia drogowe 
ukaraliśmy 35 osób. Doprowadzili-
śmy do usunięcia samochodowego 
wraku, który znajdował się na tere-
nie ogólnodostępnym. Z terenu 
miasta wyłapano także 7 błąkają-
cych się psów. W większości przy-
padków ich właściciele zgłosili się 
po swoich pupili, ponieważ jednak 
nie zachowali nakazanych i zwycza-
jowych obowiązków, jakie na nich 

ciążą, zostali przez nas ukarani. 30 
sierpnia strażnicy zachęcali właści-
cieli psów do odwiedzania pierw-
szego w naszym mieście psiego 
wybiegu, który w tym miesiącu za-
czął funkcjonować w parku Papie-
skim.

Wykonaliśmy także 30 konwojów 
wartości pieniężnych i dokumentów. 
Wraz z pracownikami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej prze-
prowadziliśmy 31 kontroli w miejscach 
zamieszkania osób korzystających 
z pomocy tej instytucji. Wraz z funk-
cjonariuszami Komisariatu Policji 
w Luboniu przeprowadziliśmy w sierp-
niu 10 wspólnych patroli. Dwa z nich 
dotyczyły głównie kontroli ruchu 
drogowego na ul. Polnej i Poznańskiej. 
Wśród ponad 70 skontrolowanych 
kierowców jeden okazał się prowa-
dzić pojazd w stanie nietrzeźwości. 
Dla pozostałych kierowców mieliśmy 
przygotowaną niespodziankę w po-
staci polskiego, smacznego jabłka.

W sierpniu strażnicy miejscy 
zabezpieczali ład i porządek podczas 
5 imprez i uroczystości, które od-
były się na terenie naszego miasta. 
Dwukrotnie wystawiliśmy poczet 
sztandarowy Miasta Luboń.

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

W sierpniu Ochotnicza Straż 
Pożarna interweniowała 
38 razy, w przypadkach 3 

pożarów i 35 miejscowych zagro-
żeń. Zdarzenia miały miejsca w Lu-
boniu, Poznaniu, Wirach, Komor-
nikach, Chomęcicach, Rosnówku, 
Puszczykowie, Plewiskach oraz na 
autostradzie A2.

02.08 – pomoc pogotowiu w ewa-Qn

kuacji osoby poszkodowanej do ka-
retki na ul. Wojska Polskiego,

04.08 – wypadek samochodowy Qn

w Komornikach na skrzyżowaniu 
ulic Malinowskiego i Polnej,

07.08 – sorpcja plamy ropopo-Qn

chodnej na ul. Rydla,
10.08 – wypadek samochodowy Qn

na skrzyżowaniu ulic Unijnej i Ko-
ściuszki,

10.08 – wypadek samochodowy Qn

na skrzyżowaniu ulic Żabikowskiej 
z Pułaskiego,

22.08 – pożar trawy na ul. Rzecz-Qn

nej,
26.08 – zabezpieczanie lądowania Qn

i startu śmigłowca Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego w Rosnowie 
na ul. Sadowej,

27.08 – pożar w zakładzie utyli-Qn

zacji samochodów w Poznaniu na 
ul. Malwowej,

29.08 – zabezpieczanie lądowania Qn

i startu śmigłowa Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego na ul. Komor-
nickiej w Wirach,

30.08 – usuwanie drzewa powa-Qn

lonego na budynek mieszkalny przy 
ul. 11 Listopada.

Ponadto 3 sierpnia, po przejściu 
nawałnicy, usuwając powalone drze-
wa i wypompowując wodę z zalanych 
piwnic i posesji interweniowaliśmy 
m.in. w Luboniu na ulicach: Buczka, 
Paderewskiego, Piaskowej, Wawrzy-
niaka, Wschodniej, Granicznej, 
Romana Maja, Kozińskiego, Dwor-
cowej, Konarzewskiego, Fabrycznej, 
Ogrodowej, Poznańskiej i Polnej; 
w Plewiskach,Wirach oraz dwukrot-
nie w Chomęcicach.

OSP

W remizie OSP przy ul. Ża-
bikowskiej trwa zbiórka karmy 
i materiałów budowlanych dla 
zwierząt ze schronisk.

cd.  
obok

We wtorek, 26 sierpnia około 
godz. 21 jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej zo-

stała wysłana na ul. Kochanowskiego 
do zasłabnięcia mężczyzny w wieku 
około 35 lat. Zaniepokojona dłuż-
szym przebywaniem męża w garażu 
żona, po kilkunastu nieskutecznych 
próbach wezwania go, zgłosiła ten 
fakt straży pożarnej. Przybyli w cią-
gu kilku minut strażacy, przy użyciu 

sprzętu hydraulicznego otworzyli garaż, 
w którym znajdował się mężczyzna 
przytomny, lecz bez jakiegokolwiek 
kontaktu. Został wyprowadzony z po-
mieszczenia, udzielono mu pierwszej 
pomocy, podano tlen i po kilku mi-
nutach został przekazany Zespoło-
wi Ratownictwa Medycznego, które 
odwiozło go do szpitala.

Marek Maciejewski
prezes OSP w Luboniu

Jak w pułapce

n
Wieczorna akcja strażaków przy garażu w bloku na ul. Kochanowskiego   
fot. Beata Stempczyńska



9/2014

63

POLICJA - STRAŻ / BAW SIĘ Z NAMI

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.

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

cd.  
ze str. 
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Akademia Biznesu „First” za-
mierza rozpocząć od wrze-
śnia w lubońskich szkołach 

podstawowych cykl szkoleń dla naj-
młodszych z zakresu inwestowania, 
oszczędzania i zarządzania �nansami, 
czyli operowania własnym budże-
tem. Godzinne zajęcia odbywać się 
będą 4 razy w miesiącu podczas ca-
łego roku szkolnego, po wyrażeniu 

zgody przez dyrektorów placówek. 
Miesięczny koszt zajęć to 90 zł.

Akademia Biznesu „First” dzia-
ła od lipca br., a jej organizatorem 
jest �rma G&S Inwestment S.C.

Paulina Sawicka

Biznes od najmłodszych lat

Mojej mamie Qn Stefanii, z okazji 
imienin wszystkiego, co najlepsze, 
zdrowia i tego, byś pamiętała, że jesteś 
nam potrzebna – życzy syn. (sms)

Kochanej mamusi – Qn Bernadecie 
Pancer – wszystkiego najlepszego 
z okazji urodzin życzy Krzyś.

Działkowcy Rodzinnych Ogro-Qn

dów Działkowych „Pokój” przy ul. 
Świerczewskiej w Luboniu składają 
wyrazy uznania i gratulacje Preze-
sowi Lubońskich Ogrodów Dział-
kowych – Panu Józefowi Hamro-
lowi – który Uchwałą Prezydium 
Krajowej Rady Polskiego Związku 
Działkowca, za całokształt działalno-
ści na rzecz Ogrodów został odzna-
czony Złotą Odznaką Zasłużonego 
Działkowca.

W imieniu własnym oraz wszyst-Qn

kich obdarowanych dzieci pragnę 
serdecznie podziękować Darczyń-
com, którzy corocznie wspierają akcję 
„Wyprawka szkolna” Stowarzysze-
nia „Solidarni w Prawdzie i Miło-
sierdziu”: Libra Developer – Piotr 
Cieślewicz, Bear-Lock Centrum 
Serwisowe Pojazdów – Ewa Puk, 
Kos-Dom – Edmund Kostrzewski, 
Sklep Instalacyjny – Mariusz Osiń-
ski, Siatkoland – Jolanta Krupińska, 
Bramy Wieczorek. Za wsparcie akcji 
dziękuję także Urzędowi Miasta Lu-
boń – Jolanta Korcz (prezes).

Kochanej Qn Dwójce – pozdrowie-
nia i życzenia dobrych uczniów oraz 
współpracy z rodzicami życzy daw-
na nauczycielka Róża Kurek-Piasec-
ka-Hudzicka z okolic Nowego To-
myśla.

Krzysiowi PancerQn  dużo zdrów-
ka i radości życzą Magda, Przemo, 
Bartek, Aga, Marek, Paweł, Maja 
i babcia Henia.

Szanownej jubilatce – Qn Stanisławie 
Charmacińskiej – z okazji 100. uro-
dzin wszystkiego co najlepsze życzą 
Lucyna, Andrzej, Monika i Adam 
z Dominiką.

Wolontariuszom – Pracownikom Qn

Sklepu „Leroy Merlin” w Komorni-
kach oraz Rodzicom uczniów, któ-
rzy w ramach programu grantowego 
Fundacji „Leroy Merlin” z niezwy-
kłym zaangażowaniem przeprowadzili 
prace remontowo-renowacyjne sal 
lekcyjnych, serdecznie dziękują: dy-
rekcja, grono pedagogiczne, rodzice 
i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
im. A. hr. Cieszkowskiego.

Serdeczne podziękowania dla Qn Pa-
nów ze Straży Pożarnej w Luboniu 
składa rodzina Popiaków za szybką 
interwencję przy ratowaniu dachu 
naszego domu po upadku drzewa.

Członkowie Klubu Honorowych Qn

Dawców Krwi PCK „Lubonianka” im. 
bł. Edmunda Bojanowskiego składają 
szczególne podziękowania Firmie 
„Luvena” SA za wsparcie �nansowe 
organizacji jubileuszowej uroczystości 
z okazji 20-lecia działalności.

Za troskę, wsparcie i odwiedzanie Qn

103-latki, Mieczysławy Jagodzińskiej 
z ul. Sikorskiego, serdeczne podzięko-
wania dla Pani Prezes Zo�i Łukom-
skiej i jej Zastępczyni z Koła Eme-
rytów w Luboniu składa córka.

25 lat wspólnie przeżyć to wy-Qn

czyn nie lada. Tylko pokornym, cier-
pliwym i wytrwałym tak ten czas 
wspólnie się składa. Niech Wam moi 
drodzy życie szczęścia kołem się to-
czy, troski giną w cieniu i Amor na 
nowo serca zaskoczy. Niechaj Wasza 
miłość Złotych Godów czeka, a ob-
�tość łask Bożych niech płynie jak 
rzeka. Z okazji rocznicy ślubu naj-
serdeczniejsze życzenia dla Katarzy-
ny i Bogusława Antoniów składają 
członkowie Towarzystwa Miłośników 
Miasta Lubonia.

Z okazji 3. rocznicy ślubu Qn Moni-
ce i Piotrowi Gaczyńskim najlep-
sze życzenia – zdrowia, szczęścia, 
pomyślności na dalszą drogę życia 
życzą rodzice.

Dorocie i Stanisławowi Nowa-Qn

kowskim, z okazji rubinowych go-
dów – wszelkiej pomyślności życzą 
Lucyna, Andrzej, Monika i Adam 
z Dominiką.

Agnieszce i Łukaszowi Czer-Qn

wińskim z okazji 2. rocznicy ślu-
bu – szczęścia, miłości i radości na 
kolejne wspólne lata życzy mama, 
Maciej, Paulina z Damianem i Ma-
teuszkiem.

Z okazji 50. rocznicy ślubu Qn Lucynie 
i Beniowi Toporskim – dużo zdro-
wia, szczęścia i wielu łask Bożych na 
dalsze lata życzy Janka z rodziną.

W tak pięknym dniu, jakim jest 45. Qn

rocznica ślubu – Leokadii i Heniowi 
Rogalom – życzymy z serca wszelkiej 
radości, pociechy z wnuków, doczeka-
nia w dostatku i zdrowiu Złotych Go-
dów oraz dużo łask Bożych na dalsze 
lata – Michalscy z rodziną.

Na kolację do restauracji „Mio-
dziojadło” przy placu Edmunda Bo-
janowskiego 1 wybiorą się w tym 
miesiącu państwo Monika i Piotr 
Gaczyńscy. Życzymy przyjemności. 
Prosimy o kontakt z redakcją.

17 września setną rocznicę urodzin obchodzi 
pani Stanisława Charmacińska z d. Bartkowiak, 
mieszkanka ul. Wojska Polskiego 95, bohaterka ar-
tykułu pt. „Starościna” z września 2013 r. (str. 32). 
Składamy jej serdeczne życzenia zdrowia, pogody 
ducha i błogosławieństwa Bożego.

padku ucierpiały cztery osoby, które 
tra�ły do szpitala.

10.08 – kilkuletnie dziecko i jego Qn

matka zostali poszkodowani w wypad-
ku na skrzyżowaniu ul. Żabikowskiej 
i 11 Listopada, gdzie zderzyły się samo-
chody marki Ford i Renault. Interwe-
niowały karetka pogotowia i lubońscy 
strażacy.

14.08 – z terenu posesji przy ul. Ry-Qn

dla nieznany sprawca skradł rower 
o wartości 850 zł.

17.08 – mieszkanka ul. Powstańców Qn

Wlkp. zgłosiła lubońskiej policji, że 
nieznany sprawca, posługując się jej 
podrobionym podpisem, zawarł umowę 
telekomunikacyjną.

19.08 – z otwartej altany na działce Qn

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym 
„Chemik” przy ul. Zielonej nieznany 
sprawca skradł portfel z dokumentami 
i pieniędzmi.

22.08 – nieznany sprawca skradł 4 Qn

kołpaki od peugeota zaparkowanego 
przy ul. Żabikowskiej.

23.08 – policjanci z Referatu Wywia-Qn

dowczego KMP Poznań zatrzymali przy 
ul. Żabikowskiej 21-letniego lubonia-
nina kierującego hondą pod wpływem 

środków odurzających działających 
podobnie jak alkohol. W zatrzymanym 
samochodzie siedział również pasażer. 
Obaj mężczyźni posiadali przy sobie 
narkotyki.

25.08 – w sklepie przy ul. Sikorskie-Qn

go skradziono telefon mieszkańcowi 
Lubonia (straty: 450 zł).

25.08 – nieznany sprawca dokonał Qn

uszkodzenia elewacji jednego z budyn-
ków przy ul. 1 Maja (straty: 1000 zł).

26.08 – na cmentarzu przy ul. Cmen-Qn

tarnej nieznany sprawca skradł stylizo-
wany, ozdobny wazon z jednego z gro-
bów (straty: 550 zł).

26.08 – nieznany sprawca dokonał Qn

uszkodzenia stacyjki do kluczy w samo-
chodzie marki Audi przy al. Jana Paw-
ła II (straty: 1 500 zł).

29.08 – z posesji przy ul. 11 Listopa-Qn

da skradziono rower o wartości 
800 zł.

W sierpniu odnotowano również Qn

jedno przestępstwo internetowe.

Na podstawie danych Policji
Paweł Wolniewicz
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BAW SIĘ Z NAMI

Nasza krzyżówka

Poziomo:
 3.  miłośnik muzyki
 7.  gra w karty
 8.  potomstwo pta-

sie z jednego miotu
 9.  ciernik
 10.  zbiornik na ścieki z do-

mowych urządzeń ka-
nalizacyjnych

 11.  ukryta granica ogro-
du (rów, kanał)

 12.  utwór poetycki
 14.  wyraz, który można czy-

tać wprost i wspak
 16.  żołnierz lekkiej jazdy konnej
 18.  poręba
 19.  werset Koranu
 20.  książę nie z rodu kró-

lewskiego
 22.  kobieta cyrkowiec wykonu-

jąca ewolucje w trapezie
 27.  włosy upięte z tyłu gło-

wy w węzeł
 29.  wafel
 30.  koncert w wykona-

niu jednego solisty
 31.  skrzywienie koła rowerowego

 32.  napój alkoholowy sporządzo-
ny na miodzie i korzeniach

 33.  ptak łowny o długim ogo-
nie i ozdobnych piórach

Pionowo:
 1.  szton, żeton
 2.  na boisku piłkarskim są duże
 3.  tytuł grzecznościowy w Anglii
 4.  wytrawne białe wino włoskie
 5.  rodz. gry w karty
 6.  liście pietruszki
 13.  artretyzm
 14.  część lędźwiowa tu-

szy wieprzowej
 15.  ostra przyprawa do mię-

sa, kiełbasy i sosów
 17.  przedmiot zakupiony
 21.  część kończyny dolnej
 23.  uszkodzony znak pocztowy
 24.  rodzaj ściegu
 25.  przerwa w przedsta-

wieniu teatralnym
 26.  bicz z plecionego rzemienia
 27.  szabla japońska
 28.  człowiek ułomny

oprac. Bernard Stachowiak

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworzą rozwiązanie, które 
po wpisaniu do kuponu należy do końca września, na kartce pocz-
towej, 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, wylosuje-
my nagrodę ufundowaną przez �rmę „Malibu” z ul. Sikorskiego. Rozwią-
zanie krzyżówki zamieszczonej w poprzednim wydaniu brzmiało: „Czas 
na żniwa i dożynki”. Nagrodę wylosowała: Ryszarda Kruszwicka z ul. 
Wschodniej. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów 
do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Zabawa polega na odgadywa-
niu ciekawych i charaktery-
stycznych miejsc w Luboniu. 

Prosimy określić, co przedstawia 
opublikowana fotografia i gdzie 

obiekt się znajduje. Odpowiedzi 
można przesyłać (również pocztą 
elektroniczną), dostarczać do Re-
dakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 62) 
albo wrzucać do niebieskich skrzy-
nek „Wieści Lubońskich” na terenie 
miasta. Kartki z dopiskiem: „Zgad-
nij, co to” muszą być podpisane 
imieniem i nazwiskiem uczestnika 
konkursu. Wśród tych, którzy na-
deślą poprawne odpowiedzi, roz-
losujemy upominki. Prosimy też 
o nadsyłanie swoich propozycji 
(fotografii).

Opublikowane w ubiegłym 
miesiącu zdjęcie przedstawiało 
zabytkowy dom komunalny przy 
ul. Armii Poznań 66, wybudowa-
ny niegdyś dla pracowników Za-
kładów Ziemniaczanych. Spośród 
poprawnych odpowiedzi wyloso-
waliśmy tę, którą nadesłała Prze-
mysław Nowakowski z ul. Wschod-
niej. Po odbiór niespodzianki 
zapraszamy do redakcji (ul. Wschod-
nia 23 a/62) w godzinach dyżu-
rów.

(red)

Zgadnij, co to?

n
Zgadnij, na jakim budynku w Luboniu 
znajduje się ta 8-kątna wieżyczka?   
fot. Hanna Siatka

nZabytkowy dom komunalny przy ul. 
Armii Poznań 66, dawniej dla pracowni-
ków Zakładów Ziemniaczanych    
fot. Piotr P. Ruszkowski
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CO GDZIE KIEDY / OGŁOSZENIA

Spis zapowiedzi imprez, spotkań, posiedzeń władz miasta, akcji, 
turniejów itp., zebranych w jednym miejscu.

Apelujemy do organizacji i czytelników o przekazywanie nam 
zapowiedzi.

Co, gdzie, kiedy

3.08.2014 r.
Jan Nowak ur. 1950 r.Qn

6.08.2014 r.
Sławomir Zygrykalis ur. 1963 r.Qn

8.08.2014 r.
Elżbieta Mikołajczak ur. 1953 r.Qn

10.08.2014 r.
Franciszek Andzinski ur. 1930 r.Qn

Zgony 15.08.2014 r.
Helena Rajda ur. 1926 r.Qn

21.08.2014 r.
Ksawery Jankowski ur. 2005 r.Qn

Wanda Łucja Zielińska-Toma-Qn

szewska ur. 1927 r.
24.08.2014 r.

Marzenna Teresa Gębalska ur. Qn

1963 r.
25.08.2014 r.

Marian Koźlik ur. 1928 r.Qn

Wiesława Voelkel
kierownik USC

Śluby
1.08.2014 r.

Adam Piotr Chmielnik  Qn

i Kamila Justyna Czerwińska
2.08.2014 r.

Mateusz Roman Bajer  Qn

i Magdalena Koźlarek
Wojciech Michał Łakomecki  Qn

 i Anita Gola
8.08.2014 r.

Dariusz Tomasz Szwajkowski Qn

 i Pamela Maria Ksiąźkowska
Maciej Szafrański  Qn

 i Emilia Anna Wiśniewska
15.08.2014 r.

Piotr Zmaczyński  Qn

 i Monika Katarzyna Kurowiak

16.08.2014 r.
Michał Szumilas  Qn

i Marlena Kustosz
Ireneusz Piotr Nowak  Qn

i Monika Śron
23.08.2014 r.

Krzysztof Maria Stefaniak  Qn

 i Angelika Kurtys
29.08.2014 r.

Sebastian Waldemar Ellmann  Qn

 i Anna Maria Baranowska
Łukasz Dawid Gortat  Qn

 i Pamela Jadwiga Mikołajczak
Bartosz Tomasz Zgoła  Qn

 i Karolina Cielebąk
30.08.2014 r.

Marcin Konieczny  Qn

 i Monika Joanna Kałużna
W sierpniu zawarto 24 związ-

ki małżeńskie. 11 par nie wyraziło 
zgody na publikację danych.

Lubońska Ochotnicza Straż Po-
żarna zorganizowała konkurs 
wiedzy na temat niebezpiecz-

nego dla ludzi tlenku węgla (czadu). 
Do wygrania są 3 czujniki zakupione 
przez OSP. Odpowiedzi na 3 pyta-
nia zamieszczone poniżej prosimy 
dostarczać na kartkach pocztowych 
do redakcji (ul. Wschodnia 23A/62) 
lub wrzucać do niebieskich skrzynek 
na terenie miasta. Czekamy na nie 
do 4 października.

 1.  Jaki symbol chemiczny ma tle-
nek węgla (czad): a) CO, b) CO2, 
c) H2O?

 2.  Dlaczego tlenek węgla nazywa-
ny jest cichym zabójcom?

 a)  jest bezwonny i bezzapacho-
wy

 b)  wchłaniamy go pijąc wodę i tego 
nie zauważamy

c)  roznosi się drogą kropelkową
3. Jakie są objawy zatrucia tlenkiem 

węgla?
 a)  ból w plecach i uszach
 b)  nasilający się ból głowy, sen-

ność
 c)  bóle stawów oraz mięśni

Norbert Kaźmierczak
OSP

Czad – cichy zabójca
Konkurs

n
Czujnik z wyświetlaczem LCD pokazują-
cym aktualny poziom stężenia tlenku 
węgla w zakresie od 0 do 999 PPM

18 września, godz. 18Qn  – otwarte po-
siedzenie Komisji Sfery Społecznej RML – 
Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2

19 września, godz. 15.30Qn  – otwarte 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej RML – 
Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2

20 września, godz. 12Qn  – Luboński 
KS – Concordia Murowana Goślina – 
Stadion, ul. Rzeczna

21 września, godz. 18Qn  – Koncert 
Chóru Męskiego Kompanii Druha Stu-
ligrosza – kościół pw. św. Jana Bosko, ul. 
ks. St. Streicha

22 września, godz. 17.15Qn  – otwarte 
posiedzenie Komisji Komunalnej RML 
(wykonanie budżetu za I półrocze) – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2

23 września, godz. 16.30Qn  – otwar-
te posiedzenie Komisji Organizacyjno-
Prawnej RML – Urząd Miasta, pl. E. Bo-
janowskiego 2

24 września, godz. 17Qn  – otwarte po-
siedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
RML (wykonanie budżetu za I półro-
cze) – Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego 2

25 września, godz. 16.30Qn  – sesja 
RML – Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego 2

26 września, godz. 16-17.30 i 17.30-Qn

19 – „Kolorowe malowanie” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

27 września, godz. 9.15-10.45 i 11-Qn

12.30 – „Kolorowe malowanie” – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42

27 września, godz. 14Qn  – Pogrom 
Luboń – NKS Niepruszewo – stadion, 
ul. Rzeczna

27 września, godz. 16Qn  – Stella Luboń – 
Wełna Rogoźno – boisko, ul. Szkolna

29 września, godz. 17Qn  – spotkanie 
mieszkańców Lasku z �rmą Aquanet (bu-
dowa kanalizacji sanitarnej) – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97

29 września, godz. 18Qn  – Klub Sza-
chowy – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42

29 września, godz. 19Qn  – Biblioteczny 
Klub Filmowy – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42

1 października, godz. 17Qn  – „Czarne 
i białe” – spektakl dla dzieci (od 3 lat) 
w wykonaniu Teatru „Pod Orzełkiem” 
z Białegostoku – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42

2 października, godz. 19Qn  – „Warsza-
wa 44” – promocja książki i spotkanie 
autorskie z pisarzem Mirosławem Or-
łowskim – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42

3 października, godz. 12Qn  – XIII edycja 
cyklu „Cały Luboń czyta dzieciom” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

3 października, godz. 19Qn  – „Z pędz-
lem przez życie” – wernisaż malarstwa 
Ewy Jakubowskiej – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42

4 października, godz. 12Qn  – Luboń-
ski KS – Kotwica Kórnik – stadion, ul. 
Rzeczna

6 października, godz. 19Qn  – „Trzeba coś 
robić” – koncert w wykonaniu Przemka 
Mazurka (projekt „Od słowa do słowa” 
współ�nansowany przez Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

8 października, godz. 17-18.30Qn  – 
„Wokół wychowania” – dyżur z pedagog 
Anną Kurelską z Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Luboniu (konsultacje 
spraw wychowawczych i edukacyjnych 
po umówieniu telefonicznym) – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42

8 października, godz. 18Qn  – spotkanie 
wyborcze Lubońskiej Inicjatywy Oby-
watelskiej – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42

10 października, godz. 16-17.30 Qn

i 17.30-19 – „Kolorowe malowanie” – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

11 października, godz. 9.15-10.45 Qn

i 11-12.30 – „Kolorowe malowanie” – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

11 października, godz. 12Qn  – Luboń-
ski KS – Vitcovia Witkowo – stadion, 
ul. Rzeczna

11 października, godz. 15Qn  – Stella 
Luboń – KS 1999 Łopuchowo – boisko, 
ul. Szkolna

12 października, godz. 14Qn  – Pogrom 
Luboń – KS 1920 Mosina – stadion, ul. 
Rzeczna

13 października, godz. 18Qn  – Klub 
Szachowy – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42

13 października, godz. 19Qn  – spotkanie 
przedwyborcze KW „Mieszkańcy Lubo-
nia” – Szkoła Podstawowa nr 4

14 października, godz. 14Qn  – spotkanie 
w Klubie Ludzi Niewidomych i Słabowi-
dzących „Promyk” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42

15 października, godz. 19Qn  – spotkanie 
przedwyborcze KW „Mieszkańcy Lubo-
nia” – Szkoła Podstawowa nr 3

16 października, godz. 19Qn  – spo-
tkanie przedwyborcze KW „Mieszkańcy 
Lubonia” – Ochotnicza Straż Pożarna, 
ul. Żabikowska

17 października, godz. 19Qn  – spotkanie 
przedwyborcze KW „Mieszkańcy Lubo-
nia” – Szkoła Podstawowa nr 1

18 października, godz. 14Qn  – Pogrom 
Luboń – Złoci Złotkowo – stadion, ul. 
Rzeczna

(S)
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„Ludzie są razem nie tylko wtedy, gdy się znajdują obok siebie. 
Z nami żyje także ten, który odszedł, któregośmy pożegnali.”

Pogrążeni w smutku składamy wyrazy szczerego współczucia
Rodzicom, Bratu i Bliskim

śp. Ksawerego Jankowskiego
dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie  

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu

Głębokie wyrazy współczucia
p. Zbigniewowi Jankowskiemu

emerytowanemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1
oraz Rodzinie

z powodu śmierci
śp. Ksawerego Jankowskiego

składa
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego

„Rozłąka jest Naszym Losem, spotkanie Naszą Nadzieją”

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 
w dniu 21 sierpnia 2014 r. odszedł nagle i niespodziewanie

Wnuczek

wieloletniego i zasłużonego dyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Luboniu.

Pogrążonej w bólu Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia i otuchy składają

Przewodniczący Rady Miasta Luboń, Burmistrzowie i Radni.

Serdeczne wyrazy współczucia
Panu Przewodniczącemu Zbigniewowi Jankowskiemu

z powodu śmierci wnuka

Ksawerego

składają słuchacze Lubońskiego Uniwersytetu III Wieku.

Panu Zbigniewowi Jankowskiemu i Jego Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci wnuka

Ksawerego
dyrekcja, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu

Panu Zbigniewowi Jankowskiemu i Rodzinie

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci wnuka

Ksawerego Jankowskiego
składa Zarząd Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego  

„Forum Lubońskie”

10 września 2014 roku w wieku 81 lat zmarł

Leon Wawrzyniak

Odszedł od nas Wiceprzewodniczący Rady Miasta Luboń  
i radny w latach 1998-2006.,  

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu w latach 1972-1991,
wspaniały nauczyciel,

Człowiek serdeczny i życzliwy, o szlachetnym sercu,  
wzór dla współpracowników i uczniów.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia

Przewodniczący Rady Miasta Luboń, Burmistrzo-
wie, Radni i pracownicy Urzędu Miasta Luboń.

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

śp. Leona Wawrzyniaka

wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu,
wybitnego pedagoga oraz życzliwego kolegi i pracodawcy

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia

Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
prof. A. Wodziczki w Luboniu

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim tym,  
którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach  

i dzielą z nami smutek i ból po odejściu ukochanego synusia

śp. Ksawerego Jankowskiego

ucznia klasy III a Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu.

Dziękujemy Kapłanom, Siostrom Służebniczkom Maryi, Rodzinie, 
Dyrekcji i Pracownikom, a także Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej 
nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 w Luboniu, Nauczycielom, Koleżankom 
i Kolegom ze szkolnej ławki i ich Rodzicom, Przyjaciołom, Współ-
pracownikom, Znajomym, Sąsiadom za o�arowanie modlitwy, liczne 
intencje mszalne, złożone wieńce, kwiaty, przesłane kondolencje.

Bardzo dziękujemy Staroście Poznańskiemu i Burmistrzowi Mia-
sta Luboń oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Poznańskiego i Rady 
Miasta w Luboniu.

Na koniec dziękujemy tym, którzy widzieli Jego ostatni uśmiech 
i z którymi zakończył swoje ziemskie pielgrzymowanie – Trenerowi, 
Małym Piłkarzom – Przyjaciołom z Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „Jedynka” oraz ich Rodzicom.

Bóg zabiera do siebie tych, którzy zasłużyli na niebo. Ksawuś czę-
sto powtarzał, że jest zwycięzcą.

Czyżby przeczuwał…
Serdeczne „Bóg zapłać” składają rodzice z bratem i rodziną.
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21 sierpnia zmarł podczas treningu piłkarskiego na boisku przy  
ul. Szkolnej 9-letni uczeń Szkoły Podstawowej nr 1,  
zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego „Je-

dynka”, wnuk wieloletniego dyrektora SP 1

śp. Ksawery Jankowski

Pochowano go 25 sierpnia na cmentarzu żabikowskim.
Śmierć małego piłkarza upamiętnili m.in. zawodnicy Lecha Poznań pod-
czas meczu w sobotę, 23 sierpnia, grając z czarnymi opaskami na rękach.

Panu Zbigniewowi Jankowskiemu i Rodzinie

składamy serdeczne wyrazy współczucia
Zarząd Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie”

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,  
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”

Reginie Górniaczyk

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci

Męża

składają
Przewodniczący Rady Miasta Luboń,

Burmistrzowie
i Radni.

Dyrektor Ośrodka Kultury
Pani Reginie Górniaczyk

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

męża Przemysława

składają emeryci i renciści z Koła przy WPPZ Luboń

Pani Dyrektor Ośrodka Kultury w Luboniu

Reginie Górniaczyk i jej Najbliższym

najgłębsze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Męża
składają śpiewacy chóru „Bard” wraz z panem dyrygentem

Pani Reginie Górniaczyk, Dyrektor Ośrodka Kultury w Luboniu,
Oli i Łukaszowi

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża i Ojca

śp. Przemysława Górniaczyka

składa społeczność Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu

Głębokie wyrazy współczucia
p. Reginie Górniaczyk
Dyrektor Ośrodka Kultury

z powodu śmierci Męża

śp. Przemysława Górniaczyka
składa

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego

Pani Reginie Górniaczyk
składamy wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci

Męża

dyrekcja, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu

Serdeczne wyrazy współczucia

Pani Reginie Górniaczyk
z powodu śmierci

męża
składają słuchacze Lubońskiego Uniwersytetu III Wieku.

WSZYSTKIM, którzy w tych trudnych i ważnych chwilach byli 

i są z Nami z całego serca za WSZYSTKO DZIĘKUJEMY

Regina Górniaczyk z rodziną

Znicze i fotografia Ksawerego na 
murawie boiska Stelli przy ul. Szkol-
nej   fot. Władysław Szczepaniak

n

18 sierpnia na skutek poważnej choroby zmarł

śp. Przemysław Górniaczyk

Pogrzeb odbył się 21 sierpnia na cmentarzu w Żabikowie.

Miał 53 lata. Prowadził �rmę budowlano-instalacyjną z siedzibą w Luboniu. 
W latach 1997 do 1999 r. był wiceprezesem Stowarzyszenia Kulturalno-
Oświatowego „Forum Lubońskie”. Od powstania w 2000 r. do 2005 r. kiero-
wał Stowarzyszeniem Centrum Współpracy z Zagranicą „Luboń bez Granic”. 
Prywatnie – mąż dyrektor Ośrodka Kultury Reginy Górniaczyk, niespełniony 
pilot, miłośnik wędrówek górskich, niepoprawny optymista.

Rodzinie zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia
Zarząd Stowarzyszenia „Forum Lubońskie”
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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-Qn

repetycje szkoła podstawowa, gimna-
zjum. Studentka, dojazd do ucznia; tel. 
500 192 458   (ws-VIII-X)

Fizyka, matematyka – nauczyciele, Qn

dojazd; tel. 692 563 017   (h-186 VII-
XII)

Cierpliwy student Politechniki, na-Qn

uczy gimnazjalistów i licealistów ma-
tematyki; tel. 509 387 981   (kf)

Korepetycje j. angielski z dojazdem Qn

do ucznia; tel. 785 602 439   (r-226 
VIII-IX)

Korepetycje – matematyka, �zyka, Qn

chemia – absolwentka Politechniki; tel. 
785 602 438   (r-226 VIII-IX)

Chemia, �zyka, matematyka – ko-Qn

repetycje, gimnazjum; tel. 785 602 439   
(r-226 VIII-IX)

Angielski – korepetycje z dojazdem Qn

do ucznia; tel. 723 517 463   (r-226 
VIII-IX)

Matematyka, �zyka – korepetycje, Qn

gimnazjum, liceum, przygotowanie do 
matury, dojazd do ucznia; tel. 697 748 835   
(r-238 VIII-IX)

Angielski, niemiecki – korepetycje, Qn

gimnazjum, liceum, matura, wszyst-
kie poziomy, dojazd do ucznia; tel. 
784 878 579   (r-238 VIII-IX)

Matematyka, �zyka, chemia – ko-Qn

repetycje; tel. 509 728 962   (h-239 
VIII-IX)

Doktor nauk przyrodniczych udziela Qn

lekcji biologii, chemii i biochemii na 
wszystkich poziomach nauczania; tel. 
601 947 721   (m-249-IX-X)

Korepetycje z matematyki i �zyki na Qn

wszystkich poziomach nauczania; tel. 
601 757 522   (m-249-IX-X)

Język niemiecki – korepetycje; tel. Qn

600 816 007   (302)
Korepetycje z języka polskiego; przy-Qn

gotowanie do testów gimnazjalnych i do 
matury; tel. 602 671 580   (mt-IX-VI)

Angielski, egzaminy gimnazjalne, Qn

maturalne, dorośli, dojazd do ucznia; 
tel. 695 425 053   (m-266-IX)

Korepetycje – język japoński, dojazd do Qn

ucznia; tel. 690 890 508   (r-270-IX)
Język niemiecki – korepetycje; tel. Qn

600 351 347   (097)
Korepetycje z j. angielskiego oraz na-Qn

uka gry na pianinie pod okiem student-
ki-absolwentki PSM; tel. 697 695 396   
(303)

Angielski dla dzieci ze szkoły podsta-Qn

wowej – skutecznie i z przyjemnością; 
tel. 72 3 63 78 66   (304)

Lekcje pianina i gitary dla dzieci i mło-Qn

dzieży; tel. 887 706 687   (h-IX-XI)
Angielski – korepetycje szkoła podsta-Qn

wowa i gimnazjum – student Wydziału 
Prawa i Administracji UAM; tanio; tel. 
600 674 710   (r-291-IX-X)

Praca
Zatrudnię stolarza; tel. 501 307 180   Qn

(m-IX-X)
Zakład dekarski przyjmie dekarzy – pra-Qn

cowników; tel. 606 666 153   (r-tw)
Sprzątanie, mycie okien; tel. 793 486 047   Qn

(ig)
Steelpress sp. z o.o. w Luboniu po-Qn

szukuje pracowników na stanowiska: 
nastawiacz pras, operatorów maszyn, 
monter, spawaczy, operatora robota 
spawalniczego. Szczegóły patrz: str. 80   
(r-204 VII-IX)

Posprzątam, zrobię zakupy, umyję Qn

okna itd.; tel. 693 770 713   (h)
Zaopiekuję się starszą lub chorą Qn

osobą, zrobię zakupy, posprzątam; tel. 
693 770 713   (h)

Przyjmę pracowników do wykańczania Qn

domów i mieszkań; tel. 513 130 522
Zaopiekuję się osobą starszą z Lubo-Qn

nia, posprzątam, ugotuję – tanio; tel. 
797 899 882   (m-IX-X)

Zatrudnię od listopada br. pra-Qn

cownika z kwali�kacjami w skle-
pie zielarsko-medycznym w „Galerii 
Dębiec”. Proszę o kontakt na e-mail:  
biuro.bezrecepty@gmail.com  (m-IX)

Krawcowe z doświadczeniem zatrud-Qn

nię od zaraz – Łęczyca; tel. 606 509 565   
(m-IX)

Szukam pracy – doświadczenie w me-Qn

chanice i lakiernictwie. Przyjmę pracę 
również w magazynie lub jako kierowca; 
tel. 504 492 114   (m-IX)

Zatrudnię instalatora wod-kan-gaz-Qn

co, może być po szkole; tel. 502 582 311 
lub 509 975 190   (r-IX)

Usługi
Chętnie pomogę w odchudzaniu. Zma-Qn

gasz się z niechcianymi kilogramami? 
Jesteś na diecie a i tak nie chudniesz? 
Zapraszam na szczegółową analizę składu 
ciała, wywiad i poradę dietetyczną; tel. 
690 535 537   (m-258-IX-XI)

Projektowanie, zakładanie i konser-Qn

wacja ogrodów, oczka wodne, fontanny, 
ogrody zimowe, akwaria, rozdrabnia-
nie i utylizacja gałęzi, tel. 501 595 730   
(rr-do)

Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   Qn

(r-bs)
Remonty; tel. 696 896 204   (295)Qn

Cyklinowanie parkietów, lakierowa-Qn

nie; tel. 618 133 945   (299)
Wycinka, przecinka drzew i wywóz; Qn

tel. 502 762 216   (h-253 IX,X)
Malowanie, gipsowanie, drobne re-Qn

monty; tel. 504 492 114

Poszukujesz swojego zaginio-
nego pupila lub chcesz za-
adoptować psiaka, zajrzyj do 

zakładki „Zaginione zwierzęta” na 
stronie internetowej Urzędu Miasta 
Luboń. Są tam informacje nt. schro-
niska w Przyborówku k. Szamotuł, 
gdzie tra�ają bezdomne zwierzęta 
z Lubonia. Przed wizytą w schroni-
sku trzeba się skontaktować z Wandą 
Jerzyk tel. 501 770 118, 886 368 528; 
e-mail:weronika@przytuliskauwan-
dy.pl.

Zanim zwierzę tra� do Przybo-
rówka, przez 24 godziny przebywa 
w „Kom-Lubie” (tel. 61 813 05 51). 
Apelujemy o powiadamianie wła-

ścicieli o ich wa-
łęsających się psach 
lub poinformowa-
nie „Kom-Lubu”. 
Można też pomóc 
zwierzętom 
w schronisku 
w Przyborówku 
i przynieść dary 
do: OSP, Gimna-
zjów nr 1 i 2, Szkół 
Podstawowych 
nr 1, 3 i 4, Urzędu 
Miasta lub „Kom-Lubu” (koordy-
nująca akcję – Magdalena Kryś).

PAW

Zaginione zwierzęta

n
fot. www.lubon.pl

Karcher – czyszczenie: dywanów, wy-Qn

kładzin, tapicerek meblowych i samo-
chodowych. Czyszczenie, konserwacja 
skór – auto – dom. Polerowanie, zabez-
pieczenie lakieru. Wystawiam faktury 
VAT. Tel. 600 217 065   (m-265 IX-X)

Nieruchomości
Rybojedzko gm. Stęszew – sprze-Qn

dam działkę budowlaną, uzbrojoną 
700 m2 przy jeziorze, tel. 600 322 991   
(r-190 VII-IX)

Sprzedam działkę w Wirach 4 800 mQn 2; 
tel. 507 030 606   (r-289 IX)

Inne
Sprzedam używane, 1-osobowe łóż-Qn

ko drewniane z szu�adą na pościel; tel. 
793 486 047   (ig)

Skup wszystkich aut do 10 tys. zł. Umo-Qn

wa i gotówka od ręki; tel. 798 827 337   
(h-187 VII-IX)

Skupuję książki – płacę 1 zł za 1 kg; Qn

tel. 503 622 212   (m-250-IX-X)
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ALARMOWE

KOMISARIAT POLICJIQn

ul. Powstańców Wlkp. 34, 
tel. 61 813 09 97 lub 893 10 97

POGOTOWIE RATUNKOWEQn

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 POŻARNAQn

ul. Żabikowska 36, tel. 
61 813 09 98, 618 102 826

STRAŻ MIEJSKAQn

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.Qn

Mosina, tel. 61 813 21 71, 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje

POSTERUNEK ENERGETYCZNYQn

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  Qn

DROGOWEGO
tel. 61 856 17 22 (24 h) 

 PODTOPIENIA I ZDARZENIA  Qn

 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
tel. 697 630 824

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄTQn

Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118, 886 368 528; 
weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE

 KOM-LUBQn

www.kom-lub.com.pl, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom.lub.com.pl

 Centrum Zagospodarowania Odpa-Qn

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-Qn

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

  TRANSLUBQn

ul. Przemysłowa 13, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

 ZARZĄD TRANSPORTU  Qn

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 PKPQn

ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757, 
kom. (42) lub (22) 19 436

POCZTYQn

– 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  KONTAKTUQn

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 Qn

-PEDAGOGICZNA
tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ Qn

ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 19

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWA-Qn

NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Urząd Miasta, wt i pt 13-15

APTEKI CZYNNE PO 19Qn

– „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, Qn

kom. 0-503 092 500

BANKOMATY 24hQn

- 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 LUBONIUQn

pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o
ce@lubon.wokiss.pl
pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30

BURMISTRZ LUBONIAQn

Dariusz Szmyt, tel. 61 813 01 41

MIEJSKI OŚRODEK PO-Qn

MOCY SPOŁECZNEJ
ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85

KOŚCIOŁYQn

- 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 MARTYROLOGICZNEQn

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne
wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14

BIBLIOTEKA MIEJSKAQn

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 KULTURYQn

ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72,  
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

 LUBOŃSKI OŚRODEK SPOR-Qn

TU i REKREACJI
ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

PRZEDSZKOLAQn

- 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 PODSTAWOWEQn

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

GIMNAZJAQn

Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  
tel. 61 810 28 38
Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  
tel. 61 893 23 16

GRUPY AA Qn

- 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-Qn

NIOWA „LUBONIANKA” 
ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury – pierw-
szy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR LUBOŃSKI

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:

15.09 – 21.09 – „Ogólnodostępna”, ul. Kręta 9; tel. 61 810 55 93
22.09 – 28.09 – „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51; tel. 61 810 31 85
29.09 – 05.10 – „Arnika”, pl. Bojanowskiego 3; tel. 61 813 02 82
06.10 – 12.10 – „Osiedlowa”, ul. Żabikowska 62; tel. 61 810 25 70
13.10 – 19.10 – „Złoty Lek”, ul. Żabikowska 16; tel. 61 813 08 11
(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)

Dyżury aptek
W nocy, niedziele i święta

n
fot. www.lubon.pl
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