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TEMAT MIESIĄCA

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie”, tj. wydawca miesięcznika „Wieści Lubońskie Niezależ-
ny Miesięcznik Mieszkańców” oraz Piotr Paweł Ruszkowski, redaktor naczelny miesięcznika „Wieści Lubońskie Nie-
zależny Miesięcznik Mieszkańców” i autor artykułu prasowego pt. „Kup pan cegłę” (zawartego w numerze 5 z maja 
2014 r. przedmiotowego miesięcznika), artykułu prasowego pt. „Dyrektorem LOSiR-u – Z. Trawką zajmie się proku-
ratura” (zawartego w numerze 4 z kwietnia 2014 r. przedmiotowego miesięcznika) oraz artykułów pt. „Globalne wy-
niki NIK-u”, „Co myśli Burmistrz” (zawartych w numerze 6 z czerwca 2014 r. przedmiotowego miesięcznika) niniejszym 
przepraszają Pana Zbigniewa Trawkę za naruszenie jego dóbr osobistych poprzez publikację we wskazanych ar-
tykułach prasowych nieprawdziwych informacji jakoby przeciwko Panu Zbigniewowi Trawce w związku z jego 
działalnością w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji prowadzone było przez prokuraturę jakiekolwiek postę-
powanie karne. Podane w artykule informacje oraz niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym sugestie naruszają 
bowiem dobre imię Pana Zbigniewa Trawki zważywszy, że:

- postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Poznań – Wilda w Poznaniu w sprawie rzekomych nie-
prawidłowości w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Luboniu zostało prawomocnie umorzone;

- Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu prawomocnym postanowieniem z dnia 
02 czerwca 2014 r. nr WOA.7722.37.2014.AL uchylił postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
dla powiatu poznańskiego nakładające na Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Luboniu karę �nansową z tytułu 
przystąpienia do użytkowania budynku hali widowiskowo-sportowej;

- Komisja Rozstrzygająca Najwyższej Izby Kontroli uchwałą z dnia 08 października 2013 r. nr KPL-415-004/2013 
uwzględniła w przeważającej mierze zastrzeżenia pokontrolne zgłoszone przez Dyrektora Lubońskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Luboniu do wystąpienia pokontrolnego z dnia 20 sierpnia 2013 r.

Piotr Paweł Ruszkowski, Krzysztof Moliński, Paweł Andrzejczak

Małgorzata Machalska i kandydaci na radnych 
KWW Forum Obywatelskie Luboń zapraszają 
na pierwsze spotkanie przedwyborcze

23 października, godz. 18, Ośrodek Kultury.
Informacja o kolejnych spotkaniach zostanie za-

mieszczona na stronie internetowej: www.forumobywatelskie.org oraz  
www.facebook.com/machalskamalgorzata.

Forum Obywatelskie zaprasza

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora odbędzie się 
spacer nordic walking, „Marsz po zdrowie” oraz prelekcja 
o zdrowym trybie życia.

Start 18 października o godz. 10 sprzed Centrum 
Handlowego „Venus”, ul. Sobieskiego w Lasku.

Małgorzata Machalska zaprasza

Kandydat na Burmistrza Miasta 
Marek Samulczyk oraz kandy-
daci na radnych KW „Miesz-

kańcy Lubonia” odbywają spotkania 
przedwyborcze w poszczególnych re-
jonach miasta: 13 października o godz. 

19 w Szkole Podstawowej nr 4, 15 
października o godz.19 w SP 3, 16 
października o godz.19 w sali Stra-
ży Pożarnej oraz 17 października 
o godz. 19 w SP 1.

(Z)

Spotkania z kandydatami

Planowane spotkania kandy-
datów Komitetu Wyborczego 
Wyborców „Daj Szansę Mło-

dym!” z mieszkańcami odbędą się 
w październiku i listopadzie. Szcze-
góły na temat miejsc i terminów spo-
tkań pojawią się na stronach: www.
dajszansemlodym.pl i facebook.com/
dajszansemlodympl.

Zapraszają kandydaci na radnych 
Miasta Luboń i Michał Adamczak – 
kandydat na Burmistrza Lubonia.

Michał Adamczak

Spotkania KWW „Daj Szansę Młodym!”

Nie wszyscy żyją wyborami, ale 
obowiązek nakazuje raz na ja-
kiś czas dać upust lokalnym, 

politycznym ambicjom. Przed nami 
wybory samorządowe (16 listopada). 
W obecnym i poprzednich numerach 
„Wieści Lubońskich” więcej miejsca 
niż zwykle przeznaczyliśmy na szpal-
ty: „Polityka lokalna”, a na początku 
listopada wydamy specjalne, wybor-
cze „WL” z wszelkimi niezbędnymi 
informacjami.

Na okładce aktualnego numeru 
przedstawiamy kilka wybranych mi-
gawek obrazujących intensy�kację 

działań pro publico bono (dla dobra 
publicznego) w przedwyborczym Lu-
boniu. Sporo pieniędzy w tym wyjąt-
kowym roku wydano na inwestycje 
oraz na dopięcie różnych zadań, za-
ciągając 11-milionowy kredyt. Warto 
przy tym zaznaczyć, że największe in-
westycje, jakie ostatnio mają miejsce 
w Luboniu, prowadzone są nie przez 
miasto: kanalizacja Lasku (Aquanet), 
przebudowa dworca, torów kolejowych 
i wiaduktów (PKP), przebudowa od-
cinka Strumienia Junikowskiego (wła-
dze wojewódzkie).

(RS)

Rok wyborczy

Spostrzeżenia, wymiana opinii, 
wskazanie tego, co jest najważ-
niejsze dla mieszkańców Lubo-

nia i powinno być istotne dla radnych 
oraz przyszłego burmistrza, to efekt 
otwartego spotkania Lubońskiej Ini-
cjatywy Obywatelskiej (LIO), które 
odbyło się 8 listopada br. w Bibliote-
ce Miejskiej. W spotkaniu uczestni-
czyli obecni radni – członkowie LIO: 
Magdalena Nyćkowiak-Filusz, Anna 
Stankowiak-Bożełko, Jakub Bielawski 
oraz Janusz Dagoń, którzy podzielili się 
swoim doświadczeniem samorządo-
wym i zdali relację z podejmowanych 
działań. W trakcie dyskusji wypłynęło 
wiele priorytetowych wskazówek, któ-
re szczególnie uwypuklimy w dalszej 
pracy samorządowej, m.in. problem 

całonocnych libacji na tyłach Szkoły 
Podstawowej nr 2 i nieskutecznego mo-
nitoringu, kwestia złodziei bezkarnie 
działających w Nowym Centrum Lu-
bonia czy wymagającej odnowy ścieżki 
wzdłuż Warty.

Członków Stowarzyszenia cieszy, 
że są obdarzani zaufaniem społecz-
nym. Utwierdzamy się w tym podczas 
osobistych rozmów z mieszkańcami, 
a także w licznie otrzymywanej ko-
respondencji. Zapraszamy wszystkich 
na naszą stronę internetową www.lio.
org.pl do wspólnych rozmów o Lubo-
niu – jego potrzebach, problemach 
oraz atutach.

Magdalena Woźniak-Patej
Lubońska Inicjatywa Obywatelska

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

Sprawdzony schemat

Przebieg lubońskich koncertów 
�nałowych jest od lat niezmien-
ny, ale też nie ma potrzeby, by 

wprowadzać do nich jakiekolwiek 

innowacje. Podobnie jak w minio-
nych latach, impreza miała swój mo-
tyw przewodni (tym razem były to 
„Lata dwudzieste… lata trzydzieste”), 
a poprowadził ją solista teatrów mu-

zycznych Antoni Urban, 
pełniący jednocześnie 
funkcję Dyrektora Fe-
stiwalu. Towarzyszyła 
mu Katarzyna Hołtra. 

Dobre, bo artystyczne

Muzyczna uczta
W sobotni wieczór, 4 października w wypełnionej po brzegi hali 
widowiskowo-sportowej Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
odbył się koncert finałowy VI edycji Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Luboń 2014. Ta cykliczna impreza jest prawdziwą ucztą 
dla miłośników dobrej muzyki i dobrej zabawy

cd.  
na str. 
48

n
Zwyciężczyni VI Festiwalu – Kamila Markuszewska – odbiera z rąk burmistrza 
Dariusza Szmyta główną nagrodę – czek na 3 000 tys. zł   fot. Mariusz Marszał-
kiewicz

n
Nagroda publiczności przypadła Roxa-
nie Tutaj (druga z lewej z radosnym 
uśmiechem). W kapeluszu z prawej – 
laureatka 2. miejsca – Paulina Jeżew-
ska   fot. Mariusz Marszałkiewicz
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DOBRE, BO... 

Budynek zespołu szkół, który 
w zamyśle organizatorów bę-
dzie docelowo placówką kato-

licką, powstanie najprawdopodobniej 
na gruncie para�alnym przy placu 
Edmunda Bojanowskiego 8, po-

łożonym pomiędzy kościołem św. 
Barbary a Zgromadzeniem Sióstr 
Służebniczek (teren dawnych salek 
para�alnych). Na obszarze ponad 
3 000 m2, który Fundacja zamierza 
jeszcze powiększyć nabywając część 
sąsiednich gruntów prywatnych, sta-
nie 3-modułowy obiekt. Powierzchnia 
2-kondygnacyjnego budynku z sala-
mi lekcyjnymi, pracowniami, dużym 
holem, świetlicą, pokaźną biblioteką, 
jadalnią, kuchnią, a nawet windą, bę-
dzie wynosiła ok. 2 700 m2. Osobnym 
modułem będzie sala gimnastyczna 
(ok. 400 m2). Wjazd na teren szkół 
przewidziano wyłącznie od strony 
ul. Przy Autostradzie. Obecny trakt 
prowadzący z placu Edmunda Bo-
janowskiego będzie służył jedynie 

pieszym oraz jako droga pożarowa. 
Obiekt przewidziany został na ok. 
300 uczniów, którzy będą pracować 
w systemie 1-zmianowym, w klasach 
liczących ok. 25 osób. Organizatorzy 
planują uruchomienie zespołu szkół 

we wrześniu 2016 r. Pierwsze prace 
budowlane powinny rozpocząć się naj-
później jesienią przyszłego roku.

Budowa szkoły katolickiej w Ża-
bikowie jest pomysłem para�an ze 
wspólnoty św. Barbary – świadomych 
rodziców, którzy chcą w ten sposób 
zminimalizować zagrożenia, jakie 
niesie dla dzieci i młodzieży wszech-
obecny relatywizm moralny i kon-
sumpcjonizm. Szkoła ma być in-
nowacyjna, dobrze wyposażona, 
nowoczesna, ale oparta na trady-
cyjnych wartościach, współpracy 
i zaangażowaniu rodziców, nauczy-
cieli oraz uczniów, pracująca w myśl 
fundamentalnych zasad nauczanych 
przez Kościół. W kwietniu br. za-
łożono w tym celu fundację Siew-

Dobre, bo wartościowe

Wyjątkowa szkoła
Fundacja „Siewca” im. bł. Edmunda Bojanowskiego wybuduje 
i poprowadzi w Żabikowie szkołę podstawową i gimnazjum

ca (www.siewca.pl) . Jej inicjatorem 
był mecenas dzieła – Tomasz Błaszak 
– który stoi na czele Rady Nadzor-
czej. Prezesem zarządu został Ma-
teusz Mikołajczak, odpowiedzialny 
za wszelkie sprawy związane z dzie-
łem nowo powstającej szkoły.

Organizatorzy chcą, by szkoła 
miała charakter publiczny i liczą na 
przychylność Urzędu Miasta, któ-
rego zgoda jest niezbędna, by pla-
cówka prowadzona nie przez gmi-
nę, mogła taki status posiadać. 
Zamierzają wypracować sprawie-
dliwą formułę rekrutacji, tak by 
o miejscu w szkole nie decydowa-
ły: status społeczny, wyniki w nauce, 
potencjał intelektualny czy nawet 
przynależność do Kościoła. Jako 

podstawowy cel stawiają sobie bo-
wiem nie tyle wykształcenie, co 
integralny rozwój uczniów i ich 
podmiotowe wychowanie – za św. 
Janem Pawłem II – do wolności, 
miłości i odpowiedzialności, w wy-
miarze indywidualnym i szerszym 
(wspólnota Kościoła, lokalna i naro-
dowa). Tak, aby „człowiek stawał się 
coraz bardziej człowiekiem” (JP II). 
Fundacja „Siewca” zaprasza do po-
mocy w realizacji dzieła wszystkich, 
którym idea szkoły jest bliska.

W dalszych zamierzeniach człon-
ków Fundacji jest też stworzenie 
w nowych murach – niepublicznej 
szkoły muzycznej I stopnia. Wzór 
czerpią z utworzonego przed kilkoma 
laty w krótkim czasie i prowadzone-
go przez para�ę, Katolickiego Centrum 
Edukacji i Kultury (m.in. zespołu 
szkół) w Śremie, założonego przez 
ks. Ryszarda Adamczaka w zrewita-
lizowanej odlewni żeliwa. Tam rów-
nież powstała szkoła muzyczna.

Obecnie trwają rozmowy po-
między Fundacją, para�ą św. Bar-
bary i Kurią Metropolitarną na temat 
formy prawnej, na podstawie której 
Fundacja będzie mogła przystąpić 
do budowy na gruncie para�alnym. 
Ku zadowoleniu proboszcza ks. Ber-
narda Cegły, który wspiera inicja-
tywę, część pomieszczeń szkolnych 
będzie pełniła funkcje domu para-
�alnego, i służyła popołudniami 
grupom para�alnym.

HS

n
Wizualizacja przyszłej szkoły od strony frontowej. Na pierwszym planie dwukondygnacyjny segment z salami lekcyjnymi 
(po 10 na kondygnacji). W głębi szaro-żółty moduł z pokojami nauczycielskimi, świetlicą, biblioteką i dużą salą gimna-
styczną   oprac. ABProjekt Poznań

n
 Widok bryły przyszłej szkoły z lotu ptaka. Przed szkołą oprócz alei drzew przewi-
dziano ponad 20 miejsc parkingowych   oprac. ABProjekt Poznań
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DOBRE, BO... 

Wydawać by się mogło, że 
artystą się człowiek rodzi 
i jedyne co mu jest po-

trzebne, to pewna sposobność, by ten 
talent ujawnić. Być może tak jest… 
Co zrobić, gdy mimo starań, to na-
sze 5 minut nie nadchodzi? A może 
by tak trzeba pomóc szczęściu czy 
talentowi i zaczerpnąć wiedzy u fa-
chowców, którzy w tylko im znany 
sposób są w stanie prawie każdego 
nauczyć rysować, malować, projek-
tować czy fotografować? Warto? Cóż, 
spróbować na pewno tak.

Przestrzeń
Pierwszym krokiem będzie uda-

nie się do „Fabryki Studio”, miesz-

czącej się w zabytkowych, przemy-
słowych wnętrzach z przełomu XIX 
i XX w. byłych Zakładów Przemysłu 
Ziemniaczanego (obecnie „Luban-
ta” SA) przy ul. Armii Poznań 49. 
Industrialne przestrzenie z jednej 
strony wzbudzają w człowieku po-
czucie małości wobec ich ogromu, 
ale z drugiej dają wrażenie pewnej 

artystycznej swobody i natchnienie. 
Wchodzę zatem na 3 piętro. Mijając 
dziwną wystawę z różnego typu 
starych butów, wchodzę do studia, 
które nie jest już takie straszne jak 
cała reszta. Jakieś „oswojone”. Być 
może to „zasługa” kuchni i łazienki, 
które są w trakcie powstawania, 
odmalowanych ścian lub szarości… 
Tak czy siak, tak właśnie wyobra-
żałam sobie pracownię. Duże po-
mieszczenie, sztalugi, eksponaty, 

pokaźne okna, 
wpuszczające 
potrzebną ilość 
światła, muzyka 
w tle, która po-
maga uwolnić 
duszę tym, którzy 
akurat z ołówkiem 
w ręku przenoszą 
rzeczywistość na 
papier i… gdzieś 
z boku – czaszka, 
przywodząca na 
myśl szekspirow-
skie pytanie „Być 
albo nie być…?. 
Ale jak tu „nie 
być”, skoro w po-
wietrzu unoszą się 
cząsteczki arty-

stycznego polotu, skupienia i żmud-
nej pracy.

Dydaktyka ad exempla
Ona – Maja Piskorska – właści-

cielka �rmy, gra�k, absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych (ASP) 
w Poznaniu (dziś Uniwersytet Arty-
styczny – UAP) oraz Arteterapii na 

Dobre, bo wyjątkowe

Sztuka na dotyk

Wydziale Nauk Pedagogicznych we 
Wrocławiu. On – Władysław Radzi-
wiłłowicz – absolwent poznańskiej 
ASP, adiunkt w II Pracowni Rysunku 
na Wydziale Malarstwa UAP w Po-
znaniu. W 2009 r. obronił doktorat 
z malarstwa. Jest autorem wielu wy-
staw indywidualnych i zbiorowych 
w Polsce, na Litwie, w USA czy Ja-
ponii. Pochodzi z Litwy, jednak jego 
rodzina ma polskie korzenie. Prywat-
nie – mieszkańcy Lubonia, rodzice 
przeuroczej 10-miesięcznej Marysi, 
która, jak sami twierdzą, 
artystką wcale być nie 
musi… Dwie artystyczne 
dusze przesycone sztuką 
do tego stopnia, że łatwo 
im „zarażać” nią innych. 
Kilkanaście lat temu, on 
jeżdżąc na rowerze z Dęb-
ca do ukochanej w Pusz-
czykowie, zainteresował się 
pofabrycznym gmachem. 
Ciekawość była na tyle 
silna, że pewnego dnia 
postanowił tam wejść i… 
tak się złożyło, już w nim 
pozostał. Dzięki przychyl-
ności prezesa i �rmie 
„Lubanta” na kilku metrach 
stworzył sobie warsztat, 

w którym pracował nad doktoratem. 
Z czasem zaczęli przychodzić do 
niego podobni i przychodzą do tej 
pory, dlatego też 2 lata, od kiedy ist-
nieje �rma, to tak naprawdę trochę 
sztuczna granica. Jak sam twierdzi, 
własna praca artystyczna pozwala mu 
na rozwój, który jest potrzebny, by 
być wiarygodnym nauczycielem dla 
swoich studentów. Nikt jak oni nie 
jest tak wymagającym odbiorcą i kry-
tykiem. Więc jeśli uczyć, to głównie 
przez przykład.

n
Warsztaty artystyczne dla dzieci

n
Zajęcia artystyczne dla młodzieży w Fabryce Studio – rysunek postaci (pozują-
cej modeli)

n
Artyści Maja Piskorska z córeczką Marysią na rękach i Włady-
sław Radziwiłłowicz – gospodarze Fabryki Studio

cd.  
na str. 
47
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Marcin Książek, członek Koła 
Polskiego Związku Węd-
karskiego nr 021 „Lubo-

nianka”, złowił 20 września w Warcie 
w okolicach Radzewic koło Rogalina 
szczupaka o długości 87 cm i wadze 
4,6 kg. To największa ryba, jaką udało 
mu się dotąd schwytać.

Kilka minut przed jej wyciągnię-
ciem, złowił mniejszą. Wypuścił ją 
i „poprosił”, by wróciła w towarzy-
stwie większego okazu. Posłuchała. 
Na drugim brzegu rzeki akurat od-
bywały się zawody, więc w wycią-
ganiu szczupaka kibicowało panu 
Marcinowi kilkanaście osób. Bez-
pośrednią pomocą służył mu przy-
jaciel z tego samego koła wędkar-
skiego – Sebastian Olejnik.

(S)

Dobre, bo smaczne

Taaa...ka ryba

n
Marcin Książek ze szczupakiem – 
okazem

W niedzielę, 21 wrze-
śnia odbył się dłu-
go oczekiwany, 

szczególnie przez dojrzałą 
publiczność, koncert Teresy 
Werner. Zgromadził w hali 
LOSiR liczną publiczność, 
która bardzo entuzjastycz-
nie przyjęła występ ulubionej 
artystki. Widać, że sympa-
tyków twórczości tej znanej 
w kraju i zagranicą piosen-
karki rozrywkowej jest wie-
lu, podczas koncertu razem 
z wykonawczynią śpiewali 
i tańczyli jej największe prze-
boje. Oprócz Teresy Werner 
wystąpili również Nayra Ay-
vzyan i Goran Karan, którzy 
zaprezentowali szereg łatwo 
wpadających w ucho i rozba-
wiających publiczność prze-
bojów. Koncert prowadził 
duet Nina Nocoń i Eugeniusz 
Witek. Trwał 3 godziny i, 
jak zapewniali wychodzący 
z koncertu widzowie, wszy-
scy się dobrze bawili.

Władysław Szczepaniak

Dobre, bo lubiane

Piosenki Teresy Werner

n
Koncert Teresy Werner w lubońskiej hali widowiskowo-sportowej wzbudził duże 
zainteresowanie, o czym świadczył tłok przy wejściu   fot. Władysław Szczepaniak

n
Uwielbiana przez dojrzałą publiczność pocho-
dząca ze Śląska Teresa Werner – najdłużej 
występująca artystka w Zespole Pieśni i Tań-
ca „Śląsk”, od kilku lat bywalczyni telewizyj-
nych i radiowych koncertów życzeń oraz wielu 
estrad   fot. Władysław Szczepaniak
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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 

Od 1 października na terenie 
Lubonia i okolic działa pierwszy 
Mobilny Gabinet Kosmetyczny „Wa-
cik”. Nie trzeba wychodzić z domu, 
kosmetyczka przyjeżdża niezależnie 
od pory dnia. Więcej informacji 
na facebook.com/gabinet.wacik 
oraz na stronach reklamowych.   
fot. Monika Witkowska

Firma z ul. Wschodniej 27a zajmuje się 
renowacją plastikowych re�ektorów samo-
chodowych, dojeżdżając do klienta. Kontakt 
telefoniczny: 792 414 569.

fot. Paulina Sawicka

W pasażu handlowym przy ul. Si-
korskiego 8 uruchomiono sklep �rmo-
wy „Fawor” z wyrobami piekarskimi, 
cukierniczymi i lodami. Dostępne są 
również podstawowe artykuły spożyw-
cze, m.in. nabiał, słodycze, napoje oraz 
tradycyjne Rogale Świętomarcińskie 
w ciągłej sprzedaży. Sklep jest czynny 
od pn. do pt. od godz. 6 – 18, w sob. 
6 – 14.   fot. Paulina Sawicka

Punkt przy ul. Sobieskiego 92 (obok „Medicar”) zaj-
muje się ubezpieczeniami na życie, majątkowymi i komu-
nikacyjnymi różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Jest 
otwarty od pn. do pt. w godz. 9 – 17.

W miejsce sklepu z niemieckimi chemika-
liami i słodyczami przy ul. Armii Poznań 44 
(tuż przy przystanku naprzeciw Gimnazjum 
nr 1) otwarto restaurację typu fast food o na-
zwie „Tej! Burger”. Jest to jednocześnie bar 
szybkiej obsługi z możliwością zamawiania 
potraw na wynos. Czynne od pon. do sob. 
od godz. 12.   fot. Krystyna Ruszkowska

Przy ul. Kościuszki 90, naprzeciw Banku Za-
chodniego WBK, otwarto salon kosmetyczno-
fryzjerski. Z jego usług można korzystać od wt. 
do pt. w godz. 10 – 20, natomiast w sob. 10 – 18.    
fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Sobieskiego 107 otwarto nowy warsz-
tat samochodowy i wulkanizacyjny „Carsta” dla 
aut osobowych i dostawczych. Jest czynny od 
pn. do pt. w godz. 8 – 17, sob. 9 – 14. Więcej 
informacji na stronie internetowej www.carsta.
pl oraz na str. 5.   fot. Paulina Sawicka

W nowo otwartym przy ul. Wschodniej 22G lok. 72 
sklepie ze zdrową żywnością „Metka Deluxe” można 
kupić m.in. wędliny od polskich rzeźników oraz sery. 
Punkt zaprasza od pn. do pt. w godz. 8 – 19, natomiast 
w sob. 8 – 14.   fot. Paulina Sawicka
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Powołanie Forum Mieszkańców 
Nowego Centrum Lubonia jest 
kolejnym etapem w procesie 

tworzenia samorządowej reprezenta-
cji w tej części miasta, która naszym 
zdaniem mogłaby mieć realny wpływ 
na lokalne działania infrastruktural-
ne i społeczne. Pierwszym krokiem, 
podjętym kilka miesięcy temu, było 
zebranie kilkuset podpisów miesz-
kańców pod wnioskiem o utworzenie 
na terenie Nowego Centrum Lubonia 
Rady Osiedla.

Zgłoszony przez nas w Urzędzie 
Miasta wniosek w tej sprawie za-
inicjował powstanie zespołu ds. 
przygotowania samorządu pomoc-
niczego na terenie całego Lubonia. 
Dlatego też powołanie kilku silnych 
osiedli z odpowiednim budżetem 
stanowi jeden z naszych głównych 
celów, który już zaczęliśmy reali-
zować. Kolejną równie ważną dla 
nas sprawą jest doprowadzenie do 
ostatecznego zakończenia proce-
su inwestycyjnego budowy drogi 
w NCL, tak, aby nie stała się ko-
lejną obietnicą bez pokrycia. Po-

dobnie jak kilka tysięcy innych 
osób każdego dnia borykamy się 
z niedogodnościami wynikający-
mi z braku nawierzchni na ul. 
Wschodniej oraz al. Jana Pawła II. 
Dlatego będąc przedstawicielami 
tej części miasta postanowiliśmy 
wziąć sprawy w swoje ręce.

Poprzez naszą działalność chce-
my zbudować świadomą i zaanga-
żowaną w lokalne sprawy wspól-
notę mieszkańców, tak aby proble-
my, oczekiwania i potrzeby stały się 
nam bliższe. Uważamy, że dzięki 
obecności w Radzie Miasta zapew-
nimy wszystkim mieszkańcom 
możliwość udziału w rozpatrywa-
niu spraw będących w zakresie ich 
potrzeb.

KWW Forum Mieszkańców NCL

Lokalni przedstawiciele NCL
Nowe ugrupowanie, które w wyborach samorządowych wystawi 
reprezentantów w rejonie Nowego Centrum Lubonia Prawie 10 

lat trzeba 
było czekać 

na to, by po za-
mknięciu produk-
cji w Zakładach 
Ziemniaczanych 
i sprzedaży grun-
tów przywrócić 
oświetlenie w uli-
cy Armii Poznań. 
Przypomnijmy, 
zasilanie latarni 
na kilkusetmetro-
wym odcinku tej 
jednej z ważniej-
szych ulic nasze-
go miasta pocho-
dziło wcześniej 
z państwowego 
zakładu. Minę-
ło kilka kadencji 
władz samorzą-
dowych, a problem oświetlenia tego 
kawałka ulicy (jednocześnie jedynej 
w Luboniu drogi wojewódzkiej Po-
znań – Mosina o symbolu 430) prze-
rastał możliwości jego rozwiązania. 
Na przełomie maja i czerwca tego 
roku zainstalowano nowe latarnie 

(patrz „WL” 06-2014 str. 9). Nadzieja 
na to, że zabłysną, trwała kolejnych 
kilka miesięcy, aż wreszcie 22 wrze-
śnia stała się jasność!

Gratulacje i podziękowania nie 
tylko od okolicznych mieszkańców.   

PPR

Jest światło!

n
Nocna jasność za sprawą latarni, które po wielu latach znów 
zabłysły na ul. Armii Poznań przy byłych Zakładach Ziemniacza-
nych   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Fundamenty nowej lubońskiej poradni medycznej i przedszkola. Pomiędzy oddzielnymi budynkami powstanie łącznik. 
W większym (z lewej) będą przychodnia i przedszkole, w mniejszym prawdopodobnie magazyn   fot. Hanna Siatka

Przy skrzyżowaniu ul. Żeromskiego 
i Konarzewskiego, obok Przy-
chodni Lekarskiej „Med-Lux” 

powstaje siedziba nowego Niepublicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz 
przedszkola. Dwukondygnacyjny budy-
nek z poddaszem stawia Zakład 
Ogólnobudowlany MARBUD. Nie 
wiadomo jeszcze, czy placówka, 
która według inwestora ma świad-
czyć ogólne usługi medyczne dla 
dorosłych i dzieci, będzie dzia-
łać w ramach NFZ. Przedszkole 
natomiast będzie miało status 
placówki prywatnej.

Zakończenia inwestycji moż-
na się spodziewać na koniec 
2015 r. lub na początku 2016.

(S)

Przychodnia 
obok 
przychodni
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17. urodziny Muszkieterów
Październik miesiącem oszczędności – muszkieterska 
szabla ceny tnie – kupując wybrany produkt niektórych 
grup towarowych, za drugi płacisz 50% taniej                                       

Contre la vie cher (w polskim tłumaczeniu: Przeciwko drogiemu życiu)

Jesteśmy z Tobą, nasz Klient jest po to, żeby miał jak najtańsze życie, kupując codziennie bardzo dobrej jakości produkty oferowane w jak 
najniższych cenach. Te �lozo�a i strategia towarzyszą już od 17. lat ekspansywnej i najbardziej dynamicznie rozwijającej się polskiej sieci sklepów 
Intermarché Grupy Muszkieterów.

Ici nous travaillons pour être moins cher en Europe (w polskim tłumaczeniu: My tutaj pracujemy, by być najtańszymi w Europie)
 – to hasło umieszczone przy wjeździe do głównej siedziby Intermarché we Francji, obowiązujące w całej Europie, wdrażane jest od ponad 

10. miesięcy także w Luboniu, w supermarkecie, który funkcjonuje przy ul. Żabikowskiej 53 b i jest drugim co do wielkości punktem sprzedaży 
sieci Intermarché w Polsce.

Grupa Muszkieterów pojawiła się w Polsce w 1997 r. Obecnie zrzesza ponad 240 niezależnych 
polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz super-
marketami typu „dom i ogród” Bricomarché. Swoje siedemnaste urodziny Grupa obchodzi w 300 
sklepach w całej Polsce – w 205 supermarketach Intermarché i 95 Bricomarché (zatrudniając ponad 
13 tys. pracowników). Do 2020 r. chce uruchomić w Polsce 500 nowych punktów sprzedaży obu 

sieci. Grupa chce w ten sposób zająć pozycję wśród liderów w obu tych segmentach rynku. Dzięki intensywnemu, ciągłemu rozwojowi ta polska sieć 
supermarketów może utrzymywać non stop tanie ceny.

Świętowanie w Luboniu           

Intermarché, oprócz stosowania ciągłej promocji cenowej na produkty wszyst-
kich grup towarowych, wzmaga ją jeszcze bardziej w czterech okresach, zależnie 
od ich specy�ki: Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, obchodzone-
go w czerwcu „Święta Muszkieterów” oraz obecnie swoich październikowych 
urodzin. Wszystkie one są bardzo istotne i stanowią jedno z kluczowych miejsc 
w strategii, jaką obrało kierownictwo sieci tych supermarketów.

                             
Październik miesiącem oszczędności

17. urodziny Muszkie-
terów zaowocowały pogłę-
bioną akcją promocyjną 
w Intermarché, która dosko-
nale wkomponowuje się 
w charakter i cel prowadzo-
nej tu polityki. Z tej okazji 
klienci mogą kupić towary 
wszystkich grup towarowych 
w szczególnie promocyjnych 
cenach. Obniżki sięgają 
nawet 50%. Jest to �lozo�a 
niskich cen.

Hubert Inat

Intermarché zaprasza Szanownych Klientów na tanie i świeże zakupy w miłej 
atmosferze, a zwłaszcza na październikowe Urodziny Muszkieterów
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Od 6 czerwca przy ul. Sobie-
skiego 111 B realizowane jest 
drugie przedsięwzięcie „New 

House Development”. Dla przypo-
mnienia, pierwszą inwestycją tej �rmy 
w naszym mieście była budowa do-

mów jednorodzinnych przy ul. Trau-
gutta (szerzej na ten temat pisaliśmy 
w numerze marcowym). Tym razem 
na dwóch działkach o łącznej po-
wierzchni ok. 900 m2 powstaje bu-
dynek, w którym będą się mieścić 
cztery mieszkania dwupoziomowe 
(jednorodzinny dom w zabudowie 
bliźniaczej dwulokalowej), wypo-
sażony w instalację elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną i gazową oraz 
ocieplony styropianem o grubości 
15 cm. Na sprzedaż przeznaczono 
4-pokojowe mieszkania własnościowe, 
bezczynszowe o powierzchni 105,92 m2 
każde. Do lokalu przypisano garaż 

i pralnię o łącznej powierzchni ok. 
20 m2 oraz dwa miejsca postojowe. 
Generalnym wykonawcą jest �rma 
„Seb-Mar” z Lubonia. Łączny me-
traż wszystkich lokali przeznaczo-
nych na sprzedaż to ok. 420 m2. Pra-

ce potrwają do końca grudnia tego 
roku. Koszt mieszkań w segmencie 
środkowym z mniejszymi działkami 
o powierzchni 134 m2 to 350 tys. zł 
(brutto). Skrajne lokale, do których 
należą większe działki o powierzch-
ni 285 m2 są o 20 tys. zł droższe. Na 
każdej działce zaplanowano miejsce 
na taras. Do zamkniętego i utwardzo-
nego osiedla będzie prowadzić droga 
wewnętrzna o szerokości ok. 5 m. Ko-
lejną inwestycję �rma „New House” 
zaplanowała na wiosnę przyszłego 
roku przy ul. Skowronkowej.

Paulina Sawicka

Ze świata nieruchomości
Inwestycja New House

n
Prace wykończeniowe przy budowie domu na ul. Sobieskiego. Budynek ma być 
oddany jeszcze w tym roku   fot. Paulina Sawicka

n
Wizualizacja budynku – widok od tyłu, od strony ogródków działkowych

Po prawie 4,5 latach pełnienia 
służby w lubońskim komisa-
riacie na stanowisku zastępcy 

komendanta, komisarz Anita Ha-
egenbarth, rozkazem Komendanta 
Miejskiego Policji, mł. insp. Romana 
Kustera, została powołana na sta-
nowisko komendanta komisariatu 
w Buku. Jej miejsce zajął podkomi-
sarz Dariusz Majewski.

Nowy zastępca lubońskiego ko-
mendanta ma 43 lata, w policji pra-
cuje od 23 lat – ostatnio w Wydzia-
le Prewencji Komendy Miejskiej 
w Poznaniu, gdzie zajmował się 
przede wszystkim organizacją służ-
by prewencyjnej oraz nadzorem nad 
komórkami patrolowymi i inter-
wencyjnymi. Na początku pracy 
w Luboniu większość czasu poświę-
ca na poznawanie specy�ki miasta. 

Podkomisarz Dariusz Majewski jest 
żonaty i ma troje dzieci.

PAW

Zmiana zastępcy komendanta

n
Nowy zastępca komendanta Komisa-
riatu Policji w Luboniu – Dariusz 
Majewski

Z początkiem październi-
ka w ul. R. Maya otwarto 
nowy most prowadzący do 

„Luveny” – Zakładów Chemicz-
nych. Chociaż prace zakończo-
no już dawno, przez ponad mie-

siąc jedynie pociągi przejeżdżały 
przez niego. Przypomnijmy, sta-
nął w miejscu poprzedniego, za-
bytkowego 100-letniego obiektu. 

Oprócz trakcji kolejowej posia-
da szerszą, o podwyższonej wy-
trzymałości jezdnię oraz po jednej 
stronie chodnik. Zmniejszyła się 
natomiast długość mostu z 5 do 3 
przęseł (czytaj np.: „WL” 05-2014, 

str. 11 „Wąskie gardło” i „Relikt 
starego mostu”). Inwestorem jest 
Luvena SA.

(I)

Otwarto most

n
Nowy most w ul. Romana Maya stanął na starych wzmocnionych filarach. 
Wykonała go bydgoska firma Gotowski   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Szerszy, bardziej wytrzymały, wygodniejszy most do Luveny   fot. Piotr P. Ruszkowski

Prowadzone rów-
nolegle na 4 
poziomach 
prace ocieple-
niowe – nowa 
inwestycja firmy 
„New House”    
fot. Paulina 
Sawicka

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

W ubiegłym miesiącu pisali-
śmy o ostrzelaniu kaplicz-
ki Matki Bożej Fatimskiej 

w Wielkopolskim Parku Narodowym 

przy drodze do Wir („WL” 09-2014, 
str. 48). Niestety, tym razem do de-
wastacji miejsca sakralnego doszło 
na terenie Lubonia. W nocy z 15 

na 16 września 2014 r., prze-
skakując przez płot, sprawcy 
wtargnęli na posesję państwa 
Eugenii i Stanisława Butków 
przy ul. Kościuszki, wyłamali 
piękną św. �gurę Pana Jezusa 
i zrzucili ją na ziemię. Rzeźba 
była przymocowana do cokołu 
z klinkierowej cegły. Z kroni-
karskiego obowiązku przypo-
minamy, że kapliczkę z �gurą 
Jezusa i cytatem: „Nie żyje się, 
nie kocha i nie umiera na próbę” 
(Jan Paweł II) ustawiono przy ro-
dzinnym domu na ul. Kościuszki 
jako wotum wdzięczności w 2. 
rocznicę pierwszej operacji śp. 
córki pp. Butków – Ani.

Nasuwa się smutna re�ek-
sja, czy to świadomy atak na 
uczucia religijne, czy zwykła 
głupota nie znająca granic?

Władysław Szczepaniak

Znów profanacja

n
Strącona z cokołu i połamana figura 
Chrystusa przy ul. Kościuszki    
fot. Władysław Szczepaniak

Mieszkańcy ul. Krótkiej 
skarżą się na coraz 
większy bałagan. Od 

czasu otwarcia sklepu „Małpka” 
przy narożniku z ul. Armii Po-
znań, dokonujący tam zakupów 
spożywają je idąc ul. Krótką, 
a następnie puste opakowania 
porzucają na jezdni i chodni-
kach – ku udręce okolicznych 
mieszkańców.

PAW

Dosłowny rynsztok

Opakowania po artykułach 
zakupionych w pobliskim skle-
pie zapełniają uliczny rynsztok 
i chodniki, a przecież przy 
odrobinie kultury wystarczyło-
by je wrzucić do kosza na 
śmieci przy „Małpce”.   
fot. Paweł Wolniewicz

n

n
Pomimo wielu interwencji, korzystający z placu zabaw przy ul. Puszkina nie 
doczekali się przyjaznego zjazdu dla wózków. Trzeba je wciągać po schodach 
lub po trawiastej skarpie   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Zanim otwarto sklep „Małpka”, na ul. Krótkiej nie było zalegających śmieci   
fot. Paweł Wolniewicz

Po trawce

Przy wylocie ul. Słowackie-
go w Kościuszki stoi sobie 
znak drogowy. Stary, zupełnie 

siwy i o pomarszczonej, spętanej 
„cerze”. Tylko dzięki temu, że jako 
jedyny ustawiony wierzchołkiem 
do dołu ma konkretne znaczenie 
– zbliżamy się do jezdni z pierw-
szeństwem przejazdu – nikt nie 
odgadłby, co na nim było. Czas 
na emeryturę lub do regeneracji 
czy li�ingu. Mieszkańcy przyzwy-
czaili się do niego, ale goście, co 
rzadko tu bywają, myślą sobie, 
jaki to ten XXI-wieczny Luboń 
ma swojski klimat.

(R)

Najważniejszy kształt

n
Znak u wylotu ul. Słowackiego w Ko-
ściuszki   fot. Piotr P. Ruszkowski

Kolejny już raz mieszkańcy 
Lubonia zwracają uwagę 
na znaki przy wjeździe do 

naszego miasta. Pooklejane jakimiś 
tajemniczymi symbolami i liternic-
twem, nie wiadomo co oznaczają-
cym. Silimy się na nowe plansze za-
praszające do Lubonia – ustawione 
w tym roku kilkanaście metrów dalej, 
a nie potra�my zadbać o należyty 
wygląd podstawowych znaków dro-
gowych. 60. urodziny miasta, które 
przypadają w październiku, mogą 
być dobrą okazją do przywrócenia 
należytego wyglądu znakom drogo-
wym informującym o granicy mia-
sta. Tak niewiele potrzeba, trochę 
rozpuszczalnika, może jakiś skrobak, 
no i porządeczek jest.   (R)

Warto wyczyścić

n
Znaki drogowe przy wjeździe do Lubo-
nia od strony Dębca ul. Żabikowską   
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Narastanie napięcia

Kon�ikt między Radą Nadzorczą 
(RN) spółdzielni i dwuoso-
bowym zarządem (Marcin 

Dzierżawczyk i Łukasz Borkowski) 
uzewnętrznił się podczas walnego 
zgromadzenia członków 6 czerwca 
br. To posiedzenie najwyższej wła-
dzy „Spójni” przerwano bez przy-

jęcia sprawozdania �nansowego za 
2013 r., a co za tym idzie również 
bez absolutorium dla zarządu. Na 
wniosek Rady Nadzorczej, która jako 
organ kontrolny dopatrzyła się nie-
prawidłowości w dokumentach, pod-
jęto wówczas uchwałę o powołaniu 
biegłego rewidenta, który do czasu 
wznowienia posiedzenia miał zba-
dać sytuację �nansową spółdzielni 
(czytaj: „WL” 06-2014, str. 2 – „Wciąż 
niespokojna Spójnia”).

Po odwołaniu przez Radę Nad-
zorczą prezesa (28 lipca br.) i rezy-
gnacji, którą złożył jego zastępca (2 

września), władza wykonawcza prak-
tycznie przestała działać. Pozostała 
w niej jedynie oddelegowana z Rady 
w miejsce M. Dzierżawczyka, Wan-
da Kaczmarek. Pomimo wstrzyma-
niu przez sąd wykonania uchwały 
RN o odwołaniu prezesa do czasu 
prawomocnego zakończenia proce-
su sądowego wszczętego z powódz-

twa M. Dzierżawczyka, podobnie 
jak część gremium, które umoco-
wało ją w zarządzie, W. Kaczmarek 
nie uznawała odwołanego szefa. 
Zmieniano zamki w drzwiach biu-
ra spółdzielni, uniemożliwiając do-
stanie się do środka prezesowi i jego 
zastępcy, wprowadzono nowe hasła 
do komputerów. Powstały zaległości 
w regulowaniu rachunków za usłu-
gi i media, wynikające m.in. z braku 
możliwości dokonywania przelewów 
przez niekompletny zarząd. Również 
Rada Nadzorcza przestała formalnie 
istnieć. Z jej 7-osobowego składu 

od 30 sierpnia do 2 
września odeszło 3 
członków, a powinno 
zostać przynajmniej 
5. Po raz drugi od 
ponad dwóch lat spół-
dzielni zagroziła li-
kwidacja (patrz: „WL” 
09-2014, str. 14 – „Czy 
Spójnią pokieruje 
komisarz?”).

Środowisko Spój-
ni podzieliło się na 
popierających odwo-
łanego prezesa, na 
zwolenników prze-
wodniczącego Rady 
Nadzorczej Marka 
Baranowskiego i wspie-
rających go członków 
RN, oraz na tych, któ-

Szach... i mat!
Wznowione 19 września walne zgromadzenie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Spójnia”, które przerwano 6 czerwca, 
umocowało na stanowisku odwołanego przez Radę Nadzorczą 
prezesa Marcina Dzierżawczyka i zobowiązało zarząd do 
wyciągnięcia spółdzielni z tarapatów. Niestety, nagła rezygnacja 
oddelegowanej przez Radę do zarządu Wandy Kaczmarek, która 
wraz z prezesem miała podjąć próbę ratowania spółdzielni, na 
nowo pogrążyła Spójnię

rzy nie wiedzą, komu wierzyć. Li-
czący na obiektywną opinię biegłe-
go zawiedli się. Przed 19 września 
wiedziano już bowiem, że wybrana 
przez RN �rma audytorska nie zdo-
łała zakończyć obiecywanej kontro-
li. Zdeterminowany Marcin Dzier-
żawczyk nie widzący możliwości 
współpracy z M. Baranowskim i jego 
żoną Grażyną szedł na walne zgro-
madzenie w przeświadczeniu o ko-
nieczności odwołania ich z Rady 
(taki wydźwięk miała konferencja 
zwołana przez niego 16 września 
w świetlicy ROD „Nad Wartą”). 
Członkowie Rady Nadzorczej w roz-
mowie z nami natomiast wskazy-
wali, że to prezes jest człowiekiem 
nieprzejednanym i upartym.

Na ratunek
Zgodnie z postanowieniem wal-

nego zgromadzenia z 6 czerwca 
posiedzenie wznowiono 19 września 
w tym samym miejscu – Szkole Pod-
stawowej nr 3. Na zebranie przyby-
ło 118 świadomych powagi sytuacji 
członków lub ich pełnomocników, 
wśród nich kilku prawników. Ob-
rady były burzliwe, głośne i pełne 
emocji. Po uzupełnieniu składów 
komisji z poprzedniego posiedzenia 
przewodniczący walnego poprosił 
M. Baranowskiego o przedstawienie 
wyników kontroli �nansowej. Jeden 
z obecnych na sali pełnomocników, 
zgłaszając wniosek formalny, zakwe-
stionował to działanie z uwagi na 
brak możliwości skorzystania przez 
członków spółdzielni z przysługu-
jącego im prawa wcześniejszego 
zapoznania się z dokumentem. Po-
parł go również inny prawnik obec-

ny na sali.
M. Baranowski tłumaczył oko-

liczności, które uniemożliwiły stwo-
rzenie całościowego raportu i zwło-
kę w jego powstawaniu (opinia 
biegłego miała być gotowa do 28 
sierpnia). Jak twierdził, po odmowie 
podpisania umowy przez prezesa 
Dzierżawczyka ze wskazaną przez 
RN kancelarią audytorską, Rada 
zadecydowała o jego odwołaniu, by 
kontrola mogła się odbyć. Pomimo 
parafowania umowy przez Ł. Bor-
kowskiego i W. Kaczmarek (1 sierp-
nia) praca rewidenta była utrudnio-
na z uwagi na brak dokumentów 

z biura rachunkowego. Ponieważ 
księgowe przebywały na urlopie, 
rozpoczęcie kontroli, zdaniem prze-
wodniczącego RN, mogło nastąpić 
dopiero w drugiej połowie sierpnia. 
W przytoczonym podczas obrad 
odwołaniu do RN, M. Dzierżawczyk 
zaznaczył, że odmówił podpisania 
umowy w przedstawionym mu 
brzmieniu, ponieważ, jego zdaniem, 
nie dotyczyła ona badania sprawoz-
dania �nansowego w rozumieniu 
ustawy o rachunkowości, a jedynie 
przeglądu ksiąg rachunkowych. 
W piśmie do Rady zapowiedział chęć 
negocjowania treści umowy tak, by 
usługa kancelarii była zgodna z pra-
wem i wolą walnego zgromadzenia 
z 6 czerwca. Przedstawicielki biura 
rachunkowego zapewniły, że prze-
kazały komplet wymaganych doku-
mentów we wskazanym terminie 
– 31 lipca, a pierwsze zapytanie w ich 
sprawie od audytora nadeszło do-
piero 10 września.

Z obu stron padały zarzuty, m.
in. o łamaniu zasad niezależności 
i bezstronności. M. Dzierżawczyk 
wskazał na powiązania rodzinne 
przewodniczącego RN z kancelarią 
audytorską. Prezesowi zaś zarzuco-
no, że panie z biura rachunkowego 
to jego znajome. Zarówno na po-
przednim walnym zgromadzeniu, 
tak i teraz można było odnieść silne 
wrażenie, że kon�ikt pomiędzy za-
rządem i członkami Rady wynika 
z braku porozumienia i dobrych 
chęci oraz z nie rozwiązywanych na 
bieżąco kwestii.

Pomimo podanej wcześniej praw-
nej interpretacji, kilkakrotnie zgła-
szano wniosek o zapoznanie się 

z częściowymi wynikami kontroli 
aż w końcu przeprowadzono głoso-
wanie w tej sprawie. 70 osób opo-
wiedziało się przeciwko wysłuchaniu 
niekompletnego raportu z kontroli 
na walnym zgromadzeniu 19 wrze-
śnia, 40 członków spółdzielni wy-
raziło chęć poznania jego treści, a 7 
wstrzymało się od głosu. Wyniki 
głosowania i żywiołowa reakcja sali 
(gwizdy i oklaski) skłoniły przewod-
niczącego M. Baranowskiego do 
rezygnacji z członkowstwa w Ra-
dzie.

Obecnych na sali mieszkańców 
Spójni najbardziej interesowała za-

cd.  
na str. 
14

n
 Z lewej – prezes „Spójni” Marcin Dzierżawczyk, z prawej – Wanda Kaczmarek 
– podczas walnego zgromadzenia 19 września br.   fot. Hanna Siatka

n
To dzięki m.in. zdroworozsądkowym wypowiedziom 
pani Emilii Tobias udało się wyznaczyć naprawczy plan 
działania dla Spójni na okres po burzliwym walnym 
zgromadzeniu 19 września   fot. Hanna Siatka

n
Domagający się głosu Marin Dzierżawczyk i Łukasz Borkowski    
fot. Hanna Siatka

GORĄCE TEMATY



10/2014

14

GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

grożona przyszłość spółdzielni. To 
dzięki niektórym nie dającym się 
ponieść emocjom członkom, oraz 
dzięki radom prawników-pełnomoc-
ników, udało się opanować sytuację 
i wyartykułować wnioski z kolejne-
go niedokończonego zebrania. Przede 
wszystkim umocowano na stano-
wisku Marcina Dzierżawczyka, któ-
rego Rada Nadzorcza odwołała 
z funkcji prezesa i, pomimo posta-
nowienia sądu, nie uznawała. Wraz 
z Wandą Kaczmarek, prezes został 
zobowiązany do przywrócenia spół-

dzielni płynności �nansowej, za-
chwianej po jego zwolnieniu, oraz 
do zwołania w ciągu 21 dni nad-
zwyczajnego walnego zgromadzenia, 
które wybierze nową Radę Nadzor-
czą. Ta nie później niż do końca br. 
po raz drugi miała wznowić posie-
dzenie najwyższej władzy „Spójni” 
(walne), przerwane w czerwcu i wrze-
śniu. Wolą członków spółdzielni 
sytuację �nansową miał zbadać bie-
gły rewident, o co zabiegała Rada 
Nadzorcza i przed czym nie uchyla się 
prezes.

Po 3-godzinnej debacie miesz-
kańcy spółdzielni odetchnęli z ulgą, 
że „Spójnia”, której po raz drugi w cią-
gu ostatnich 2 lat groziła likwidacja, 
została uratowana. Tylko niektórzy 
zwrócili uwagę na przestrogi Mał-
gorzaty Jurgi z kancelarii audytorskiej 
zaangażowanej przez RN, która zma-
gając się z gwarem opuszczających 
salę, nawoływała do zbadania stanu 
środków spółdzielni.

Krach
Jak nas poinformował prezes 

Marcin Dzierżawczyk, 23 września 
(po 3 dniach od walnego zgro-

madzenia, w tym week-
end) Wanda Kaczmarek 
złożyła rezygnację z pra-
cy w zarządzie. Tuż 
przedtem wpłaciła całą 
gotówkę z kasy na ra-
chunek bankowy, unie-
możliwiając tym samym 
opłacenie zaległych fak-
tur, gdyż przelewy z kon-
ta mogą wykonać tylko 
łącznie dwaj członkowie 
władzy wykonawczej 
spółdzielni.

„Spójnia” pozostała 
z długami za media, z pre-
zesem, który ma związane 
ręce i bez Rady Nadzorczej. 
W tej sytuacji walne zgro-
madzenie będzie musiała 

zwołać Krajowa Rada Spółdziel-
cza.

Pani Wanda Kaczmarek odmó-
wiła nam jakiejkolwiek rozmowy na 
ten temat.

Hanna Siatka

cd.  
ze str. 
13

Szach... i mat!

n
Z mikrofonem z prawej – Marek Baranowski, 
obok stoi prowadzący walne zgromadzenie Arka-
diusz Krasucki, w głębi stół prezydialny   
fot. Hanna Siatka

n
Podczas decydującego o losie Spójni walnego zgromadzenia hol SP 3 wypełnio-
ny był członkami spółdzielni po brzegi   fot. Hanna Siatka

cd.  
obok

Spełniając prośbę Burmistrza D. 
Szmyta, główne wątki planowanej 
rozmowy i pytania zasadnicze 

przesłaliśmy tydzień wcześniej, po-
zwalając odpowiednio się przygotować 
do przedstawianych kwestii. Zapo-
wiadaną rozmowę podzieliliśmy na 
kilka kategorii: styl władzy; osiągnięcia 
i porażki; pieniądze; na odchodne. 
Umówiony wywiad, w którym mie-
liśmy doprecyzować poruszane kwe-
stie pytaniami uzupełniającymi, na 
godzinę przed ustalonym terminem 
1 października, został przez sekretarkę 
Burmistrza D. Szmyta odwołany. Po-
proszony telefonicznie o wyznaczenie 
nowego terminu rozmowy z niezależną 
prasą na uzupełnienie podsumowa-
nia 8-letnich rządów, Burmistrz nie 
znalazł nawet godziny, by się z nią 
spotkać. Odpowiedzi na pytania otrzy-
maliśmy pocztą elektroniczną. Nie 
doczekawszy się terminu rozmowy 
bezpośredniej, niektóre kwestie wy-
raziliśmy w kolejnej korespondencji 
@, prosząc o odpowiedź. Stąd wyjąt-
kowy wywiad przeprowadzony jedy-
nie korespondencyjnie, bez rozmowy 
twarzą w twarz.

Styl władzy
„WL” (1. część korespondencyj-

na) – Kończą się Pana 8-letnie 
rządy na stanowisku Burmistrza 
Lubonia. Jeśli spojrzeć na styl, 
w jakim Pan przejął wadzę i roz-
poczynał pracę zawodową w samo-
rządzie, w opinii wielu mieszkań-
ców on się zmienił. Z otwartego, 
zapowiadającego i praktykującego 
cykliczne spotkania z lubonianami 
w poszczególnych rejonach miasta 
(na początku pierwszej Pana ka-

dencji) stał się zachowawczym – 
bardziej administracyjnym, by nie 
powiedzieć urzędniczym, czyli 
standardowym, nie odbiegającym 
od wcześniejszych rządów. Prosimy 
o komentarz.

Dariusz Szmyt: Znane są mi zgo-
ła odmienne opinie na temat 8 lat 
naszej pracy samorządowej. Wiem 
doskonale, że egzaminu z marketingu 
politycznego i autopromocji bym nie 
zdał, cóż taki mój urok, ale z dobrze 
rozumianej polityki miejskiej już na 
pewno tak. To nie o styl chodzi, lecz 
o skuteczność. Gdy cofnę się myślami 
o te osiem lat wstecz, to przypominam 
sobie, że w podobny sposób oceniano 
pracę mojego poprzednika. I tak to 
już pewnie jest, że surowo oceniamy 
aktualnie rządzących, a recepty na 
przyszłość, kierowane przez opozycję, 
wydają się nam bardziej realne i god-
ne uwagi, pomimo iż tożsame z tym, 
co my właśnie robimy. Dziwne, że to, 
co krytykowali i czemu byli przeciw-
ni (festiwal piosenki, plac zabaw na 
wzgórzu), teraz sami też chętnie by 
chcieli kontynuować i rozwijać. Ale 
cóż, jak to mówią – polityka.

„WL” (2. część korespondencyj-
na) – No właśnie, polityka – my 
pytamy o styl władzy, a Pan pisze 
o pracy samorządowej, marketin-
gu politycznym czy autopromocji. 
Wracając do kwestii, przyzna Pan, 
że z zapowiadanej nowej jakości 
władzy, jaką miały być spotkania 
z obywatelami, nic nie wyszło. 
Przypomnijmy fragmenty Pańskich 
zapowiedzi: w wywiadzie przepro-
wadzonym przez M. Woźniak-Pa-

Styl, osiągnięcia, porażki, 
pieniądze…
Wywiad z Burmistrzem Dariuszem Szmytem podsumowujący 
ośmioletnie rządy przeprowadzony dla „Wieści Lubońskich”

Jak nas poinformował prezes Spółdzielni „Spójnia”, pomimo rezygna-
cji z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożonej ustnie na walnym zgro-
madzeniu, Marek Baranowski utrzymuje, że nie ustąpił z funkcji. Dowo-
dzi temu pismo, które przesłał do Krajowego Rejestru Sądowego.

Tymczasem rezygnacja ustna jest skuteczna, ponieważ ani statut spół-
dzielni, ani ustawa nie przewidują wymogu formy pisemnej. Ze względu 
na brak dostępu do rachunku bankowego (w wyniku rezygnacji p. Kacz-
marek z udziału w zarządzie) Spójnia ma zaległości w opłatach w wyso-
kości ponad 30 tys. zł, w tym za wodę i prąd. Może regulować należności 
jedynie gotówką, dlatego prezes apeluje do mieszkańców o opłacenie 
rachunków w tej właśnie formie.

Pismo Marka Baranowskiego z 2 paź-
dziernika br. przesłane do Sądu Rejono-
wego – VIII Wydział KRS o treści: „Pra-
gnę uprzejmie poinformować, iż jestem 
członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Spójnia” w Luboniu, 
nigdy nie składałem rezygnacji z tej 
funkcji, nie została podjęta uchwała 
Walnego Zgromadzenia Członków o od-
wołaniu mnie i nie zakończyła się bieżą-
ca kadencja Rady Nadzorczej. Powyższe 
oświadczenie składam na wypadek 
nieuprawnionej próby wykreślenia mnie 
z rejestru jako członka Rady.”

Komentarz prezesa „Spójni”
Działania zorganizowanej grupy, powiązanej z panem Baranowskim, 

w tym zablokowanie dostępu do konta i niezwołanie walnego zgroma-
dzenia, jednoznacznie wskazują na cel, jakim jest doprowadzenie do 
upadłości „Spójni”. Spółdzielnia, z wyłącznej winy tej grupy, nie jest 
w stanie obecnie płacić rachunków i podpisywać umów, co może do-
prowadzić do odcięcia wody i prądu w mieszkaniach, a bierność w nie-
których sprawach będzie skutkować koniecznością wypłaty nawet kil-
kuset tysięcy złotych odszkodowania. W skrajnym przypadku może dojść 
do licytacji komorniczej mieszkań Bogu ducha winnych mieszkań-
ców!

Marcin Dzierżawczyk

n

Z ostatniej chwili:
Były członek zarządu Spójni – 

Łukasz Borkowski – został zatrud-
niony przez prezesa jako pracownik 
biura. Spółdzielnia czeka na decyzje 
Krajowej Rady Spółdzielczej.
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tej („WL” 10-2006, str. 12) czytamy 
– Gdy zostanę Burmistrzem Lu-
bonia, będę zabiegał o otwartość 
władzy na społeczne postulaty, spo-
tkania z mieszkańcami. (…) W 
innym miejscu, w specjalnym nu-
merze wyborczym, w cyklu wywia-
dów z wszystkimi kandydatami na 
burmistrza, w części dotyczącej 
konkretnych obietnic wyborczych 
podaje Pan na str. 11 m.in.: (…) 
Chcę się cyklicznie spotykać z miesz-
kańcami – co kwartał w innej „dziel-
nicy miasta”, a może co pół roku 
w każdej. Tych obiecanych spotkań 
nie było. Dlaczego?

Dariusz Szmyt: Takie spotkania 
i owszem się odbywały. Pewnie nie 
cyklicznie z dokładnością zegarka, 
ale często nawet na mój wniosek, 
np. w tym tygodniu w sprawie do-
kończenia kanalizacji. Mój błąd 
polega na tym, że nie robiłem na 
tych spotkaniach zdjęć. Ale jak wspo-
mniałem, z marketingu polityczne-
go wystawiam sobie 3. Kiedy poma-
gam indywidualnie, robię to dys-
kretnie, bez zbędnego szumu i roz-
głosu, przez co skutecznie.

Osiągnięcia i porażki
„WL”: (1. część korespondencyj-

na) – Prosimy podać i krótko uar-
gumentować trzy najważniejsze, 
Pana zdaniem, sukcesy i trzy naj-
większe porażki ostatnich ośmiu 
lat burmistrzowania.

Dariusz Szmyt: Sukcesy: 1. Ka-
nalizacja w Lasku i uregulowanie 
spraw własnościowych dróg po to, 
by kanał sanitarny mógł być budo-
wany, 2. Zintegrowana i tańsza dla 
mieszkańców komunikacja autobu-
sowa, 3. Doinwestowanie lubońskiej 
oświaty. Co do porażek: uznanie ta-
kiej czy innej sprawy za porażkę jest 
częściej niż sukces nacechowane in-
tencjami autora. Więc wymienię trzy 
kolejne, które w mojej ocenie są suk-
cesem, a dla moich oponentów po-
rażkami: 1. Dokończenie budowy hali 
widowiskowo-sportowej i powołanie 
Lubońskiego Ośrodka Sportu i Re-

kreacji (LOSiR). 2. Budowa ciągu ulic 
Poznańska-Polna-Kręta. 3. Zakup 
stadionu przy ul Rzecznej z 95% bo-
ni�katą od Miasta Poznań. Jest też 
autentyczna porażka: odsunięcie przez 
Starostę Poznańskiego decyzji o prze-
kształcenie w drogę powiatową ciągu 
ulic: Żabikowska-Sobieskiego. To boli, 
gdyż przez wiele lat pod dyktando 
Starostwa tworzyliśmy stosowną do-
kumentację, ciągle ją uzupełniając. 
Na koniec ww. decyzja, że do tema-
tu wrócimy po wyborach samorzą-
dowych. Kandydaci na urząd bur-
mistrza wiedzą, że to kluczowa spra-
wa dla poprawy infrastruktury 
drogowej Lubonia i deklarują, że to 
załatwią. Potrzeba jednak silniejsze-
go ponadpolitycznego niż dotychczas 
wsparcia w Radzie Powiatu i dlatego 
do niej kandyduję.

„WL” (2. część korespondencyj-
na): Zamiast trzech najważniejszych 
sukcesów i porażek w ośmioletniej 
kadencji, podaje Pan sześć sukce-
sów i jedną porażkę, którą następ-
nie przekuwa Pan w element oso-
bistej kampanii wyborczej do 
struktur władzy powiatowej. To 
akurat bardzo dobry przykład Pań-
skiego marketingu politycznego, 
na który narzeka Pan wcześniej. 
Czy mieszkańcy, w których głos się 
Pan wsłuchuje, myślą tak samo? 
Sygnały, jakie docierają do Nieza-
leżnego Miesięcznika Mieszkańców, 
nie są tak pochlebne. Wiadomo, 
ludzie bardziej dostrzegają nega-
tywy niż pozytywy, ale tak to już 
jest, także w tej lokalnej polityce. 
Na przykład nie znajdziemy Pań-
skich wypowiedzi czy innych prze-
kazanych nam materiałów o tym, 
co dobrego dla Lubonia i jego 
mieszkańców zrobiła ekipa po-
przednika – Włodzimierza Kacz-
marka, wręcz przeciwnie. Takie 
patrzenie na naszą rzeczywistość, 
w której wciąż przecież jest więcej 
do zrobienia, to też dowód na pew-
ną oczywistość, „normalność” 
i chyba nie ma w tym nic niedo-
brego, że negatywy eksponuje się 
bardziej. Mieszkańcy, których pre-
tensje można zrozumieć, najczęściej 
odzywają się w sprawach ulic (cią-
gle złej jakości), a także niedosta-
tecznego tempa ich budowy – utwar-
dzania. Z zapowiadanego np. w 2010 r. 
bumu inwestycyjnego w tym za-
kresie nic nie wyszło. Karygodny 
jest przykład tzw. schetynówki, 
którą po wielu latach dopiero te-
raz się wykańcza i to w zawężonym 
zakresie, bez chociażby ronda na 
ul. 11 Listopada, Traugutta. Poraż-
ką inną, wg docierających sygnałów, 
może być też sprawa pływalni, 
o której prawie przy każdych wy-
borach się mówiło, i nic nie zro-
biono. Są też kwestie organizacyj-
ne, negatywnie odbierane w mieście. 
Np. za porażkę dla Lubonia wielu 
mieszkańców, a także niektórych 
radnych (oponentów), uważa funk-
cjonowanie powiększonej osobowo 
(za Pańskiej władzy) Straży Miej-
skiej czy utworzenie nowego spe-
cjalnego stanowiska – doradcy 
burmistrza. To kilka, chyba naj-

częściej artykułowych przez miesz-
kańców „porażek” – minusów 
ostatnich 8 lat. Czy podziela Pan 
tę opinię?

Dariusz Szmyt: Jak już wspo-
mniałem i nie będę do tego wracał, 
znam inne opinie na ten temat. Zda-
je się, że opinie o moim poprzed-
niku sam Pan kreował. Dzisiaj mnie 
Pan stawia na miejscu Włodzimie-
rza Kaczmarka.

Pieniądze
„WL” (1. część korespondencyj-

na): Zaledwie kilka sesji przed Pana 
odejściem, podczas 47. obrad 
w czerwcu br., Rada Miasta przy-
jęła zaproponowaną przez Burmi-
strza 11-milionową pożyczkę, 
którą miasto zaciągnęło na spłatę 
kredytów i wykonanie tegorocz-
nego budżetu (prawie 14% wszyst-
kich obecnych dochodów miasta). 
Jak się Pan czuje, pozostawiając 
tak wielki dług, który będą spłacać 
Pana następcy przez 3 kolejne ka-
dencje (10 lat)? To kolosalna kwo-
ta, uchwalona bez szerokiej, pu-
blicznej debaty, podczas jednej 
tylko sesji, krótko przed zakończe-
niem władzy.

Dariusz Szmyt: O zaciągnięciu 
kredytu zdecydowano, przyjmując 
budżet na rok bieżący z de�cytem 
w wysokości 8 614 214 zł, który wy-
nika z poziomu wydatków zaplano-
wanych w budżecie. Jednocześnie 
w uchwale budżetowej wskazano, że 
de�cyt zostanie s�nansowany przy-
chodami z tytułu pożyczek i kredy-
tów. Zatem uchwała w sprawie za-
ciągnięcia kredytu służy tylko wy-
konaniu postanowień zawartych 
w budżecie Miasta. Należy podkreślić, 
że zaciągane kredyty i pożyczki słu-
żą �nansowaniu tak potrzebnych 
Miastu inwestycji w infrastrukturę. 
Na dzisiaj zaplanowane wydatki ma-
jątkowe wynoszą 15 679 582 zł. Jak 
widać, jest to kwota znacznie wyższa 
od kwoty kredytu. Różnica �nanso-
wana jest z dochodów własnych 
Miasta. Nie można zgodzić się z tezą 
o braku debaty. Projekt budżetu 
przedłożony został radnym, którzy 
analizowali go podczas posiedzeń 
komisji Rady Miasta oraz na sesji 
budżetowej. Zwracam uwagę na to, 
że by móc zaciągnąć pożyczkę, po-
trzebna jest zgoda Rady Miasta. Ta 
sama Rada Miasta musi znać cel 
kredytu i jego realny wpływ na za-
dłużenie miasta. Zaciągając zobowią-
zania w ubiegłym roku przy kon-
strukcji budżetu miasta na 2014 r., 
wiedziano, że aby móc zrealizować 
wszystkie inwestycje, w tym rozbu-
dować Szkołę nr 1, wybudować kanał 
deszczowy np. w ul. Cieszkowskiego, 
wybudować oświetlenie na kolejnych 
ulicach i in., należy zaciągnąć kredyt. 
Chcąc się rozwijać, czasami trzeba 
zaciągnąć kredyt, by go spłacać. War-
to zwrócić uwagę, że kredyt nie słu-
ży „przejedzeniu” pieniędzy, np. na 
administrację. Lecz �nansujemy 
z niego inwestycje prowzrostowe np. 
rozbudowa szkoły. Czy w tym kon-
tekście podjęto złą decyzję?

„WL” (2. część korespondencyj-
na): Ale budżet przygotowuje Bur-
mistrz i za niego odpowiada, Rada 
jedynie zatwierdza lub proponuje 
poprawki. Prawie wszyscy radni 
zgodzili się na to. Oczywiście roz-
budowa SP 1 jest konieczna, ba, 
trzeba poważnie myśleć już o bu-
dowie kolejnej szkoły (czytaj np. 
„WL” 07-2014, str. 33 „Przymiarki 
do Piątki”). Inwestycje powinny być 
odpowiednio dopracowane, zapro-
jektowane (również w czasie) i ob-
liczone, nie tylko pod względem 
samej budowy, lecz także przyszłej 
eksploatacji obiektu, którą będzie 
trzeba zapewnić. Tak ważne decy-
zje zawsze były i powinny być przyj-
mowane oddzielnie, z czytelnym 
przesłaniem i przeznaczeniem. 
Należało może przygotować kon-
kretną uchwałę na rozbudowę SP 1, 
w której podana byłaby całkowita 
kwota inwestycji, źródła (sposoby) 
jej �nansowania oraz harmonogram 
wydatków. Dokument taki byłby 
podstawą do zaciągnięcia kredytu 
odpowiedniej wysokości w poszcze-
gólnych latach. Stanowiłby także 
podstawę obciążeń z tego tytułu 
zapisanych w WPF (Wieloletniej 
Prognozie Finansowej), wreszcie 
dawałby możliwość �nansowego 
i czasowego rozliczenia inwestycji 
oraz władzy odpowiedzialnej za jej 
realizację. Ponadto, skoro są to 
wydatki na zamknięcie tegorocz-
nego budżetu, to można wniosko-
wać, że w kwocie 11 mln zł jest 
zaledwie część całkowitego s�nan-
sowania rozbudowy SP 1 (może do 

stanu surowego zamkniętego?). 
Zaciągnięcie tak dużego kredytu 
na tak przyjętych ogólnych zasadach 
daje władzy wykonawczej (burmi-
strzowi) dużo większe możliwości 
dowolnego korzystania ze środków 
�nansowych. To raczej odbiega od 
tworzenia przejrzystej polityki �-
nansowej miasta. Chyba nikt z miesz-
kańców nie zna szczegółów prze-
znaczenia tak dużej pożyczki. 
Proszę więc przedstawić mieszkań-
com konkretny cel kredytu, a więc, 
ile z owych 11 mln zł i na co prze-
znaczono?

cd.  
na str. 
16

n
Dariusz Szmyt w 2006 r. w wywiadzie dla 
„Wieści Lubońskich” jako kandydat na Burmi-
strza Lubonia z ugrupowania Forum Obywatel-
skie Luboń (patrz: wydanie specjalne „WL” 
2006 r., str. 11)   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Chętnie rozmawiający i snujący plany rozwo-
ju Lubonia Dariusz Szmyt w 2006 r.   
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Styl, osiągnięcia, porażki, pieniądze…cd.  
ze str. 
15 Dariusz Szmyt: Zwrócę uwagę, 

że budżet planuje się pod koniec 
roku, a przetarg na rozbudowę SP1 
był ogłoszony w II połowie 2014 r. 
i bynajmniej nie z winy Urzędu, ale 
ilości koncepcji pomysłów zgłasza-
nych przez radnych, które często ze 
sobą sprzeczne opóźniały działania 
w tej sprawie. Tym samym trudno 

odkrywać karty przed przetargiem. 
Podtrzymuję swoje stanowisko, że 
projekt budżetu, w tym wydatki, 
został w odpowiedni sposób przed-
stawiony radnym. Nie ma podstaw 
prawnych, aby podejmować oddziel-
ne uchwały w sprawie poszczególnych 
inwestycji. Wszystkie zadania inwe-
stycyjne wymienione zostały szcze-
gółowo w załączniku do projektu 
budżetu, a w przypadku zadań wie-
loletnich, dodatkowo w projekcie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Zadania te były szczegółowo anali-
zowane przez radnych. Kredyt został 
zaplanowany i zaciągnięty zgodnie 
z zasadami przewidzianymi w usta-
wie o �nansach publicznych. W usta-
wie tej wskazano cele, dla których 
gmina może zaciągać kredyty i po-
życzki. Wśród tych celów 
nie wymieniono plano-
wanych inwestycji, ale 
wskazano cel ogólny, tzn. 
�nansowanie planowa-
nego de�cytu. Biorąc 
pod uwagę fakt, że wy-
datki bieżące oraz spła-
ty wcześniej zaciągnię-
tych kredytów i pożyczek 
�nansowane są z docho-
dów bieżących, mogę 
powiedzieć, że z kredy-
tu �nansowane są zada-
nia inwestycyjne wska-
zane w załączniku do 
uchwały budżetowej. 
O tym, ile wydano na 
konkretne cele, można 
będzie powiedzieć po 
zakończeniu roku bu-
dżetowego. Wtedy rów-
nież poznamy kwotę 
faktycznie wykorzysta-

nego kredytu. Chciałbym bowiem 
zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie 
z umową kredytową możemy uru-
chomić kredyt w takiej wysokości, 
jaka nam będzie potrzebna. Osta-
teczna kwota będzie zależała od 
stopnia wykonania dochodów i wy-
datków.

„WL” (3. część korespondencyjna): 
Proszę jednak o wypunktowanie, ile 
i na co z 11 mln zł było zaplanowa-
ne lub zostało już wydane, czy ta 
informacja nie należy się mieszkań-
com (może być w tabeli)?

Dariusz Szmyt: Szanowna re-
dakcjo, jeszcze raz chciałbym po-
wtórzyć, że zgodnie z ustawą o �-
nansach publicznych kredyty i po-
życzki zaciągane są na pokrycie 
de�cytu budżetu, a nie na konkret-
ne zadania. Tak jak większość do-
chodów (z wyjątkiem dotacji) rów-
nież przychody z tytułu kredytu na 
s�nansowanie de�cytu nie są „zna-
czonymi środkami �nansowymi”, 
tzn. nie są przeznaczone na kon-
kretne zadania. Tworzą one jedną 
pulę środków, z której �nansowane 
są wydatki zaplanowane w budżecie. 
Jak już mówiłem wcześniej, z kon-
strukcji budżetu wynika, że z kre-
dytu �nansowane są zadania inwe-
stycyjne wymienione w załączniku 
nr 3 do uchwały budżetowej.

Na odchodne
„WL” (1. część korespondencyjna): 

Co, za naszym pośrednictwem, 
chciałby Pan przekazać mieszkań-
com, byłym wyborcom, rezygnując 
z dalszego ubiegania się o fotel 
Burmistrza?

Ostatni proponowany wątek – 
dowolna wypowiedź burmistrza 
Dariusza Szmyta do mieszkańców 
– wyborców nie została podjęta.

„WL”: Dziękujemy, liczymy też 
na to, że będziemy mogli dokończyć 
wywiad w formie bezpośredniej 
rozmowy.

n
Wierny temu samemu krawatowi, ale 
w innym nastroju. Wywiad w kwietniu 
w 2014 r. był ostatnim, podczas którego 
Burmistrz pozwolił nam się sfotografo-
wać   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Zafrapowany niektórymi pytaniami dociekliwych 
dziennikarzy „Wieści Lubońskich” burmistrz Da-
riusz Szmyt podczas wywiadu w kwietniu 2014 r.   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Szanowni mieszkańcy,
z przykrością czytam o licznych przy-
padkach dewastacji mienia publicz-
nego w naszym mieście. Wandale dają 
o sobie coraz częściej znać, niszcząc 
s�nansowane z Waszych podatków 
place zabaw, przystanki autobusowe, 
tablice informacyjne, kosze na śmieci 
i inne, często o znacznej wartości, 
obiekty. W weekend 12-14 września 
odnotowaliśmy kolejne zniszczenie 
tablic przy szlaku dydaktycznym na 
Kocich Dołach.

Wiem, że tego typu zachowania 
rażą nie tylko mnie i że Państwu rów-
nież jest bliska troska o nasze wspól-
ne dobro. Apeluję, abyśmy nie pozo-
stawali obojętni wobec aktów wan-
dalizmu. Nie możemy się bać i bier-
nie przyglądać kolejnym wybrykom. 

Zachęcam do współpracy i reagowa-
nia. W przypadku wystąpienia po-
dobnych incydentów alarmujmy 
niezwłocznie Straż Miejską lub Poli-
cję, co znacznie ułatwi im pracę i po-
może w ujęciu sprawcy.

Mam nadzieję, że dzięki naszym 
wspólnym działaniom do kolejnych 
aktów wandalizmu będzie dochodzi-
ło coraz rzadziej. Tym samym środki 
z Waszych podatków będą mogły być 
wydawane zgodnie z ich przeznacze-
niem, a nie na �nansowanie napraw 
zdewastowanego przez chuliganów 
mienia publicznego.

Dariusz Szmyt
Burmistrz Miasta Luboń

Apel odczytano w niedzielę, 21 
września m.in. w para�i św. Barbary.

Apel Burmistrza

Czytałam w ostatnich „Wieściach” 
wypowiedź radnego Bielawskiego, 
który ucieka od jasnej odpowie-

dzi w sprawie radnych nie mieszkają-
cych w Luboniu. Potwierdza też, że zna 
takie osoby i wie, że jest to niezgodne 
z prawem. Moim zdaniem, jako rad-
ny, a więc i funkcjonariusz publiczny, 
mając wiedzę jest zobowiązany, aby 
taką sprawę skierować do prokuratury. 
Czytałam „Wieści Lubońskie” (chyba 
dwa lata temu) i mam pytanie o jed-
ną radną, którą wieczorami widuję 
w Komornikach. Jaki jest adres za-
mieszkania wskazywany przez panią 
Annę Stankowiak-Bożełko? Wtedy pani 

Stankowiak podawała adres przy ul. 
Sienkiewicza, pod którym prowadzi 
gabinet kosmetyczny. Czy również tam 
mieszka? Czy w umowie z właścicielem 
lokalu jest zawarta zgoda na zamiesz-
kiwanie w gabinecie kosmetycznym? 
Czy podatek śmieciowy z tej posesji 
jest płacony przez tę panią?

Natalia

Do 12 października br. odpowiedź 
od Anny Stankowiak-Bożełko na wy-
słaną 7.10 prośbę o proste i krótkie 
ustosunkowanie się do listu, nie na-
deszła.

List do redakcji

Mieszka w Luboniu czy nie?
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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

Janusz Dagoń
Radny  
Rady Miasta Luboń
tel. 696 043 845
e-mail: januszdagon@poczta.onet.pl
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W Luboniu, działania z za-
kresu kultury prowadzą 
zarówno miejskie jednostki: 

Biblioteka, Ośrodek Kultury, szkoły 
i przedszkola, jak i Urząd Miasta, 
który organizuje część imprez. Od 
2006 r., kiedy objąłem urząd zastępcy 
Burmistrza, w lubońskim kalenda-
rium kulturalnym pojawiło się wiele 
nowych imprez. Wcześniej cyklicz-
nie organizowano tylko Dni Lubonia 
i obchody świąt państwowych.

Malta na bis
W 2009 r. zaprosiliśmy do Lu-

bonia pana Lecha Raczaka, ówcze-
snego dyrektora artystycznego fe-
stiwalu teatralnego „Malta”. Gdy 
odwiedził zabytkową, poprzemysło-
wą architekturę Lubonia, obiekty 
użytkowane przez �rmę „Lubanta” 
i PHU Zimliński, zaproponował, aby 
część spektakli odbyła się w naszym 
mieście. Pierwsze, plenerowe przed-
stawienie zgromadziło tłumy miesz-
kańców. Do dziś możemy delekto-
wać się teatrami maltańskimi w Lu-
boniu w industrialnych wnętrzach 
budynku „Lubanty”.

Biba w Lasku
Pierwsza edycja imprezy plene-

rowej, nawiązującej do dawnej wiel-
kopolskiej tradycji, odbyła się w 2007 r. 
Inspiracją do organizacji tego wy-
darzenia były opowieści starszych 
mieszkańców Lasku, którzy wspo-
minali dawne zabawy pod chmurką, 
potocznie określane w tej części 
Lubonia jako „zabawy pod Allahem”. 
Impreza do dziś gromadzi tłumy 
mieszkańców, jest też okazją do za-
prezentowania zespołów ćwiczących 
w lubońskim Ośrodku Kultury, któ-
remu przekazaliśmy organizację Biby 
po pierwszej edycji wydarzenia.

Kino letnie
Tradycyjne lubońskie kina nie-

stety nie przetrwały czasów wolne-
go rynku. Z powodzeniem natomiast 
od 2009 r. funkcjonuje kino plene-
rowe, które co roku gromadzi na 
placu bł. Edmunda Bojanowskiego 
wielu widzów.

Festiwal Piosenki w Lubo-
niu

To miłe usłyszeć na tegorocznym 
festiwalu rozmowę poznaniaka z dy-
rektorem Zespołu Szkół Muzycznych, 
który powiedział: „…ale dlaczego 
nie organizujecie tego świetnego 
wydarzenia w Poznaniu?” i odpowiedź 
dyrektora: „bo to Luboń zgłosił się 
do nas z tym pomysłem” .  Organi-
zatorem imprezy jest Miasto Luboń, 
Ośrodek Kultury w Luboniu, Zespół 
Szkół Muzycznych w Poznaniu wraz 
z Policealnym Studium Piosenkarskim 
oraz Stowarzyszeniem Muzycznym 

„Vividus”. Pomysł na festiwal naro-
dził się w mojej głowie po koncercie 
absolwentów Policealnego Studium 
Piosenkarskiego w Gimnazjum nr 2.  
Festiwal Piosenki w Luboniu ma już 
ogromną renomę, uczestniczą w nim 
wykonawcy z całej Polski, a kilkuset 
widzów zasiada co roku na trybunach. 
Tegoroczny festiwal z mottem prze-
wodnim: „Lata dwudzieste… lata 
trzydzieste” był ogromnym sukcesem 
i wydarzeniem nie tylko dla lubo-
nian.

Infrastruktura sportowa
Ostatnie lata to skokowy rozwój 

infrastruktury sportowej w Luboniu. 
Została dokończona budowa hali 
sportowo-widowiskowej (rozpoczę-
ta przez burmistrza Włodzimierza 
Kaczmarka). Hala służy gimnazja-
listom, a w godzinach popołudnio-
wych i w weekendy pozostałym 
mieszkańcom. W hali LOSiR-u od-
było się wiele imprez sportowych 
rangi mistrzowskiej. Obiekt funk-
cjonuje także jako miejsce wielu 
imprez kulturalnych.

Boiska sportowe
W ostatnich latach wybudowa-

no kilka boisk. Orlik wraz boiskiem 
do siatkówki plażowej i torem do 
bule przy SP 4, boisko wielofunk-
cyjne wraz bieżnią przy SP 2 oraz 
boisko przy SP 3. Wszystkie cieszą się 
ogromną popularnością. Nie każdy 
pamięta, w jakim stanie 8 lat temu 
był stadion Stelli zarządzany przez 
SP 1. Wieczorami był areną imprez 
nie koniecznie sportowych. Stopnio-
we inwestycje w oświetlenie, mura-
wę, obiekt szatni oraz zwiększenie 
nadzoru spowodowało, że obecnie 
nie musimy wstydzić się naszego 
małego stadionu. Ogromne zasko-
czenie i niedowierzanie towarzyszy-
ło mi gdy, w 2007 r. odkryłem, że 
obiekt przy ul. Rzecznej nie jest wła-
snością Miasta Luboń. Gorzej, oka-
zało się, że jest położony na terenie 
Miasta Poznania, odmiennie niż 
pokazywały mapy wydane przez 
Urząd Miasta. Po kilkuletnich, trud-
nych negocjacjach staliśmy się wła-
ścicielem tego obiektu, co otwiera 
pole do inwestycji w infrastrukturę 
stadionu. Co ważne, Miasto Poznań 
udzieliło nam 95% boni�katy przy 
przejmowaniu tej nieruchomości. 
Po wielu perturbacjach, Rada Mia-
sta zgodziła się na przekształcenie 
LOSiRu w spółkę ze 100% udziałem 
gminy. Pozwoli to na ujednolicenie 
zasad zarządzania lubońskim spor-
tem, a być może również na rein-
westowanie środków w nowe obiek-
ty sportowe. Na dwóch boiskach 
działają animatorzy (trenerzy osie-
dlowi), których zadaniem jest opie-
ka nad obiektem i animowanie zajęć 

Czas na podsumowanie
kultura i sport
Po wyborach samorządowych kończę swoją ośmioletnią pracę na 
stanowisku zastępcy Burmistrza. Wiele moich pomysłów 
i realizacji pozostanie w mieście na wiele lat

cd.  
na str. 
18

Mija właśnie ósmy rok, w któ-
rym pełnię funkcję radnej 
Rady Miasta Luboń. Traktu-

ję to stanowisko jako swego rodzaju 
misję, którą z wielką ochotą i zaan-
gażowaniem wypełniam. Działania 
na rzecz Miasta to ważna część mo-
jego intensywnego życia. Staram się 
być dla mieszkańców i z mieszkańca-
mi. Priorytetem jest dla mnie troska 
o jakość wykonywanych inwestycji 
i rozsądne wydatkowanie publicznych 
pieniędzy. Od zawsze powtarzam, że 
życzyłabym sobie, aby miejskie �nan-
se były traktowane przez włodarzy 
miasta jak własne, prywatne.

Na początku drugiej kadencji 
w 2010 r. zajęłam się wraz Januszem 
Dagoniem i Anną Stankowiak-Bo-
żełko sprawą budowy nowego ko-
misariatu policji. Zorganizowaliśmy 
spotkanie ze starostą, przedstawi-
cielami Komendy Miejskiej, Woje-
wódzkiej, posłami, radnymi. Temat 
trudny do realizacji, ale nie niemoż-
liwy. Obecnie trwają przetargi i mamy 
nadzieję, że już niebawem zostanie 
wkopany kamień węgielny. Jako 
radna zawracałam wielokrotnie 
uwagę na fakt tworzenia bezsensow-
nych stanowisk pracy w Urzędzie 
Miasta (doradcy burmistrza, kie-
rownika Wydziału Organizacyjnego) 
oraz na działania niezgodne z pra-
wem. Tutaj mam na myśli prowa-
dzenie cateringu przez zakład bu-
dżetowy LOSiR, co było niezgodne 
z Ustawą o �nansach publicznych. 
Zwracałam uwagę na to, na co wska-
zali kontrolerzy NIK-u – na brak 
planu marketingowego dla tej jed-
nostki, która notabene otrzymuje 
wsparcie �nansowe z budżetu mia-
sta i powinna starać się o jak naj-
większe wpływy zewnętrzne do 
swojej kasy, aby jak najmniej obcią-
żać miasto. Reagowałam na wszyst-
kie problemy i wnioski mieszkańców, 
dotyczące m.in. napraw cząstkowych 
ulic, równania dróg gruntowych, 
budowy sygnalizacji świetlnej lub 
wyniesionego przejścia dla pieszych 
przy Gimnazjum nr 2 w celu popra-
wy bezpieczeństwa uczniów. Wnio-

skowałam i poruszałam tematy 
nierzetelnego wykonywania inwe-
stycji w naszym mieście oraz nieza-
sadnie wydawanych pieniędzy. 
Apelowałam do Burmistrza o racjo-
nalną politykę podatkową miasta 
i niepodnoszenie podatków o in�a-
cję, jak to miało miejsce przed po-
przednimi wyborami, albo do stawek 
maksymalnie wysokich po wyborach 
w 2010 r. Zajmowałam się sprawą 
podpisanej przez Burmistrza nieko-
rzystnej dla miasta umowy dotyczą-
cej rozbiórki 21 płotów na ul. Po-
znańskiej za kwotę blisko 90 tys. zł 
oraz tematem zlewni ścieków przy 
ul. Dębieckiej. Składałam wnioski 
w sprawie funkcjonowania Straży 
Miejskiej, monitoringu w Żabikowie, 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowa-
niu Kościuszki-Poniatowskiego-
Unijna. Interesowałam się tematem 
ekranów akustycznych wzdłuż au-
tostrady, przetargiem na monitoring 
hałasu generowanego przez F16 oraz 
możliwością budowy kanalizacji 
sanitarnej w brakujących punktach 
Żabikowa oraz ul. Niezłomnych. 
Wnioskowałam o utrzymanie po-
rządku w różnych częściach miasta, 
o malowanie znaków poziomych, 
naprawę i budowę chodników, m.in. 
na przystanku przy placu w Żabi-
kowie. Wspierałam mieszkańców 
Żabikowa w temacie braku zgody 
na powstanie ośrodka dla osób bez-
domnych i uzależnionych w pusto-
stanie po przetwórni Intersmak. 
Składałam wiele wniosków do bu-
dżetu miasta o zabezpieczenie środ-
ków na sprawy najważniejsze dla 
mieszkańców. To tylko część spraw 
poruszanych przeze mnie. Jako rad-
na jestem, reaguję, działam. Nie 
zawsze wszystko mogłam zrobić, 
gdyż nie na wszystko mam wpływ. 
Jednakże nie odpuszczam powie-
rzonych mi spraw i nie boję się po-
dejmować trudnych tematów, gdy 
chodzi o interes miasta i jego miesz-
kańców.

Magdalena  
Nyćkowiak-Filusz

radna
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n Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
n Komisja Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu
n Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

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

e-mail: jolanta.korcz@onet.eu  

Jolanta Korcz
Radna Powiatu Poznańskiego
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Andrzej Sobiło
Radny Powiatu Poznańskiego
Wiceprzewodniczący Komisji Promocji,  
Rozwoju i Integracji Europejskiej
Komisja Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury
dyżury: drugi poniedziałek miesiąca od 
godz. 16 do 18 – Urząd Miasta Luboń
tel. 604 995 656
e-mail: a.sobilo5@gmail.com



10/2014

18

SAMORZĄD

dla dzieci i młodzieży. Warto się 
zastanowić nad objęciem tym sys-
temem kolejnych boisk.

Kluby sportowe
Jak ogromne jest zapotrzebo-

wanie na obiekty sportowe, poka-
zują zmiany w obszarze stowarzy-
szeń i klubów sportowych działa-
jących w Luboniu. Klika lat temu 
w naszym mieście działały prak-
tycznie tylko trzy kluby, prowa-
dzące sekcje piłki nożnej. Obecnie, 
wśród działających w Luboniu 
stowarzyszeń możemy wymienić 
zarówno kluby piłkarskie, takie, 

jak: UKS Jedynka, UKS Dwójka, 
Luboński KS (1943 r.), Pogrom, 
Stella; jak i stowarzyszenia, zajmu-
jące się innymi dyscyplinami spor-
towymi: LALS – Lubońska Ama-
torska Liga Siatkówki, LKTS – Lu-
boński Klub Tenisa Stołowego, 
Luboński Klub Biegacza; liczne 
kluby i sekcje w zakresie sportów 
walki czy Akademię Reissa. Co 
ważne, dzięki pasjonatom sportu 
możemy cieszyć się w Luboniu ze 
znanych już w całej Polsce imprez 
sportowych, takich, jak choćby 
Bieg Niepodległości, organizowa-
ny przez Luboński Klub Biegacza. 

Czas na podsumowanie kultura i sportcd.  
ze str. 
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Porządek i bezpieczeństwo

Często mieszkańcy osiedla skar-
żą się na uciążliwości związane 
z hałasem, zakłócaniem spo-

koju, niszczeniem mienia czy kra-
dzieżami. Tylko ścisła współpraca 
władz miasta, policji, straży miejskiej 
i mieszkańców pozwolić może na 
wypracowanie skutecznej strategii 
szybkiego, efektywnego reagowania 
na wszelkie przejawy łamania pra-
wa. Pomimo wielu inicjatyw i po-
mysłów dotyczących tego tematu, 
niestety w tym zakresie jest wiele 
do poprawienia. Funkcję prewencyj-
ną może spełniać w tym wypadku 
np. monitorowanie newralgicznych 
miejsc osiedla.

Rekreacja i wypoczynek
„Lubonianka” to nie tylko sy-

pialnia. Ważne jest popieranie roz-
budowy infrastruktury rekreacyjnej 
na samym osiedlu (wspieranie Spół-
dzielni Mieszkaniowej czy wspólnot), 
jak również w jego okolicach. Park 
Papieski to idealne miejsce na spę-
dzanie wolnego czasu dla mieszkań-
ców pobliskich bloków. Dlatego też 
niezbędne jest dokończenie zago-
spodarowania tego miejsca z pożyt-
kiem dla nas wszystkich. Niedaleka 
Warta także wiele oferuje. Należy 
promować pomysły mające na celu 
przekształcenie tych terenów w bar-
dziej przyjazne okolice dla odwie-
dzających.

Edukacja i kultura
Warto wspierać prężnie działa-

jącą Bibliotekę Miejską, która oprócz 
podstawowej działalności (wypoży-
czanie książek) oferuje każdego roku 
mieszkańcom naszego osiedla sze-
roką gamę zajęć kulturalno-eduka-
cyjnych oraz występów artystycznych. 
Dzięki temu nie musimy jeździć do 
sąsiedniego Poznania, gdy chcemy 
skorzystać z oferty kulturalnej. Po-
bliska Szkoła Podstawowa nr 2 przyj-

muje coraz więcej uczniów, nie 
tylko z osiedla „Lubonianka”, a jej 
infrastruktura nie jest najmłodsza. 
Należałoby się zastanowić nad do-
datkową pomocą dla tej placówki.

Drogi
Pomimo iż infrastruktura dro-

gowa na samym osiedlu i w jego 
okolicach nie jest w tak złym stanie 
jak w innych dzielnicach Lubonia, 
tutaj także są problemy do rozwią-
zania. Najważniejszą kwestią jest ul. 
Źródlana, która od wielu lat czeka 
na modernizację. Pobliscy miesz-
kańcy, a także osoby odwiedzające 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
czy nowo wybudowany kościół, ży-
czyliby sobie na pewno poprawienia 
warunków dojazdu w tym rejonie 
osiedla.

Pomoc socjalna
Tak jak w każdym rejonie Lu-

bonia, też w „Luboniance” miesz-
kają osoby potrzebujące różnorod-
nego wsparcia. Bardziej skuteczne 
dotarcie do nich z ofertą pomocy 
społecznej w zakresie pomocy �nan-
sowej, poradnictwa prawnego, psy-
chologicznego czy odnalezieniu się 
w trudnej sytuacji życiowej, powin-
no być priorytetem służb socjalnych 
miasta.

Współpraca
Najważniejszym podmiotem 

reprezentującym mieszkańców osie-
dla jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Lubonianka”. Ścisła współpraca 
przedstawicieli spółdzielni z samo-
rządem i jego jednostkami organi-
zacyjnymi, dyskusja i wspieranie 
wspólnych projektów mogą dopro-
wadzić do szybszej realizacji wielu 
pomysłów, z korzyścią dla miesz-
kańców całego osiedla.

Janusz Dagoń
radny RML

Sprawy „Lubonianki”
Czas przełomu kadencji władz miejskich sprzyja podsumowaniom 
dotyczącym pracy samorządu. Jako radny wybrany w ostatnich 
wyborach z osiedla „Lubonianka” chciałbym wskazać na sprawy, 
które uważam za ważne dla tego rejonu Lubonia.

Sukces rodzi potrzeby, niezbędne 
wydaje się więc wybudowanie no-
wego boiska piłkarskiego oraz 
tworzenie kolejnej infrastruktury 
sportowej. Środki finansowe prze-
kazywane przez Miasto w ramach 
dotacji stowarzyszeniom wzrosły 
przez ostanie lata o ponad 100%, 
jednak w kontekście wspomnia-
nego zapotrzebowania, wciąż jest 
ich zbyt mało, aby kluby mogły 
swobodnie funkcjonować. Ubole-
wam, że nie udało się w Luboniu 
uruchomić przystani kajakarskiej, 
funkcjonującej tu przez lata. Jest 
ku temu potencjał i miejsce. Na 
pewno powinno być to jednym 
z zadań władz nowej kadencji lu-
bońskiego samorządu.

Podziękowania
Wszystkie wymienione wyżej 

działania nie byłyby możliwe bez 
rzeszy oddanych swojej pracy pra-
cowników samorządowych, wspie-
rających mnie, radnych, współor-
ganizatorów, czy pasjonatów kul-
tury i sportu, którzy społecznie 
działają na rzecz mieszkańców 
i naszego Miasta. Należą się im 
wielkie podziękowania, zarówno 
z mojej strony za owocną 8-letnią 
współpracę, jak i od mieszkańców, 
którzy przez kolejne lata będą ko-
rzystać z  rezultatów naszej wspól-
nej pracy.

Rafał Marek
zastępca Burmistrza Lubonia

Całkiem niedawno w Ośrodku 
Kultury odbyło się spotka-
nie z udziałem przedstawi-

cieli spółki AQUANET ws. budowy 
kanalizacji w Lasku. Organizatorką 
spotkania była radna powiatowa Jo-
lanta Korcz, którą przeprosiłem za 
moją nieobecność podyktowaną 
względami rodzinnymi. Umówili-
śmy się jednak, że pani Jolanta prze-
każe mi pojawiające się pytania i tak 
też uczyniła, za co dziękuję.

Pierwsze pytanie dotyczy od-
tworzenia chodników na ul. Sobie-
skiego. Niepokój związany z ich 
stanem dotykał również mnie, 
mieszkańca Lasku. Widok starych 
chodników w porównaniu z nowym 
asfaltem wymaga działań. W poło-
wie sierpnia razem z wykonawcą 
prac kanalizacyjnych i naszym pra-
cownikiem Leszkiem Jurgą obeszli-
śmy i pomierzyliśmy chodniki, 
zakreślając zniszczenia na skutek 
wykonanego przyłącza, obszary 
sporne, które Urząd wskazywał jako 
zniszczone podczas prowadzonych 
prac i te, które chcielibyśmy przy 
okazji wyremontować. Powstał 
między nami spór, który udaje się 
rozwiązać.

Chodniki będą naprawione
Wykonawca został zobowiązany 

kontraktem do odtworzeń po wy-
konanych przyłączach na ul. Sobie-
skiego i ma te prace wykonać jak 
najprędzej. W przeciwnym razie 
miasto nie dokona odbioru tych 
robót. Obszary sporne zostaną roz-
liczone na zasadach, które negocju-
jemy. Ponadto po regulacji studzie-
nek wykonawca przystąpi do wy-
malowania poziomej organizacji 
ruchu.

Zasadniczy remont przed 
nami

Jednocześnie, widząc potrzebę 
kompleksowych prac chodnikowych, 
np. wymianę krawężników, wymia-
nę podbudowy i wymianę oporników, 
wpisałem do projektu budżetu mia-

sta zadanie polegające na opraco-
waniu projektu remontu chodników 
wzdłuż ul. Sobieskiego. Podobne 
zadanie chciałbym zrealizować rów-
nież na innych ulicach, np. 11 Li-
stopada i Wojska Polskiego.

Kanalizacja w ul. 1 Maja
Kolejne pytanie dotyczyło bu-

dowy sieci kanalizacyjnej w ul. 
1 Maja. Niebawem rozstrzygniemy 
II przetarg na realizację tego przed-
sięwzięcia. Zakres prac to m.in. 
budowa kanalizacji wraz z przy-
łączami, budowa kanału deszczo-
wego oraz ulicy wraz z chodnika-
mi. Prace muszą postępować 
sprawnie. Dzięki inwestorstwu 
zastępczemu pracownicy Wydzia-
łu Inwestycji mają więcej obowiąz-
ków, ale miasto otrzymało dofi-
nansowanie z Funduszu Spójności 
na budowę kanalizacji sanitarnej. 
Zaoszczędzone środki, zgodnie 
z deklaracją pana Burmistrza, mają 
zasilić budżet budowy ul. Wschod-
niej.

Powiat pomógł przy Wschod-
niej

Korzystając z okazji chciałem 
Państwa poinformować, że miasto 
złożyło wniosek na dofinansowa-
nie budowy ul. Wschodniej. Dzię-
ki zawartemu pod koniec września 
porozumieniu ze Starostą zyska-
my dodatkowe punkty potrzebne 
do przyznania dofinansowania. 
Swój wkład ma również Rada Po-
wiatu, która przyjęła stosowną 
uchwałę na swojej wrześniowej 
sesji. Ponadto cały czas pilnujemy 
sprawy oświetlenia NCL (Nowe 
Centrum Lubonia). Mamy już 
porozumienie ze wspólnotą miesz-
kaniową (3 miesiące starań). Cze-
kam na ZUDP (Zespół Uzgadnia-
nia Dokumentacji Projektowej) 
i składam wniosek o pozwolenie 
na budowę.

Mikołaj Tomaszyk
zastępca Burmistrza Lubonia

Burmistrz – krótko
Remont chodników na ul. Sobieskiego, wniosek o środki na 
budowę ul. Wschodniej
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Zainspirowana notatką, jaka uka-
zała się w mediach i dotyczy-
ła jednego z kandydatów na 

burmistrza i radnego miasta, Marka 
Samulczyka, przesyłam informację 
o moich staraniach w sprawie powsta-
nia placu zabaw przy ul. Wschodniej 
– al. Jana Pawła II.

Pomysł, że ogólnodostępny plac 
zabaw powinien powstać w Nowym 
Centrum Lubonia, zrodził się w mo-
jej głowie już na początku kadencji 
radnej. Istnieje tam duży teren, na 
którym w przyszłości ma powstać 
ratusz miejski, do tego czasu jednak, 
mógłby tam funkcjonować plac za-
baw i z powodzeniem służyć naj-
młodszym. Po rozmowach z Burmi-
strzem okazało się jednak, że jest to 
niemożliwe, ponieważ w zapisach 
Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego „Luboń Cen-
trum” teren ten przeznaczony był 

pod plac miejski z usługami publicz-
nymi (niekomercyjnymi) i zgodnie 
z tym zapisem nie można było tam 
zbudować placu zabaw. Notabene 
uchwała w sprawie planu z takim 
zapisem była głosowana w 2009 r. 
przez radnych poprzedniej kadencji 
i pan Marek Samulczyk głosował za 
przyjęciem tej uchwały. Wiedział 
więc o istniejącym ograniczeniu i nic 
w tym temacie nie zrobił.

Aby naprawić ten błąd, w lutym 
2013 r., na etapie składania uwag do 
„Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Luboń ze zmianami” wnio-
skowałam do Burmistrza o rozsze-
rzenie funkcji dla działki przezna-
czonej pod budowę ratusza przy ul. 
Wschodniej i al. Jana Pawła II (mpzp 

„Luboń Centrum”). Wniosek doty-
czył uwzględnienia możliwości bu-
dowy placu zabaw na tym terenie, 
do czasu wybudowania gmachu 
miejskiego. Następnie, po przyjęciu 
przez Radę Miasta w maju 2013 r. 
uchwały w sprawie Studium, we 
wrześniu 2013 r. złożyłam wniosek 
o doprecyzowanie zapisów planu 
„Luboń Centrum”, aby przeznacze-
nie działki nr 74/2, arkusz 10, obręb 
Luboń dopuszczało powstanie ta-
kiego miejsca dla dzieci.

Wreszcie, we wrześniu 2014 r. 
Rada Miasta uchwaliła tę zmianę 
i dopiero teraz możliwe jest powsta-
nie placu zabaw przy ul. Wschodniej 
– Jana Pawła II.

Złożenie wniosku do budżetu 
Miasta o zabezpieczenie środków na 
budowę placu, co uczynił Marek 
Samulczyk, jest działaniem chwa-
lebnym, zupełnie jednak niepotrzeb-

nym. Ponieważ już w lipcu Burmistrz 
w wydanym razem z Informatorem 
Miasta „Przewodniku po lubońskich 
placach zabaw”, zadeklarował w pierw-
szej kolejności budowę terenu dla 
dzieci w tym miejscu. Tak więc oprócz 
względów wizerunkowych, wniosek 
Pana Samulczyka, moim zdaniem, 
nie ma znaczenia.

Nie kandyduję na radną w nad-
chodzących wyborach samorządowych, 
jednak nie mogę pozostawić bez od-
zewu przypisywania sobie nieswoich 
zasług. Cieszę się, że moja praca przy-
czyni się do powstania placu zabaw, 
który pewnie przez długie lata będzie 
cieszył najmłodszych z Nowego Cen-
trum Lubonia.

Małgorzata Matysiak
radna RML

Zabiegi o pewien plac

n
Teren pod przyszły ratusz w Nowym Centrum Lubonia, na którym ma stanąć 
plac zabaw

Doradca burmistrza i kierownik 
Wydziału Organizacyjnego 
– to dwa stanowiska pracy, 

które cztery lata temu zostały, moim 
zdaniem, niepotrzebnie stworzone 
przez burmistrza Dariusza Szmyta. 
Pod koniec kadencji Rady Miasta, 
patrząc na obecną sytuację, stwier-
dzam, że miałam rację. Szkoda tylko 
wydanych pieniędzy na ich pensje, 
gdyż można było je spożytkować 
w inny, lepszy sposób – np. na bu-
dowę krótkiego chodnika czy kolej-
nych placów zabaw.

Przez cztery ostatnie lata kilka-
krotnie pisałam o stanowiskach, 
które zostały stworzone przez bur-
mistrza Dariusza Szmyta na począt-
ku drugiej kadencji w 2010 r., a któ-
re w odczuciu moim i innych radnych, 
nie były potrzebne w naszym urzę-
dzie. W pierwszej kolejności temat 
dotyczy stanowiska kierownika czte-
roosobowego(!) Wydziału Organi-
zacyjnego (również powołanego 
cztery lata temu). Zaskakujący był 
dla mnie fakt wydzielenia nowej 
struktury organizacyjnej, gdyż od 
zawsze panie sekretarki (burmistrza 
i biura Rady Mista) oraz osoby pra-
cujące w informacji dobrze funk-
cjonowały bez generowania dodat-
kowych kosztów dla Miasta. Począt-
kowo burmistrz tłumaczył, iż nowa 
pani kierownik Wydziału Organi-
zacyjnego ma przyjrzeć się wydatkom, 
organizacji urzędu i znaleźć oszczęd-
ności w jego funkcjonowaniu. Nie-
stety, zapytany po dłuższym czasie 
o korzyści dla Miasta, nie potra�ł 
przedstawić żadnych oszczędności. 
Zawsze wychodziłam z przeświad-
czenia, że kierownik jako osoba 
najważniejsza w wydziale jest po-
trzebna na cały etat. To do niej zwra-
cają się pracownicy z problemami, 
to ona koordynuje prace podwład-
nych pracowników. Tymczasem 
w naszym urzędzie zaistniała sytu-
acja, nie spotykana nigdzie indziej 
– kierownik na pół etatu, kierownik 
Wydziału Organizacyjnego właśnie. 
Po tej zmianie nieporozumieniem 
były również nikomu nie znane go-
dziny pracy pani kierownik. Przy-
chodziła do urzędu w dogodnych 
dla siebie porach. Czy była potrzeb-
na? W mojej ocenie nie. Stanowisko 
cały czas istnieje, jednak od począt-
ku roku pani kierownik nie jest 
obecna w pracy. Na jej miejsce nie 
powołano osoby pełniącej obowiąz-

ki kierownika. Dla mnie jest to jed-
noznaczne z tym, że to stanowisko 
było pomyłką i przykładem bezsen-
sownego wydawania pieniędzy. Po-
mimo wielomiesięcznej absencji 
szefowej, sekretariaty oraz informa-
cja UM funkcjonuje, tak jak to mia-
ło miejsce przed czterema laty, zanim 
stworzono nowy wydział.

Kolejnym stanowiskiem powsta-
łym cztery lata temu, a które nigdy 
wcześniej nie funkcjonowało w lu-
bońskim magistracie, jest stanowisko 
doradcy burmistrza. Objął je Miko-
łaj Tomaszyk, osoba prowadząca 
kampanię wyborczą burmistrza 
w 2010 r. Od końca 2013 r. burmistrz 
nie ma doradcy, gdyż pan Tomaszyk 
zastąpił Mariana Wlanego i został 
wiceburmistrzem. Z chwilą objęcia 
nowego stanowiska, stare (czyli do-
radcy) nagle okazało się zbędne, gdyż 
Dariusz Szmyt nowego współpracow-
nika nie zatrudnił. Być może nikt nie 
mógłby dorównać poprzedniemu 
doradcy, stąd wakat. Być może jednak 
nigdy nie był on potrzebny. W tak 
małym magistracie jak nasz, stano-
wisko doradcy jest bezcelowe! Bur-
mistrz sam powinien znać miasto, 
jego problemy. Ma dwóch zastępców, 
którzy powinni wspierać jego dzia-
łania i doradzać. Wreszcie, burmistrz 
nadzoruje prace urzędników, osobi-
ście wybiera pracowników, których 
kompetencje powinny pomagać mu 
nawet w najtrudniejszych problemach. 
Brak doradcy od 2013 r. nie wywró-
cił nagle do góry nogami pracy w urzę-
dzie. Burmistrz nadal podejmuje 
ważne dla miasta decyzje i pracuje.

Podsumowując, po co �nanso-
waliśmy z publicznych pieniędzy 
dwa etaty, które �nalnie okazały się 
zbędne? Czy Miasto ma za dużo 
pieniędzy i nie ma pilniejszych wy-
datków? Odpowiedź na to pytanie 
wydaje się zbędna…

Dokładnie wiem, co napisałby 
Pan burmistrz w odpowiedzi na mój 
tekst. Wskazałby zapewne, że mamy 
jedne z najniższych wydatków na 
administrację (na mieszkańca) w po-
równaniu z innymi gminami. To fakt, 
ale faktem jest również to, że wyda-
ne na opisane stanowiska pieniądze 
można było lepiej spożytkować, np. 
na budowę krótkiego chodnika czy 
kolejnych placów zabaw.

Magdalena  
Nyćkowiak-Filusz

radna RML

Pieniądze w błoto
Niepotrzebne stanowiska w urzędzie

Wsłuchując się w głosy miesz-
kańców Lubońska Inicja-
tywa Obywatelska złoży-

ła 10 wniosków do budżetu Miasta 
Luboń na rok 2015. Celem zgłoszo-
nych inicjatyw jest zarezerwowanie 
w przyszłorocznym budżecie miasta 
środków �nansowych na realizację 
działań. Zaproponowane przez nas 

przedsięwzięcia to poprawa bezpie-
czeństwa ruchu w ciągu ulic Buczka-
Poznańska; remont ul. Żabikowskiej 
na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Sobieskiego do skrzyżowania z uli-
cami Buczka-Targowa-Poznańska; 
budowa chodników, nieutwardzonego 
odcinka ul. Źródlanej, brakującego 
odcinka chodnika na ul. Wschodniej 

Wnioski do budżetu (do czasu budowy pełnej infrastruk-
tury) oraz oświetlenia drogowego. 
Postawiliśmy również na inwestycje 
typowo społeczne, takie jak: usuwanie 
barier architektonicznych, budowa 
dwóch stołów zewnętrznych wraz 
ze stolikami do gry w szachy, zakup 
urządzeń do dystrybuowania zesta-
wów do sprzątania psich nieczystości 
oraz koszy, rozbudowa placu zabaw 
na Wzgórzu Papieskim oraz zakup 
ław i stołów piknikowych.

Wnioski zostały skierowane do 
Burmistrza, który konstruuje budżet 
na rok 2015. O tym, jakie zadania 
uzyskają środki na kolejny rok, 
dowiemy się najprawdopodobniej 
pod koniec listopada, kiedy radnym 
zostanie przedstawiony projekt 
budżetu.

Magdalena Nyćkowiak-Filusz,  
Magdalena Woźniak-Patej

Lubońska Inicjatywa Obywatelska
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SAMORZĄD

Zbliżające się wybory samorzą-
dowe prowokują re�eksję na 
temat idealnego kandydata na 

Burmistrza. Jako samorządowiec z wie-
loletnim doświadczeniem uważam, że 
powinien on reprezentować kilka cech, 
które sprawiają, że nadaje się na to sta-
nowisko.

Po pierwsze – doświadczenie. Za-
rządzanie miastem musi być poprze-
dzone wieloletnim zaangażowaniem 
w spawy lokalnego samorządu. Trzeba 
dobrze poznać jego specy�kę, żeby móc 
efektywnie zarządzać. Bez względu na 
posiadanie wykształcenie (wyższe, 
średnie, techniczne, humanistyczne), 
trzeba po prostu „czuć” miasto, orien-
tować się w jego funkcjonowaniu oraz 
niezbędnych procedurach. Jeśli kan-
dydatem ma być radny, nie wystarczy 
jedna kadencja, dobrze, żeby było ich 
kilka, ponieważ inaczej widzi się spra-
wy miasta, będąc w opozycji, inaczej 
wspierając urzędującego burmistrza.

Po drugie – skuteczność. Nie wy-
starczą słowa i obietnice, liczą się przede 
wszystkim konkretne osiągnięcia. Czę-
sto słyszymy jak Burmistrz stara się, 
próbuje, dzwoni, składa pisma..., ale 
rezultatów nie widać. Lepiej odwrotnie, 
jak w dyplomacji – mniej słów, więcej 
skutecznych działań. Na przykład, co 
z tego, że kilka lat staramy się o drogę 
powiatową, jeśli nic z tego nie wynika? 
Można wnioskować, że staramy się źle, 
nieumiejętnie, nieskutecznie.

Po trzecie – odwaga. Burmistrz 
powinien być człowiekiem silnym, 
zdecydowanym. Ważne jest, żeby dzia-
łał odważnie na rzecz interesu miasta. 
Pewność siebie przydaje się, gdy trze-
ba walczyć o sprawy mieszkańców. 
Cecha ta jest niezbędna do przepro-
wadzania koniecznych zmian. Odwa-

ga to także znajdowanie rozwiązań 
zadowalających wszystkie strony.

Po czwarte – kreatywność. Burmistrz 
powinien mieć pomysł na miasto, mieć 
jego wizję, całościowy obraz. Dobrze, 
jeśli otacza się współpracownikami, 
którzy nie ustają w poszukiwaniu no-
wych, lepszych rozwiązań na rzecz 
miasta. Ważne jest także motywujące 
nagradzanie urzędników za ich inicja-
tywę i zaangażowanie. Urząd Miasta 
to ludzie, drużyna, której celem jest 
rozwój miasta, zadowolenie mieszkań-
ców. Burmistrz powinien być liderem 
tej drużyny.

Po piąte – otwartość. Oczywistością 
jest gotowość burmistrza do wysłucha-
nia i pomocy każdemu mieszkańcowi. 
Natomiast niezwykle istotną zaletą 
każdego rządzącego jest jego otwartość 
na krytykę. Często osoba (np. radny, 
publicysta), która wypowiada się w spo-
sób krytyczny wobec poczynań rzą-
dzących, traktowana jest jak wróg. Uwag 
krytycznych nie postrzega się jako 
troski o interes miasta i mieszkańców, 
lecz jako atak. Dlatego tak ważną cechą 
jest umiejętność słuchania krytycznych 
uwag, po to, żeby móc lepiej zarządzać. 
Ważna jest zdolność przyznania się do 
popełnionych błędów, wyciąganie 
wniosków i zmiana na lepsze.

Kiedy zastanawiamy się na kogo 
oddać głos, kogo wybrać na Burmistrza, 
musimy pamiętać, że żaden z kandy-
datów nie jest idealny. Wobec tego, 
wybierajmy tego, kto w największym 
stopniu będzie reprezentował powyż-
sze cechy.

Według mnie, w nadchodzących 
wyborach, najlepszym kandy-
datem jest Marek Samulczyk.

Adam Dworaczyk
radny RML

Jaki Burmistrz?

Naczelny Sąd Administracyj-
ny wyrokiem z 11 kwietnia 
2013 r. oddalił skargę kasa-

cyjną radnego. Tym samym utrzymał 
wyrok WSA w Kielcach potwierdza-
jący, że jego mandat wygasł dlatego, 
iż radny nie posiadał w momencie 
wyboru biernego prawa wyborcze-
go. Sąd ustalił bowiem, że w gminie, 
w której wykonywał swój mandat, 
był jedynie zameldowany. Jego miej-
sce zamieszkania, ustalone zgodnie 
z przepisami kodeksu cywilnego, znaj-
dowało się w gminie sąsiedniej.

Liczy się miejsce zamiesz-
kania

– Do nowych, przedterminowych 
i uzupełniających wyborów samo-
rządowych przeprowadzanych 
w trakcie obecnej kadencji nie znaj-
dą zastosowania przepisy kodeksu 

wyborczego – mówi prof. Andrzej 
Szewc z Wyższej Szkoły Ekonomii 
i Administracji w Bytomiu. – Ozna-
cza to, że istnienie przesłanek za-
równo posiadania biernego prawa 
wyborczego, jak i uzasadniających 
wygaśnięcie mandatu radnego, oce-
niać należy na podstawie ordynacji 
wyborczej do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw – wy-
jaśnia.

Przepisy samorządowej ordyna-
cji wyborczej nie pozostawiają na-
tomiast wątpliwości, że radnym 
w danej gminie może zostać jedynie 
osoba stale mieszkająca na jej tere-
nie.

O tym zaś, czy dana osoba po-
siada miejsce zamieszkania na te-
renie danej gminy, czy też nie, roz-
strzygają przepisy Kodeksu cywil-
nego.

Zameldowanie czy zamieszkanie?
Powracający problem formalnego prawa wyborczego radnych 
i kandydatów na radnych związany z ich faktycznym miejscem 
bytowania

Meldunek nie ma nic do rzeczy
Stosownie do treści art. 25 Ko-

deksu cywilnego miejscem zamiesz-
kania osoby �zycznej jest miejscowość, 
w której dana osoba przebywa z za-
miarem stałego pobytu. Muszą zatem 
zostać spełnione dwie przesłanki: 
przebywanie w sensie �zycznym oraz 
zamiar (wola) stałego pobytu. Za-
znaczyć trzeba również, że kodeks 
cywilny przesądza o tym, iż osoba 
�zyczna może mieć tylko jedno 
miejsce zamieszkania.

Jak ustalił Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny, radny swojego prawa do 
kandydowania i wykonywania man-
datu nie wywodził z zamieszkania 
na terenie gminy, ale z faktu, że z tą 
gminą i jej mieszkańcami łączą go 
szczególne więzi. Należy do tutejszej 
para�i, uczestniczy w uroczystościach 
społeczno-patriotycznych, a poza 
tym jego dom jest usytuowany za-
ledwie kilka metrów od granicy 
gminy.

– Okoliczności te nie podważa-
ją jednak podstawowego dla niniej-
szej sprawy ustalenia, że nie jest on 
mieszkańcem gminy, w której uzy-
skał mandat – uzasadniała wyrok 
Małgorzata Masternak-Kubiak, sę-

dzia NSA sprawozdawca w sprawie. 
– Bez znaczenia w tej sprawie jest 
również fakt, że radny jest w tej gmi-
nie zameldowany – podkreśliła sę-
dzia.

(sygnatura akt – II OSK 530/13)
Michał Cyrankiewicz

„Rzeczypospolita” 24.04.2013 r.

Zbliżają się wybory samorzą-
dowe, zarejestrowały się już 
Komitety wyborcze (patrz 

„WL” 09-2004 str. 21). Partie czy 
ugrupowania lokalne poszukiwały 
kandydatów na radnych różnych 
szczebli. Przy takiej okazji powra-
ca temat kandydowania na radnych 
Lubonia osób, które choć formalnie 
zameldowane są w Luboniu (często 
jeszcze u rodziców, czasami u dziad-
ków), to faktycznie zamieszkują, pro-
wadząc także życie rodzinne, poza 
naszym miastem. Tu tylko bywają 
nawet często przy różnych okazjach, 
nierzadko też pracują czy posiadają 
majątki nieruchome. O tym sygna-
lizowanym przez mieszkańców pro-
blemie pisaliśmy m.in. w „Wieściach 
Lubońskich” w lipcu 2012 r. na str. 
16, w artykule pt. „Czy radny może 
nie mieszkać w Luboniu?”. Przepro-
wadziliśmy wówczas (prawie połowa 
kadencji) także sondaż wśród bezpo-
średnio zainteresowanych – radnych 
Lubonia. Siedmiu przyznało, że zna 
takie przypadki w naszym mieście. 
Jeden radny przyznał, że mieszka 
teraz tuż za granicą Lubonia. Kil-
ka miesięcy później, we wrześniu 
2012 r. stosowne zapytanie w sprawie 
sprawowania mandatu radnego przez 
osoby mieszkające poza Luboniem 
złożył na sesji RML jeden z miesz-
kańców – Robert Korcz. Przewodni-
czący Rady Miasta, po złożeniu przez 
radnych stosownych, dodatkowych 
oświadczeń, odpowiedział, że w paź-
dzierniku 2012 r. wszyscy lubońscy 
radni są zameldowani i mieszkają 
w Luboniu.

Etycznie?
Urząd Miasta, poszukując do-

datkowych wpływów dla budżetu 
miasta, przeprowadzał zorganizo-
waną na szeroką skalę akcję zachę-
cającą do meldowania się w Luboniu 
lub składania w Urzędach Skarbo-
wych bezpłatnych formularzy ZAP-3 
– oświadczeń o miejscu zamiesz-
kania, co pozwoli sprawiedliwie 
przelać należne gminie odpisy po-
datkowe. Zorganizowano od wrze-
śnia do grudnia 2012 r. nawet spe-
cjalny konkurs zachęcający nowych 
mieszkańców naszego miasta do 
usankcjonowania stanu faktyczne-
go, a przy okazji wsparcia budżetu 
gminnego tam, gdzie faktycznie 
bytują. (czytaj np. „WL” 10-2012, 
str. 3 „Konkurs meldunkowy” z ha-
słem – „Zostaw podatki w Luboniu 
– niech pracują dla Ciebie”, oraz 
jego rozstrzygnięcie „WL” 12-2012 
str. 19 „Zameldowali się i wygrali”). 
Oburzeni mieszkańcy często dają 
wyraz zdziwieniu i protestują – Jak 
to jest, że władza namawia do mel-
dunków w miejscu zamieszkania 
i jednocześnie toleruje wśród swoich 
łamanie zasad nie tylko przyzwoito-
ści, ale też prawa?  (R)

Poniżej publikujemy artykuł – 
przedruk „Rzeczypospolitej” z 24 
kwietnia 2013 r., który wiele chyba 
wyjaśnia i powinien wywołać co 
najmniej re�eksje w sztabach po-
szczególnych komitetów wyborczych, 
wśród niektórych kandydatów na 
radnych czy samych wyborcach.

Radny stracił mandat, 
bo nie mieszkał w gminie
WYBORY | Związek z parafią, szkołą czy znajomość 
z mieszkańcami nie wystarczają do legitymowania się biernym 
prawem wyborczym.

SAMORZĄDOWE PRAWO  
WYBORCZE
Wymagania dla kandydata

Zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw kandy-
datem na radnego w danej gminie może być 
osoba:

pełnoletnia (ukończone 18 lat); n

niekarana za przestępstwa umyślne ścigane  n

z oskarżenia publicznego oraz taka, wobec 
której nie zostało warunkowo umorzone 
postępowanie karne w sprawie o takie prze-
stępstwo;
stale zamieszkująca na terenie tej gminy; n

mająca obywatelstwo polskie. n

Ten ostatni wymóg nie dotyczy stale miesz-
kających na terenie danej gminy obywateli in-
nych państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Osobom takim również przysługuje bowiem 
prawo do głosowania w wyborach samorządo-
wych i kandydowania na radnych.
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Wybory zbliżają się szybkim 
krokiem. Czas, jaki pozostał 
kandydatom na radnych 

i burmistrza, jest coraz krótszy. Mo-
żemy się spodziewać, że sposoby, aby 
przekonać wyborców do siebie będą 
intensywniejsze, nie zawsze uczciwe. 
Jestem przekonany, że czasy, kiedy 
społeczeństwu można było „wcisnąć” 
wszystko, już bezpowrotnie minęły. 
Ciągle uczymy się demokracji i widać 
to przy każdych kolejnych wyborach 
prezydenckich, parlamentarnych czy 
też samorządowych. Czytam „Wieści 
Lubońskie” i znajduję ciekawe arty-
kuły, np. na temat potrzeby debaty 
kandydatów na Burmistrza (wrzesień 
2014), pytania i odpowiedzi kandy-
datów na Burmistrza na różne tema-
ty, obiecanki kandydatów oraz głosy 
mieszkańców.

Przecierałem jednak oczy, kiedy 
w ostatnim numerze pisma zoba-
czyłem na 7 stronie plakat, reklamę, 
informację (nie wiem jak to nazwać) 
z kandydatką na burmistrza p. Mał-
gorzatą Machalską. Treść brzmi: 
„Małgorzata Machalska Burmistrzem 
Lubonia Odpowiedzialność. Wiedza. 
Skuteczność”. Myślę sobie: przespa-
łem wybory, burmistrz jest już wy-
brany. Ale nie. Rodzina mi mówi, 
że wszystko u mnie ok. Do wyborów 
zostało jeszcze trochę czasu, że zdą-
żę iść zagłosować. Co za ulga. A tak 
na poważnie, to p. M. Machalska 
jeszcze nie jest burmistrzem, w mo-
jej ocenie nie jest odpowiedzialna 
zgadzając się na taką manipulację 
i jeżeli w ten sposób chce być sku-
teczna, to ja już tej Pani dziękuję. 
Czy chodzi o to, aby wyborcy wie-
dzieli, że burmistrzem jest p. M. 
Machalska, a przy urnach mają to 
tylko potwierdzić? Nie jestem praw-
nikiem jak p. M. Machalska, może 
istnieją kruczki prawne pozwalają-
ce przedstawiać się jako burmistrz 
przed wyborami. Jestem przekona-
ny i nie tylko ja, że nie należy do 
dobrego obyczaju uważać się za ko-

goś, kim się nie jest. Przykro mi, że 
„Wieści Lubońskie” drukują na swo-
ich łamach nieprawdziwe informa-
cje. Ale jest jeszcze czas, żeby to na 
Waszych łamach sprostować. Oby 
tylko nie na ostatniej stronie, małym 
druczkiem.

Wracam do pierwszych napi-
sanych zdań. Żyjemy w państwie 
DEMOKRATYCZNYM i nikt nie 
może nam narzucać na kogo gło-
sować, może nas przekonywać do 
siebie i swojego programu. „Parcie 
na władzę” nie jest według mnie 
metodą na przekonane wyborców 
do danej osoby. Czytam list do 
redakcji („Wieści Lubońskie” wrze-
sień 2014, str. 37), w którym miesz-
kanka pyta o zaangażowanie p. 
Machalskiej w rozwiązanie proble-
mu z ul. Jaśminowej. Tak napraw-
dę, to spytajmy wyborców, od 
kiedy słyszą o p. M. Machalskiej 
jako aktywnej radnej. Ja i moi zna-
jomi słyszą o niej gdzieś od kwiet-
nia br. Kadencja trwa cztery lata, 
ale kampania wyborcza ok. pół 
roku.

Proszę nie zrozumieć mnie źle. 
Nie chcę zniechęcić czytelników do 
p. M. Machalskiej. Uważam jednak, 
że taki wpis może się ukazać, jeśli 
p. Machalska wygra wybory, a do 
tego jeszcze daleka droga. Jeżeli inni 
kandydaci będą pisali o sobie nie-
prawdę, to też pozwolę sobie zabrać 
głos. Na koniec mam prośbę do 
wszystkich kandydatów (także kan-
dydatów na radnych). Nie obiecuj-
cie nam w kampanii wyborczej 
rzeczy niemożliwych. Nie mówcie 
nieprawdy. Nie liczcie, że po czte-
rech latach zapomnimy o tym, co 
nam obiecaliście. A o wielkości 
człowieka świadczy, jak umie wy-
słuchać argumentów drugiej strony 
i przeprosić, jeżeli nie miał racji. 
Czy naprawdę prosimy o tak 
dużo?

August Krawiec

Czy wybory już się odbyły?
Samorządy pomocnicze – 
dogrywka

Kampania ruszyła pełną parą. 
To już wiemy od dawna. 
Dyskusja toczy się w In-

ternecie, jak i w prasie. Pewne jej 
elementy są bardzo ciekawe, inne 
mniej. Wszystkie jednak z zainte-
resowaniem śledzę. Jeden z tekstów 
wzbudził moje szczególne zainte-
resowanie. Otóż dwaj inicjatorzy 
powstania samorządów pomocni-
czych napisali, że nie zgadzają się 
z moimi poglądami na ten temat. 
I tu miałem nie lada zagadkę, al-
bowiem nigdy publicznie w tej 
sprawie żadnych poglądów nie 
prezentowałem. Trudno mi zatem 
odpowiedzieć na pytanie, z czym 
nie zgadzają się ci dwaj panowie. 
Warto przy tej okazji wyjaśnić, że 
w swoim poprzednim artykule na 
temat samorządów pomocniczych 
postawiłem szereg pytań dotyczą-
cych ich powstania. Nie było tam 
jednak żadnej tezy, jakobym był 
przeciwnikiem lub zwolennikiem 
ich powstania. Wszystko zależy od 
źródła finansowania takich działań. 
Trzeba po prostu odpowiedzieć na 
pytanie: z którego zadania zrezy-
gnujemy, by sfinansować działania 
tych samorządów. Od tego zależy 
odpowiedź na pytanie, czy popie-
ram tę inicjatywę.

Obietnice
„Niektóre obietnice były nie-

co na wyrost czynione”. Ten cytat 
pochodzi z odpowiedzi wielolet-
niego zastępcy burmistrza Dariu-
sza Szmyta – Mariana Walnego 
– na pytanie zadane przez jedne-
go z mieszkańców. Do dziś ten pan 
pracuje w Urzędzie Miasta. Frag-
ment ten przypomniał mi się przy 
okazji pomysłu radnej Małgorza-
ty Machalskiej budowy ścieżki 
rowerowej pod linią kolejową Po-
znań-Wrocław. Ponoć zebrano pod 

stosownym wnioskiem ponad 300 
podpisów, a kolej miała obiecać 
realizację tej ścieżki przy najbliż-
szej przebudowie. Problem jednak 
polega na tym, że PKP w najbliż-
szych latach już tutaj inwestycji 
realizować nie będzie (odsyłam 
do wieloletnich planów inwesty-
cyjnych spółki). Poza tym czas na 
zmiany rzeczowego zakresu inwe-
stycji powinien być na etapie two-
rzenia projektu przebudowy wia-
duktu, a nie w momencie rozpo-
częcia jego budowy! Podanie do 
publicznej wiadomości informa-
cji o tym, że będzie ścieżka na ul. 
Powstańców Wlkp., to tak jakby 
obiecać, że w Luboniu powstanie 
stadion żużlowy – być może kie-
dyś powstanie, ale na pewno nie 
w ciągu najbliższych 4 lat! Można 
zatem wyciągnąć wniosek, że 
obietnice Forum Obywatelskiego 
są „nieco nad wyrost czynione”. 
Tym bardziej, że w 2010 r., to 
ugrupowanie, z którego wywodzi się 
burmistrz Dariusz Szmyt i pani 
Małgorzata Machalska, pisało na 
swoich ulotkach wyborczych o tym, 
że wybudują w Luboniu żłobek. 
Zaprotestowałem, gdyż wiedziałem 
dobrze, że w tamtej kadencji rad-
ni tego ugrupowania nie zgodzi-
li się nawet na wpisanie tej pozy-
cji do „Strategii Rozwoju Miasta”. 
Wpisu jednak nie usunięto, suge-
rując, że żłobek będzie. Dodam 
tylko, że żłobka jak nie było, tak 
nie ma do tej pory. Podobnie bę-
dzie ze ścieżką rowerową pod 
torami. A jeśli ktoś po wyborach 
ośmieli się o to zapytać, to pan 
Marian Walny już odpowiedział 
w jaki sposób Forum Obywatelskie 
formułuje swoje obietnice.

Jakub Bielawski
radny RML

Ach te wybory....

Pod koniec września, przejeż-
dżając ul. Konarzewskiego, 
można było zauważyć wielkie 

porządki w Wiśniowym Sadzie. 
Nie były one wykonywane przez 
społeczników, lecz przez wyspecja-
lizowanych w tym zakresie ludzi. 
Koszt całej akcji nie był mały, gdyż 
wyniósł nas – mieszkańców – aż 
18 000 zł! Temat został medialnie 

sprzedany przez radną Małgorzatę 
Machalską, kandydatkę na bur-
mistrza związaną z obecnym bur-
mistrzem, Dariuszem Szmytem. 
W swoich publikacjach zachęcała 
mieszkańców do wspólnego po-
rządkowania terenu Wiśniowe-
go Sadu. Bardzo dobrze, że za-
inicjowała ten temat, gdyż w Lu-
boniu brakuje terenów zielonych. 

Kampania za publiczne 
pieniądze
18 tysięcy złotych – aż tyle Miasto Luboń zapłaciło 
zewnętrznej firmie za prace porządkowe w tzw. Wiśniowym 
Sadzie. Pomysł pani Machalskiej, kandydatki na Burmistrza 
Miasta Luboń związanej z obecnym włodarzem miasta, został 
sfinansowany z publicznych pieniędzy. Czy to etyczne?

Dlaczego jednak społeczna inicja-
tywa, będąca częścią kampanii wy-
borczej pani Machalskiej, została 
wsparta z publicznych środków? 
Rozumiemy doskonale, że tereny 
publiczne powinny być uporząd-
kowane z publicznych pieniędzy. 
Zadziwiające jest jednak to, że za-
niedbany przez lata teren nagle 
w kampanii samorządowej zaczął 
być „oczkiem w głowie” włodarzy 
naszego miasta.

Ostatnio do radnych zgłosili się 
z problemem lubonianie z ul. Pół-
nocnej, którzy mieszkają przy 
zarośniętej drodze dojazdowej. 
Zgodnie z uzyskaną informacją, 
tematem tym powinien zająć się 
Urząd Miasta i to w jego kompe-
tencjach leży przycięcie roślin. 
Wniosek pani Machalskiej doty-
czący sfinansowania porządków 
w Wiśniowym Sadzie został zre-

alizowany w błyskawicznym tem-
pie, a problemów zwykłych miesz-
kańców chwilami Urząd nie za-
uważa.

Nie negujemy dbałości o zieleń. 
Tereny zielone są ważnym elemen-
tem w naszej przestrzeni, zwłaszcza, 
że nie mamy ich zbyt wiele. Nie 
mamy również wiele pieniędzy 
w budżecie miasta na takie działa-
nia. Należy więc racjonalnie wy-
datkować środki. W naszej ocenie, 
nagłaśnianie przez radną akcji, 
a następnie wsparcie jej kampanii 
przez Urząd Miasta przez wykona-
nie prac porządkowych w Wiśnio-
wym Sadzie, jest nieetyczne.

Magdalena Nyćkowiak-Filusz, 
Anna Stankowiak-Bożełko, Janusz 
Dagoń, Adam Dworaczyk, Jakub 
Bielawski

radni RML
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DOSTRZEGAĆ, ANALIZOWAĆ, DZIAŁAĆ
Wierzymy, że 16 listopada 2014 roku zagłosujecie Państwo na 

MARKA SAMULCZYKA 
NASZEGO KANDYDATA na BURMISTRZA
 oraz oddacie głos na kandydatów na radnych  

z KWW „Mieszkańcy Lubonia”
Luboń - nasz wspólny dom
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KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

TADEUSZ WARMUZ
BURMISTRZ MIASTA LUBOÑ

GWARANTUJÊ GOSPODARNE
ZARZ¥DZANIE MIASTEM

602 186 167 
tadeuszwarmuz@wp.pl
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Na przełomie września i paź-
dziernika najwięcej mówiło się 
o zmianach w rządzie i tym, 

czy pod przewodnictwem kobiety 
kraj będzie odpowiednio zarządzany. 
Ciekawi byliśmy więc jak lubonianie 
postrzegają owe zmiany i czy wg nich 
nowy rząd będzie lepszy.

Większość spośród tych zdecy-
dowanych uznała, że nowy rząd nie 
będzie lepszym od poprzedniego – 
29%. Dodawano czasami komentarz 
typu: „Będzie gorzej”, „Życzyłbym 
sobie, żeby nie było gorzej”, „Żaden 
nie będzie dobry”, „Proszę nie pytać 

facetów, bo większość powie, że baba 
źle rządzi”, „Jedni i drudzy są do ni-
czego”, „Będzie plajta”, „Nie wierzę 
w PO”, „Jesteśmy słabym państwem, 
co pokazuje stan armii”, „Uwierzę, 
jak uniezależniać zaczniemy się ener-
getycznie czy gospodarczo”, „Będzie 
więcej miejsc pracy?”, „Polskie ko-

palnie zamyka się, a węgiel spro-
wadza ze wschodu – to chore!”, 
„Wystarczy zapoznać się z kom-
petencjami poszczególnych no-
wych ministrów”.

Jedna piąta (20%) uznała, że 
nic się nie zmieni. Tu dorzuca-
no: „Przecież to ta sama ekipa”, 
„Tylko gadaniem robią naiw-
nym ludziom nadzieję”, „Niby 
co się ma zmienić, przecież to 
ta sama partia”.

Podobna część pytanych 
19% uznała, że rząd E. Kopacz 
będzie lepszy: „Mam taką na-
dzieję”, „Solidaryzuję się z ko-
bietą”, „Zobaczycie, co kobieta 
może”, „No, bo gorzej już być 
nie może”, „Kobieta ma więk-
szy wpływ”.

Taka sama część, co typowała „nie” 
(29%), nie miała zdania w tym temacie. 
Kwitowano czasami: „To się dopiero 
okaże”, „Nic mnie to nie obchodzi”, 
„Polityka mnie nie interesuje”.

Internauci typowali kolejno: 
„Nic się nie zmieni” 37%, „Nie 

Sondaż
Czy rząd Ewy Kopacz będzie lepszy od poprzedniego?

mam zdania” – 35%, „Nie” – 24%, 
„Tak” – 4%.

Wśród lubońskich radnych 
i burmistrzów najwięcej – 10 osób 
(na 24) uznała, że nic się nie zmie-
ni, wśród nich był zastępca burmi-
strza R. Marek. Że rząd E. Kopacz 
będzie lepszy typowało 4 radnych 
(J. Dagoń, J. Kaczmarek, M. Machal-
ska, A. Stankowiak-Bożełko), tyle 
samo uznało, że nowy rząd nie bę-
dzie lepszy (J. Bielawski, R. Mania, 

M. Matysiak, E. Zapłata-Szwedziak). 
Nie miało zdania 4 radnych (A. Dwo-
raczyk, D. Franek, K. Frąckowiak, 
W. Suleja-Kot) oraz burmistrzowie 
D. Szmyt i M. Tomaszyk.

Sondaż uliczny przeprowadzali: 
Krystyna Ruszkowska, Maria Wie-
czorek, Agnieszka Witkowska, Paweł 
Wolniewicz (także wśród radnych). 
Na stronie www.wiescilubonskie.pl 
– Katarzyna Polerowicz-Kelma.

oprac. PPR
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Odpowiedzi mieszkaców

W piątek, 3 października 
w Pałacyku pod Lipami 
w Swarzędzu odbyła się 

konferencja prasowa Komitetu Wy-
borczego Wyborców Niezależni dla 
Powiatu (KWW NdP). Gościem spe-
cjalnym tego spotkania był Prezydent 
Miasta Poznania Ryszard Grobelny. 
Konferencja z założenia miała na celu 
przekazanie szerokiej opinii publicz-
nej stanowiska, zarówno KWW Nie-
zależni dla Powiatu jak i Prezydenta 
Miasta Poznania, zgodnie z którym 
sednem samorządu i zbliżających się 
wyborów samorządowych jest wy-
bór ludzi zaangażowanych w spra-
wy lokalne, a nie krajową politykę. 
Zarówno w przekonaniu osób za-
angażowanych w Komitecie Nie-
zależnych dla Powiatu, jak i Prezy-
denta Ryszarda Grobelnego, lidera 
KWW Ryszarda Grobelnego Teraz 

Wielkopolska, w jesiennych wyborach 
samorządowych pojawi się więcej niż 
dotychczas niezależnych list wybor-
czych. Tworzą je ludzie, którzy nie 
chowają się za logo partii politycznej, 
lecz są odpowiedzialni za swoją pracę 
z imienia i nazwiska. Przedstawiciele 
obu Komitetów zapewnili o wzajem-
nym poparciu i współpracy już po 
wyborach. Jest to szczególnie waż-
na deklaracja, ponieważ Niezależni 
dla Powiatu zarejestrowali swoje listy 
i wystawiają kandydatów w całym po-
wiecie poznańskim. Z kolei kandydaci 
Komitetu Ryszarda Grobelnego Teraz 
Wielkopolska startują w wyborach 
do Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego. Ewentualne zwycięstwo 
obu Komitetów w świetle deklaracji 
o współpracy, życzliwości i popar-
ciu może w przyszłości zaowoco-
wać poważną, merytoryczną pracą 

Niezależni dla Powiatu

cd.  
na str. 
34
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Publikujemy ostatni zestaw pu-
blicznych pytań do kandyda-
tów na Burmistrza Lubonia, 

które można było zadawać za po-
średnictwem „Wieści Lubońskich”. 
Mamy nadzieję, że ta forma rozmo-
wy pomogła Państwu poznać ubie-
gających się o fotel włodarza mia-
sta, ich sposób patrzenia na Luboń 
i pomysły na rozwiązanie miejskich 
problemów.

W następnym wydaniu – spe-
cjalnym, wyborczym, który ukaże się 
na początku listopada – opubliku-
jemy wywiady z kandydatami prze-
prowadzone przez redakcję „WL”. 
Jeżeli macie Państwo jeszcze sugestie, 
prosimy o sygnały, być może z nich 
skorzystamy.

Pytania do wszystkich:

? HB: Jaki powinien być Burmistrz 
Lubonia?

Michał Adam-
czak: Według mnie, 
Burmistrz powinien 
być gospodarzem, 
ale też służącym 
w naszym wspólnym 

domu, jakim jest Luboń. Powinien 
wyznaczać strategiczne kierunki 
rozwoju, ale i sprawiedliwie roz-
wiązywać problemy wszystkich 
mieszkańców. Powinien myśleć nie 
tylko o obecnych mieszkańcach, 
ale i o przyszłych pokoleniach. 
Dobry Burmistrz planuje i zarządza 
miastem, mając na uwadze najbliż-
sze kilkadziesiąt lat, a nie tylko 
jedną kadencję.

Małgorzata 
Machalska: Musi 
to być dobry lider, 
znający miasto i jego 
potrzeby, silnie 
z nim związany 

i gotowy do wytężonej pracy. Pro-
fesjonalny i energiczny. Dobrze 
byłoby, aby pomimo cech przy-
wódczych, zechciał słuchać opinii 
i korzystał z wiedzy i rad innych. 
Powinien być otwarty na potrzeby 
ludzkie, mieć szacunek dla ludzi 
i umieć z nimi współpracować. 
Korzystne byłoby, gdyby był wszech-
stronnie wykształcony, znał zagad-
nienia związane z funkcjonowaniem 
administracji samorządowej, po-
trafił dobrze organizować pracę 
i dobierać fachowych współpra-
cowników. Byłoby idealnie, gdyby 
miał miłą powierzchowność, od-
powiednią prezencję, swobodnie 
i poprawnie się wypowiadał, po-
sługiwał się przynajmniej jednym 
językiem obcym. Mam nadzieję, 
że znajdziecie Państwo taką osobę 
wśród kandydatów na urząd Bur-
mistrza Lubonia.

Marek Samul-
czyk: Uczciwy, sku-
teczny i pracowity.

Tadeusz Warmuz: 
Funkcja burmistrza 
wymaga od kandy-
data zróżnicowanych 
predyspozycji. Za-
sadniczą jednak 

cechą musi być profesjonalne za-
rządzanie Miastem zgodnie z obo-
wiązującym prawem, doświadczeniem 
i sumieniem własnym oraz w po-
czuciu odpowiedzialności za man-
dat zaufania udzielony przez miesz-
kańców. Oznacza to stanowczość 
w słusznej sprawie, bez obiecywania 
„gruszek na wierzbie” i budowania 
pozycji własnej za wszelką cenę. 
Konieczna jest umiejętność wsłu-
chiwania się w problemy ludzi i ana-
lizowanie możliwości optymalnego 
ich rozwiązywania. Burmistrz Lu-
bonia winien być kreatywny i od-
ważny w podejmowaniu decyzji, 
szczególnie dobrze zarządzać ma-
jątkiem gminy, słowem czuć się 
dobrym gospodarzem. Zaletą jest 
argumentowanie i jednoznaczne 
wyjaśnianie mieszkańcom własnej 
strategii działania w kontekście ich 
jednostkowych problemów. Ważna 
jest umiejętność wykorzystywania 
dostępnych środków budżetowych 
w sposób oszczędny i efektywny. 
I rzecz najważniejsza, powinien 
pozostawić po upływie kadencji 
przekonanie mieszkańców, że w mie-
ście i otoczeniu zaistniały odczu-
walne zmiany na lepsze, które są 
wynikiem wspólnej pracy zespołu 
ludzi oddanych Miastu i jego miesz-
kańcom.

? HB: Które wydziały w Urzędzie 
Miasta pracują dobrze, a które źle? 
Co należałoby zmienić?

Michał Adamczak: Dochodzą 
do mnie głosy, że nasza Straż Miej-
ska nie zajmuje się tym, do czego 
została powołana, czyli pilnowaniem 
porządku, a skupia się często na 
karaniu kierowców. Dlatego przyj-
rzałbym się ich pracy w pierwszej 
kolejności. Osobiście nie miałem 
problemów z żadnym wydziałem 
Urzędu Miasta. Rysuje mi się jednak 
obraz dobrze działającej administra-
cji, skoro Luboń przoduje w ran-
kingu gmin o najniższych wydatkach 
administracyjnych na głowę miesz-
kańca. Mam nadzieję, że to miejsce 
jest zasłużone i nie wynika tylko 
z faktu, że mamy dużą gęstość za-
ludnienia i co za tym idzie korzyst-
ny przelicznik w statystyce.

Małgorzata Machalska: Nie mogę 
tego jednoznacznie ocenić nie będąc 
burmistrzem. Na tego typu pytania 

Mieszkańcy pytają
kandydaci na Burmistrza odpowiadają

będę mogła odpowiedzieć po kilku 
miesiącach pracy na stanowisku 
burmistrza.

Marek Samulczyk: Jestem prze-
konany, że pracownicy wszystkich 
wydziałów UML pracują najlepiej, 
jak potra�ą. Na dokładniejszą ana-
lizę i przemyślaną ocenę trzeba jed-
nak jeszcze poczekać.

Tadeusz Warmuz: Odpowiedź 
w tej  kwestii musi być podparta 
rzeczywistą i kompleksową analizą 
zagadnienia. W przeciwnym wypad-
ku odpowiedź może zahaczać o po-
pulizm i niekompetencję kandyda-
ta do urzędu burmistrza. W przy-
padku wyboru na Burmistrza prze-
prowadzę niezwłocznie analizę 
pracy wydziałów pod kątem struk-
tury, zatrudnienia i realizacji zadań 
przez pryzmat indywidualnych de-
cyzji i skuteczności działania pra-
cowników. Wnioski będą stanowić 
podstawę do zmian w funkcjonowa-
niu Urzędu. Decyzje w tym zakresie 
będą klarowne i nacechowane bez-
stronnością, by zmiany były skutecz-
ne. Szczególną uwagę skieruję na 
działania planowe, zrozumiałe dla 
pracowników i mieszkańców, w tym 
na poprawę w obsłudze klientów 
urzędu. Zmiany struktury organi-
zacyjnej i kompetencji urzędników 
muszą prowadzić do unikania uprzy-
wilejowania jednostek, grup intere-
sów i mieć na uwadze wyłącznie 
dobro Miasta i jego mieszkańców. 
Zbieram informacje zarówno nega-
tywne jak i pozytywne w przedmio-
towej sprawie.

?Paweł Z.: Proszę podać nowe 
źródła dochodów, jakie dla budże-
tu Lubonia Państwo macie zamiar 
wprowadzić. Proszę tylko nie uży-
wać ogólników typu: zrobię wszyst-
ko, by zyskać więcej pieniędzy z Unii 
Europejskiej! Oczekujemy konkre-
tów od kandydatów na burmistrza. 
Wasze sztaby (partie, ugrupowania) 
opracowały już zapewne na co 
i z jakiego funduszu będziecie apli-
kować środki dla Lubonia?

Michał Adamczak: Źródła do-
chodów dla Miasta są różne, ale nie 
ma możliwości uzyskania nowego 
bez zmiany ustawy. Skupiłbym się 
na tych źródłach, które obecnie mamy. 
I tak największą część dochodu sta-
nowi podatek PIT, który odzysku-
jemy od Państwa 37,53%, co daje 
nam ponad 24 mln zł. Moim celem 
jest ściągnięcie do Lubonia większej 
liczby �rm, aby zwiększyć nasze 
dochody z CIT-u, który obecnie 
zasila nasz budżet w wysokości ok. 
600 tys. zł. Z UE odzyskujemy jakieś 
2,9 mln zł, co stanowi ok. 4% bu-
dżetu Lubonia. Gdyby przeliczyć to 
na dochody przeciętnego Polaka, 
który zarabia średnio 2778 zł netto, 
to okazuje się, że dochody z Unii 
wynoszą jedynie 111 zł na miesiąc. 
Dlatego skoncentrowałbym się przede 
wszystkim na zwiększaniu wpływów 
(ale nie stawek) z podatków lokalnych 
i nie patrzył na to, co Unia może 
nam „dać”.

Małgorzata Machalska: Mogę 
podać kilka przykładów nowych 
źródeł dochodów: rozszerzenie od-
zyskiwania podatku VAT z prowa-
dzonych inwestycji miejskich; zwięk-
szenie efektywności miejskich spół-
ek, co pozwoli na reinwestowanie 
wypracowywanych przez nie zysków; 
nieustanne zachęcanie mieszkańców 
do meldowania się w naszym mieście, 
co przełoży się na wyższe wpływy 
z podatku dochodowego. Poprzez 
dobrą współpracę z Poznaniem, 
władzami powiatowymi i wojewódz-
kimi, zamierzam otworzyć możli-
wości �nansowania naszych działań 
z programów rządowych. Jeśli mowa 
o dochodach w postaci środków 
z budżetu Unii Europejskiej: w kwiet-
niu 2014 projekt Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014-2020 tra�ł do 
Brukseli. Ostateczny kształt progra-
mu będzie znany dopiero po nego-
cjacjach z Komisją Europejską. 
Negocjacje te nadal trwają, do koń-
ca roku 2014 nie jest planowany 
nabór wniosków o dotacje w woje-
wództwie wielkopolskim. Na razie 
bazujemy na wstępnym dokumencie, 
w którym nie ma opisanych kryteriów 
wyboru projektów. Te kryteria zaś 
są najważniejszym wyznacznikiem, 
czy składać wniosek o dotację na 
dany projekt, czy nie. Obietnice 
składane przez inne komitety, że 
Miasto będzie aplikować o drogi, czy 
inne projekty, są w chwili obecnej 
składane „na wyrost”, ponieważ nie 
znamy ostatecznego kształtu pro-
gramu. Po analizie obecnie dostęp-
nych dokumentów programowych 
mogę stwierdzić, że Miasto Luboń 
potencjalnie może aplikować w na-
stępujących obszarach: rozwój elek-
tronicznych usług publicznych, 
szczególnie w relacjach administra-
cja-administracja, administracja-
biznes i administracja-obywatel 
(priorytet 2.3 WRPO);  budowa in-
stalacji służących do wytwarzania 
energii pochodzącej ze źródeł od-
nawialnych (priorytet 4.1 WRPO); 
modernizacja energetyczna budyn-
ków miejskich (priorytet 4.1 WRPO); 
zakup niskoemisyjnego taboru dla 
transportu publicznego; montaż 
efektywnego energetycznie oświe-
tlenia ulicznego (priorytet 4.5 WRPO); 
inwestycje w zakresie ochrony ob-
szarów narażonych na powodzie 
(priorytet 5.2 WRPO); inwestycje 
w obiekty zabytkowe (priorytet 6.3 
WRPO); budowa dróg lokalnych 
(premiowane będą projekty wiążą-
ce regionalny układ transportowy 
w całość, w tym włączające go do 
sieci TEN-T, a także likwidujące tzw. 
wąskie gardła oraz wyprowadzające 
ruch tranzytowy z miast (priorytet 
7.2 WRPO); poprawa dostępu do 
usług opieki nad dziećmi do 3 roku 
życia (priorytet 8.8 WRPO); akty-
wizacja społeczno-zawodowa osób 
zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym (priorytet 9.4 WRPO); inwe-
stycje w infrastrukturę szkół i przed-
szkoli (priorytet 10.4 WRPO).

Marek Samulczyk: Po stronie 
dochodów trudno wymyślić jakąś 
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nową pozycję. Wszystkie z nich 
szczegółowo określają ustawy. Pro-
blem skutecznego zarządzania bu-
dżetem i zwiększenia jego efektyw-
ności musi być przedmiotem działań 
strategicznych. Pisałem już w po-
przednim numerze o zwiększeniu 
potencjału inwestycyjnego gminy. 
Dobrym i pomocnym instrumentem 
byłaby opracowana strategia rozwo-
ju �nansów publicznych, np. w po-
staci Wieloletniego Planu Finanso-
wego. Ten dokument nie jest obo-
wiązkowy, ale często pomaga gminom 
we wzroście dochodów. A to z punk-
tu widzenia Lubonia, jednej z naj-
biedniejszej gminy w Polsce, jest 
szczególnie istotne.

Tadeusz Warmuz: Jako kandydat 
niezależny, posiadający wiedzę i do-
świadczenia zawodowe w sferze 
projektowania, szczególną rolę przy-
wiązuję do właściwego wykorzysta-
nia potencjału związanego z grun-
tami i nieruchomościami dla wpły-
wów do budżetu samorządowego. 
Dla wzrostu wpływów z podatków 
bezpośrednich, właściwe jest dąże-
nie do utworzenia podstrefy dla 
istniejących w kraju stref ekonomicz-
nych, co pozwoli na pozyskanie 
inwestorów. Szczególne szanse upa-
truję w nowych technologiach IT 
z uwagi na ich ograniczony wpływ 
na środowisko naturalne przy sto-
sunkowo wysokiej efektywności 
gospodarowania. Z tego powodu 
zamierzam tworzyć przyjazny klimat 
dla małych i średnich przedsiębior-
ców (wszystkich branż i sektorów 
gospodarki), którzy zechcą inwesto-
wać w siebie i w otoczenie w miejscu 
zamieszkania. Wymaga to pilnej 
poprawy infrastruktury miejskiej 
i współpracy z sąsiednimi samorzą-
dami w ramach aglomeracji poznań-
skiej w zakresie transportu, ochrony 
środowiska, służby zdrowia i edu-
kacji. Wszystko jednak przy zacho-
waniu autonomii Lubonia i opty-
malnym wykorzystaniu środków 
funduszu spójności UE. Kontynuować 
też trzeba prace nad rozwojem urba-
nistycznym miasta z uwypukleniem 
elementów pozwalających na iden-
ty�kowanie się mieszkańców z przy-
jaznym miejscem do życia i zamiesz-
kania.

? Wiciu: Jak rekrutowaliście kan-
dydatów na radnych w swoich Ko-
mitetach?

Michał Adamczak: Kandydaci 
na radnych w naszym komitecie to 
przede wszystkim ludzie młodzi 
o poglądach konserwatywno-libe-
ralnych i wolnorynkowych. Część 
z nich stanowią członkowie koła 
Kongresu Nowej Prawicy Luboń, ale 
także stowarzyszenia Pozytywna 
Wielkopolska. Mamy też kilku stu-
dentów. Główną ideą, jaka skupia 
nas wokół KWW „Daj Szansę Mło-
dym!” to liberalne podejście do 
gospodarki i ekonomii.

Małgorzata Machalska: Wybie-
raliśmy ludzi rozpoznawalnych i ak-

tywnych w danym rejonie miasta, 
znających jego potrzeby. Ludzi 
o otwartych horyzontach, z zapałem 
i energią. Osoby, które wykazały się 
dotychczas konkretnym dorobkiem 
w swoich działaniach społecznych 
lub zawodowych. Postawiliśmy na 
ludzi, nie na polityków.

Marek Samulczyk: W Komitecie 
Wyborczym Wyborców „Mieszkań-
cy Lubonia” znajdują się m.in. obec-
ni radni. Niektórzy zdecydowali się 
kandydować po rozmowie ze mną, 
inni przyłączyli się do nas po spo-
tkaniach, w których brałem udział.

Tadeusz Warmuz: Każdy ma swój 
sposób na pozyskiwanie kandydatów 
na radnych. Nie jest to sprawa pro-
sta. Stoję na stanowisku, by ludzi 
chętnych do działania dla dobra 
wspólnego łączyła idea lub program, 
a nie osoba. Wiele trudu wymaga 
organizowanie spotkań, przekony-
wanie do swoich racji celem dobo-
ru kandydatów na radnych. Kom-
pletowanie zespołu ludzi o niepo-
szlakowanej opinii, kompetentnych 
i otwartych, a do tego chcących dzia-
łać bezinteresownie dla dobra ogó-
łu, to działanie jakie przeprowadzi-
liśmy z dużym sukcesem i przeko-
naniem o niezawodności osób 
wybranych do ewentualnego współ-
rządzenia gminą w przypadku wy-
boru.

?Tadeusz W.: Czy macie Państwo 
zamiar zrobić coś z niewydolnym 
system kontroli podległych jednos-
tek oraz wykonywania uchwał Rady 
Miasta. Przykład wielu „zaniedbań” 
w LOSiR-ze ujawnionych podczas 
kontroli NIK w ubiegłym roku?

Michał Adamczak: To bardzo źle 
świadczy o Mieście, jeśli o niepra-
widłowościach w konkretnych spół-
kach/instytucjach dowiadujemy się 
dopiero po kontroli NIK. Swoim 
pracownikom należy ufać, ale spraw-
dzać, jak wykonują swoje obowiąz-
ki. Dlatego jedną z rzeczy, jakie chcę 
przeprowadzić, to audyt podległych 
jednostek. Wiem z doświadczenia, 
że nawet przy okazji zapowiedzianej 
kontroli pojawiają się błędy, a cy-
kliczne audytowanie przynosi po-
zytywne rezultaty i niezgodności 
z czasem znikają.

Małgorzata Machalska: Tak, za-
mierzam to zmienić. Wnioski po-
kontrolne będą dla mnie cenną 
wskazówką. Zależy mi na sprawnym, 
efektywnym i zgodnym z przepisa-
mi funkcjonowaniu wszelkich jednos-
tek podległych Urzędowi Miasta 
Luboń.

Marek Samulczyk: Najlepiej 
kontroluje się poprzez zaufanie. 
Wystarczy mieć w odpowiednim 
miejscu kompetentnych i uczciwych 
ludzi. Można też okresowo zlecać 
podmiotom zewnętrznym audyty 
w spółkach i jednostkach miasta.

Tadeusz Warmuz: Po wyborze 
na stanowisko Burmistrza deklaru-

ję problem ten, jak i wiele innych, 
przeanalizować i podjąć stosowne 
decyzje niezwłocznie po zapozna-
niu się z dokumentacją spraw. Nie 
będzie zgody na ulgi dla wybranych 
osób �zycznych i prawnych. W wy-
niku kontroli zewnętrznych i we-
wnętrznych konieczne jest elimino-
wanie winnych zaniedbań i strat, 
szczególnie powstałych w wyniku 
celowego działania lub zaniechania 
działań. Jestem zwolennikiem od-
powiedzialności kadry kierowniczej 
i urzędnika za podejmowane decy-
zje odpowiednio do szczebla zarzą-
dzania, stopnia uprawnień i kom-
petencji. Na dopuszczanie do rażą-
cych zaniedbań i lekkiego trakto-
wanie swoich obowiązków nie może 
być i nie będzie miejsca! Kontrole 
to jednak nie jest jedyne działanie, 
jakie będę podejmować. Ważne jest 
by dobór osób na stanowiska kie-
rownicze w jednostkach organiza-
cyjnych z udziałem Miasta odbywał się 
w drodze konkursów, w sposób 
przejrzysty z zachowaniem zasady 
rotacji stanowisk z wytyczeniem 
drogi awansu zawodowego dla osób 
spełniających oczekiwania i osiąga-
jących w zarządzaniu ponadprze-
ciętne wyniki �nansowe lub reali-
zujących wytyczone zadania.

? Natalia: Co w organizacji Urzę-
du Miasta Państwo zmienicie. Czy 
np. kawy imieninowe będą nadal 
odbywały się w czasie pracy także 
z Waszym udziałem w podległych 
jednostkach miejskich?

Michał Adamczak: Nie wiem, 
jak wyglądają kawy imieninowe 
w urzędach, ale wiem, jak to się 
odbywa w dużych �rmach i korpo-
racjach. Nie widzę nic złego w tym, 
że raz na jakiś czas pracownicy zro-
bią sobie 10 min. przerwy żeby zło-
żyć życzenia solenizantowi i poczę-
stować się ciastem. Nie może to 
jednak wpływać na pracę Urzędu 
Miasta, a każdy petent powinien być 
obsłużony bez zakłóceń.

Małgorzata Machalska: Na po-
datnie konkretów przyjdzie czas, 
jeżeli zostanę burmistrzem.  Z pew-
nością będzie dla mnie ważne, aby 
urzędnicy byli odbierani jako kom-
petentni, szanujący czas mieszkań-
ców i nie wykorzystujący godzin 
pracy na czynności z nią nie zwią-
zane.

Marek Samulczyk: Każdy pra-
cownik UML posiada prawo do 15 
minut przerwy. Jeśli w tym czasie 
wypije „imieninową kawę” kolegi, 
to nie będzie problemu. Jeżeli jednak 
te „towarzyskie spotkania” będą 
zajmowały pracownika przez więk-
szość jego czasu pracy, może się 
okazać, że będzie to znak, iż zajmo-
wane przezeń stanowisko jest zbęd-
ne i zostanie zlikwidowane. Nie 
będzie u mnie miejsca dla źle zor-
ganizowanych pracowników.

Tadeusz Warmuz: Praca w Urzę-
dzie Miasta jest zaszczytną służbą, 

a nie wyłącznie zatrudnieniem. Za-
sady zachowania urzędnika wobec 
klientów oraz jego prawa i obowiąz-
ki określone są w stosownych regu-
laminach. Nie jestem zwolennikiem 
prywatnych uroczystości w pracy 
i kosztem pracy. Jest ważne prze-
strzeganie obowiązujących uregu-
lowań, by nie dochodziło nie tylko 
do marnowania czasu przeznaczo-
nego na pracę, ale co ważniejsze, by 
nie miało miejsca naruszanie auto-
rytetu i powagi urzędu. Budowanie 
klimatu między pracownikami nie 
może opierać się na wzajemnych 
świadczeniach z okazji prywatnych 
okoliczności, ale na fachowości 
i profesjonalizmie oraz życzliwej 
współpracy urzędników. Spotkania 
integracyjne będą organizowane poza 
czasem pracy. Przytoczone zasady 
będą sukcesywnie wdrażane, a nie-
prawidłowości z całą stanowczością 
piętnowane.

? Piotr S: Starsi i chorzy ludzie 
pytają, kiedy wreszcie powstanie 
przystanek „na żądanie” przy pla-
cówce PZU na ul. Rakoniewickiej 
w Poznaniu?

Michał Adamczak: Tworzenie 
przystanków na terenie Poznania 
nie leży w gestii władz Lubonia. Poza 
tym przystanki są tworzone w pew-
nej odległości od siebie i w odpo-
wiednich miejscach, co ma swoje 
uzasadnienie ekonomiczne. Nie 
uważam, żeby była podstawa do 
budowy takiego przystanku pod 
prywatną �rmą, jaką jest PZU SA. 
Pomiędzy Górczynem a Dębcem są 
już 3 przystanki i te powinny w zu-
pełności wystarczyć.

Małgorzata Machalska: Z tego 
co mi wiadomo, sprawę zgłoszono 
do ZTM. Aktualnie zabiega o to mój 
kolega z Rady Miasta, pan Paweł 
Wolniewicz, który ma w tym zakre-
sie moje całkowite poparcie.

Marek Samulczyk: Decyzja o utwo-
rzeniu dodatkowego przystanku 
należy do Zarządu Transportu Miej-
skiego. Na pewno złożę wniosek, 
ażeby taki przystanek powstał i będę 
monitorował tę sprawę.

Tadeusz Warmuz: Sprawy nie 
znam, po zapoznaniu się z tym te-
matem zajmę stosowne stanowi-
sko.

? Tadeusz: Czy widzicie oszczęd-
ności w wydatkach bieżących bu-
dżetu. Jeśli tak, to gdzie? Co nale-
ży zmienić lub poprawić i jak to 
zrobicie?

Michał Adamczak: W budżecie 
Miasta jest wiele pozycji, którym 
chciałbym się przyjrzeć. Wymaga to 
jednak pełnego dostępu do infor-
macji, a nie tylko do uchwały bu-
dżetowej. Moim celem jest wydat-
kowanie pieniędzy budżetowych 
w pierwszej kolejności na cele wspól-
ne, a w ostatniej na małe grupy 
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mieszkańców, czy wręcz na przy-
jezdnych. Obecnie ok. 42 mln zł 
wydaje się na bieżącą działalność 
z czego 28 mln to wynagrodzenia 
i wydatki osobowe. Myślę, że tutaj 
najłatwiej byłoby znaleźć oszczęd-
ności.

Małgorzata Machalska: Tak, 
widzę możliwości oszczędności. 
Jedną z nich może być stworzenie 
Centrum Usług Wspólnych. To roz-
wiązanie może pozwolić np. na 
wspólne dokonywanie zakupów dla 
jednostek miejskich, co może znacz-
nie obniżyć ich koszty.

Marek Samulczyk: Przestrzeni, 
w których miasto traci pieniądze, jest 
sporo. Wystarczy choćby wspomnieć 
niewykorzystane koncepcje, projek-
ty budowlane czy poprawianie za 
publiczne pieniądze błędnych planów 
miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego. Po prostu należy 
rozsądniej wydawać środki.

Tadeusz Warmuz: Na obecnym 
etapie kandydowania nie dysponu-
ję szczegółową analizą założeń dla 
budżetu Miasta Lubonia na kolejny 
rok. Jest to utrudnieniem dla wyra-
żenia mojej opinii w tym zakresie 
w chwili obecnej. Każdy projekt 
budżetu musi być wery�kowany pod 
kątem prawidłowości i realności 
założonych przychodów oraz wskaź-
ników dystrybucji środków budże-
towych na wykonanie ustawowych 
obowiązków samorządu. Wszystkie 
te elementy uzależnione są od kon-
trolowanej realizacji wydatków sta-
łych i przyjętych celów inwestycyj-
nych. Wszystkie te działania będą 
miały miejsce niezwłocznie po wy-
borach samorządowych.

? Marek M: Jestem drobnym 
przedsiębiorcą. Interesują mnie 
ulgi, dogodne podatki itd. Co fak-
tycznie zrobicie, by zachęcić przed-
siębiorców do zakładania biznesu 
lub pozostania w Luboniu?

Michał Adamczak: Myślimy 
o obniżce stawek podatku od nie-
ruchomości, aby ściągnąć więcej �rm 
do Lubonia. Oczywiście obecnie 
działający przedsiębiorcy nie powin-
ni być dyskryminowani i obniżka 
powinna objąć także ich. Poza niż-
szymi podatkami ważna jest też 
obsługa w Urzędzie Miasta i wyda-
wanie pozwoleń czy licencji. Luboń, 
tak samo jak polski rząd, powinien 
wspierać małe i średnie przedsię-
biorstwa, gdyż to one generują 80% 
PKB. Najlepiej problemy przedsię-
biorców rozumieją sami przedsię-
biorcy, czego dowodem jest tzw. 
Ustawa Wilczka z lat 90., która ob-
niżała progi wejścia na rynek dla 
nowych �rm i ułatwiała funkcjono-
wanie już istniejącym. Chętnie bym się 
z Panem spotkał i porozmawiał 
o szczegółach. Kontakt można zna-
leźć na stronie naszego komitetu.

Małgorzata Machalska: Miasto 
ma narzędzia, które mogą zatrzymać 

lub przyciągnąć przedsiębiorców. 
Są one jednak znacznie ograniczo-
ne. Luboń nie posiada terenów, 
które, przy spełnieniu innych wy-
mogów związanych m.in. ze stopą 
bezrobocia, mogłyby zostać prze-
znaczone na stworzenie strefy eko-
nomicznej. Zamierzam współpra-
cować z podmiotami, takimi jak 
Luvena SA, które tworzą parki prze-
mysłowe. Będę wspierać działania 
w kierunku tworzenia inkubatorów 
przedsiębiorczości oferujących po-
wierzchnie lokalowe, doradztwo, 
szkolenia, promowanie innowacyj-
nych pomysłów. Będę poszukiwa-
ła terenów, na których można by-
łoby jej stworzyć.

Marek Samulczyk: Oferta inwe-
stycyjna miasta powinna być sko-
ordynowania z ofertą Aglomeracji 
Poznańskiej. Dlatego w tym zakre-
sie należy ściśle współpracować 
z sąsiednimi gminami. Ponadto 
uważam, że w UML powinien istnieć 
etat pracownika, który zajmowałby się 
wyłącznie przedsiębiorcami i ich 
problemami (tymi obecnymi, jak 
i potencjalnymi nowymi inwesto-
rami). Jako przedsiębiorca rozumiem 
te kwestie doskonale. W kwestii 
podatków organem decyzyjnym jest 
Rada Miasta.

Tadeusz Warmuz: System po-
datkowy obowiązujący aktualnie 
w Polsce w sposób znaczący ogra-
nicza możliwości oddziaływania 
samorządu na jego kształtowanie. 
Co więcej, ustawowe zadania sa-
morządu są często niewspółmier-
ne do przekazywanych środków 
finansowych z budżetu centralne-
go na ich realizację. Ustalanie przez 
samorząd wysokości podatków 
możliwe jest wyłącznie w odnie-
sieniu do podatków bezpośrednich, 
np. podatek od nieruchomości. 
W przypadku wyboru na funkcję 
Burmistrza będę zabiegał o rozwój 
infrastruktury miejskiej oraz ład 
przestrzenny sprzyjający miesz-
kańcom przez ochronę środowiska 
i przyciągający osoby młode roz-
poczynające działalność gospodar-
czą. Preferowane będą małe i śred-
nie firmy oraz zakłady rzemieśl-
nicze związane z miejscem zamiesz-
kania właściciela, nieuciążliwe dla 
mieszkańców. Ewentualne ulgi dla 
istniejących firm, związane będą 
z zachętą do poprawy warunków 
oddziaływania na środowisko. 
Oczywiście proporcjonalnie do 
możliwości budżetowych samo-
rządu i nakładów inwestycyjnych 
własnych w jego ochronę.

Pytania indywidualne

? HB – pytanie do M. Adamczaka: 
Czy jako Burmistrz Lubonia będzie 
Pan realizował program Unii Po-
lityki Realnej, z której startował 
Pan w maju tego roku w wyborach 
do Europarlamentu? Jakie punkty 
programu UPR, zdaniem Pana, 
można wdrożyć w Luboniu?

Michał Adam-
czak: Chciałbym 
doprecyzować, że 
w ubiegłych wybo-
rach do Parlamentu 
Europejskiego star-

towałem z komitetu Kongresu Nowej 
Prawicy, a nie UPR. Do głównych 
punktów programowych, jakie moż-
na wdrożyć w samorządzie należy 
na pewno obniżka podatków. Uwa-
żam, że tym gmina bogatsza, im 
bogatsi są jej mieszkańcy i to oni 
najlepiej wiedzą, jak wydawać swo-
je pieniądze. Podatki są tylko smut-
ną koniecznością, a ich poborca 
zobowiązany jest do rozporządzania 
nimi zgodnie z potrzebami większo-
ści mieszkańców. Drugim �larem 
jest ograniczenie biurokracji, umoż-
liwienie szybkiego załatwiania spraw 
urzędowych petentom i wydawanie 
wielu decyzji od ręki. Istotne jest 
także poszanowanie własności pry-
watnej, którą uważam za świętość. 
Urząd Miasta nie powinien ingero-
wać w to, co właściciel robi na swo-
jej ziemi, o ile ten nie szkodzi sąsia-
dom. Za niedopuszczalne uważam 
uchwalanie planu miejscowego, któ-
ry może naruszać dobra danego 
właściciela w imię interesów bliżej 
nieokreślonego dewelopera.

? Kamil N. – pytanie do M. Adam-
czaka: Jeden z Waszych kandydatów 
zarzucał Lubońskiej Inicjatywie 
Obywatelskiej, że utożsamia się 
z kolorami PO. Teraz sami nie ma-
cie odwagi wystąpić pod szyldem 
Kongresu Nowej Prawicy i wystę-
pujecie pod szyldem komitetu „Daj 
Szansę Młodym”. Dlaczego wsty-
dzicie się swojej partii?

Michał Adamczak: Nikt z nasze-
go komitetu nie zarzucał LIO, że 
utożsamia się z kolorami PO. Taka 
teza byłaby absurdalna z naszej stro-
ny. Członkowie Kongresu Nowej 
Prawicy startują z komitetu partyj-
nego m.in. w Poznaniu i do Sejmiku. 
Sam także miałem propozycję star-
tu na radnego Sejmiku Wielkopol-
skiego, czy na prezydenta innego 
miasta, ale Luboń jest moim rodzin-
nym miastem i z nim przede wszyst-
kim się utożsamiam. Nasz komitet 
składa się tylko w połowie z człon-
ków KNP, dlatego wspólnie ustali-
liśmy taki szyld, który najlepiej 
obrazuje jego kandydatów. Nikt z nas, 
nie startował nigdy w wyborach 
samorządowych, nie obiecywaliśmy 
niczego pod innym szyldem i nie 
jesteśmy radnymi Miasta. Fakt, że 
obecni radni PO zmienili nazwę 
komitetu, pozostawiam do oceny 
wyborcom.

?Kamil N. – pytanie do M. Adam-
czaka: Jest Pan członkiem Kongre-
su Nowej Prawicy. Jak odniesie się 
Pan do słów Waszego partyjnego 
lidera Janusza Korwina-Mikka, że 
nie powinniśmy oglądać transmi-
sji z paraolimpiady, bo powinniśmy 
oglądać zdrowych i pięknych spor-
towców, a nie „zboczeńców i inwa-
lidów”?

Michał Adamczak: Janusz Kor-
win-Mikke założył Fundację Indy-
widualnego Kształcenia, która pro-
muje sporty umysłowe wśród ludzi 
upośledzonych �zycznie. Świadczy 
to o tym, że nie jest mu obojętny los 
niepełnosprawnych i pragnie, aby 
rywalizowali w konkurencjach, w ja-
kich mają największe szanse być 
mistrzami, bez konieczności two-
rzenia dla nich specjalnej kategorii. 
Segregacja sportowców pod wzglę-
dem stopnia niepełnosprawności jest 
uwłaczające. Sama idea paraolim-
piady ma niestety mało wspólnego 
ze sportową rywalizacją, gdyż do 
zawodów dopuszczani są w pełni 
zdrowi zawodnicy, którzy udają tyl-
ko niepełnosprawnych. Jak podała 
TVP Info, hiszpańska drużyna ko-
szykówki zdobyła złoto, udając nie-
pełnosprawnych na Igrzyskach Pa-
raolimpijskich w Sydney w 2000 r. 
Samych zawodów nie można oglądać 
w telewizji, gdyż żadna stacja nie 
chce ich pokazywać.

?Andrzej G. – pytanie do M. Ma-
chalskiej: Jakie działania podejmie 
Pani w zakresie poprawy dróg w Lu-
boniu?

Małgorzata Ma-
chalska: Wspólnie 
z radnymi opracu-
ję nową hierarchi-
zację budowy ulic, 
której, wobec opo-

ru części radnych, nie udało się 
stworzyć w obecnej kadencji Rady 
Miasta. Na bazie tego dokumentu, 
w miarę posiadanych środków, będą 
opracowywane projekty budowy 
poszczególnych ulic. Chcę, aby uli-
ce były budowane sprawiedliwie we 
wszystkich częściach miasta. Z pew-
nością będę realizowała gotowe już 
projekty budowy dróg. Mam na my-
śli realizację oświetlenia drogowego 
i w dalszej kolejności budowę dróg 
w NCL, budowę ul. 1 Maja, Dąbrow-
skiego, brakującego odcinka ul. 
Źródlanej. Zamierzam usprawnić 
przejazd na najważniejszych luboń-
skich skrzyżowaniach, w tym rondzie 
u zbiegu ulic Żabikowska, Puszkina 
Unijna. Konieczne jest tam stworze-
nie dodatkowego pasa dla skręcają-
cych w prawo, w ulicę Unijną, co 
zmniejszy korki tworzące się przy 
wjeździe do miasta. Będę się starała 
poprawić płynność i bezpieczeństwo 
ruchu na drogach, w tym poprzez 
wydzielenie ścieżek czy kontrapasów 
dla rowerzystów.

?Andrzej G. – pytanie do M. Ma-
chalskiej: Czy uważa Pani za etycz-
ne wykorzystywanie imprez miej-
skich �nansowanych z publicznych 
pieniędzy do promowania własnej 
osoby?

Małgorzata Machalska: Jeżeli 
występowałam na imprezach miej-
skich, to zawsze byłam tam z racji 
pełnionych przeze mnie funkcji czy 
podejmowanych działań. Czy to jako 
osoba zaangażowana w pracach ko-
mitetu obchodów rocznicy urodzin 
Augusta hr. Cieszkowskiego, czy jako 
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przewodnicząca Rady Rodziców 
SP 2, czy jako przewodnicząca Ko-
mitetu Budowy Ławeczki Bojanow-
skiego, czy też jako radna Rady 
Miasta, która jako osoba publiczna 
ma prawo, a nawet obowiązek, wy-
stępować na imprezach miejskich 
reprezentując mieszkańców. Nie 
widzę w moich wystąpieniach pu-
blicznych nic nieetycznego.

?Andrzej G. – pytanie do M. Ma-
chalskiej: W różnych częściach 
Lubonia, na słupach energetycznych 
można było zobaczyć plakaty in-
formujące o sprzątaniu śmieci 
podpisane Pani imieniem i nazwi-
skiem. Czy zgodnie z obowiązują-
cym prawem dokonała Pani od-
powiednich zgłoszeń i opłat do 
energetyki?

Małgorzata Machalska: Nie zgła-
szałam i nie dokonywałam żadnych 
wpłat do energetyki, gdyż nie było 
mi wiadomo, aby ogłoszenia wisia-
ły na słupach energetycznych. Oso-
by pomagające w rozwieszaniu 
plakatów, umieszczały je na płotach 
osób prywatnych za ich wiedzą i zgo-
dą. Ponadto plakaty wisiały na pło-
tach i słupach miejskich, na co 
miałam zgodę. W porozumieniu 
z zarządcą umieszczono je również 
na terenach wspólnot Nowego Cen-
trum Lubonia. Jeżeli jednak wiado-
mo Panu, że takie plakaty wisiały 
na słupach należących do operato-
ra energetycznego, uprzejmie proszę 
o podanie mi (np. mailowo) kon-
kretnych lokalizacji takich słupów, 
abym mogła ustalić ich właścicieli 
i uregulować płatności. Nie były to 
plakaty wyborcze, lecz związane 
z akcją społeczną sprzątania Wiśnio-
wego Sadu, dlatego nie spodziewam się 
kłopotów ze strony energetyki.

?Andrzej G. – pytanie do M. Ma-
chalskiej: Jakie posiada Pani zaple-
cze polityczne?

Małgorzata Machalska: Nie po-
siadam o�cjalnego poparcia żadnej 
partii politycznej. Nie należę do 
partii politycznej. Posiadam za to 
zaplecze merytoryczne swoje i osób, 
z którymi współpracuję. Mam bar-
dzo dobre relacje z wieloma, różno-

rodnymi grupami czy organizacja-
mi działającymi w Luboniu, także 
z przedsiębiorcami. Utrzymuję kon-
takty z samorządowcami, ciesząc się 
często ich poparciem.

?Andrzej G. – pytanie do M. Sa-
mulczyka: Jakie działania podejmie 
Pan w zakresie poprawy dróg w Lu-
boniu?

Marek Samulczyk: 
Rozumiem, że miał 
Pan na myśli utwar-
dzenie naszych lo-
kalnych ulic. Na 
pewno priorytetem 

będzie zaliczenie ciągu komunika-
cyjnego Żabikowska-Sobieskiego-
Kręta do dróg powiatowych. Tak, 
jak pisałem już w poprzednich wy-
powiedziach, po dokonaniu tej 
zmiany aplikowanie o środki ze-
wnętrzne będzie miało większe 
szanse skuteczności. Na pewno po-
dejmę próbę skorzystania ze środków 
Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-
2020, a także Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych (tzw. schetynó-
wek). Przy budowie nowych dróg 
należy pamiętać o budowie kanali-
zacji deszczowej i sanitarnej. O środ-
ki na ten cel będę ubiegać się z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Na realizację potrzeb 
związanych z budową infrastruktu-
ry drogowej przeznaczę środki za-
oszczędzone na likwidacji stanowi-
ska jednego z zastępców burmistrza. 
Chcę również stworzyć korzystne 
warunki podatkowe dla małych 
i średnich �rm, aby przyciągnąć 
nowych inwestorów. To przyczyni się 
z czasem do wzrostu dochodu mia-
sta i do większej ilości pieniędzy na 
inwestycje.

?Andrzej G. – pytanie do M. Sa-
mulczyka: Czy uważa Pan, że będzie 
potra�ł zrozumieć młodzież i ich 
potrzeby?

Marek Samulczyk: Każdy wiek 
ma swoje potrzeby. Jestem osobą 
bardzo kontaktową i nigdy nie mia-
łem problemu z komunikacją i zro-
zumieniem spraw i tematów mło-

dzieży. Ostatnio podjąłem dyskusję 
z lubońskimi skateboardzistami 
korzystającymi z urządzeń na sta-
dionie przy ul. Rzecznej. W rozmo-
wie poprosili mnie o rozbudowę 
skateparku oraz postawienie kilku 
ławeczek dla rodziców, którzy przy-
chodzą podziwiać ich wyczyny. 
W sprawie zabezpieczenia środków 
na ten cel złożyłem wniosek do bu-
dżetu na 2015 r.

?Andrzej G. – pytanie do M. Sa-
mulczyka: Jakie jest Pańskie zaple-
cze polityczne?

Marek Samulczyk: Od początku 
mojego zaangażowania w życie pu-
bliczne Lubonia współpracuję z ludź-
mi, którzy podobnie jak ja, mają 
pasję i chęć bezinteresownego dzia-
łania. Obecnie w Radzie Miasta 
z mojego komitetu wyborczego 
„Mieszkańcy Lubonia” jest czworo 
radnych, którzy sumiennie wypeł-
niali swój mandat. Nie należę do 
żadnej partii politycznej i nie mam 
nad sobą nikogo, kto wyznaczałby 
mi mój sposób działania i realizacji 
zamierzonych przedsięwzięć. W gro-
nie moich zaufanych współpracow-
ników są wysoko wykwali�kowani 
specjaliści, pochodzący z Lubonia, 
a nie osoby z zewnątrz, które nie 
znają problemów miasta i nie mają 
pojęcia o jego funkcjonowaniu. Moja 
praca na rzecz Lubonia ma poparcie 
u starosty Jana Grabkowskiego, wśród 
radnych powiatowych i urzędujących 
włodarzy sąsiednich gmin. Wspie-
rają mnie radni Lubońskiej Inicja-
tywy Obywatelskiej.

? Maciej N. – pytania do M. Sa-
mulczyka: Jednym z Pana najbliż-
szych współpracowników, radnym 
z Komitetu „Mieszkańcy Lubonia” 
jest Dariusz Walczak. Pan D. Wal-
czak jest też wiceprzewodniczącym 

Komisji Komunalnej, która decy-
duje o planowaniu przestrzennym 
Lubonia. Jak wynika z informacji 
w Internecie Dariusz Walczak za-
wodowo jest prezesem �rmy „Akro-
pol Inwestycje”, największego 
chyba developera w Luboniu. 
W kontekście budów tej �rmy na 
ul. Wiejskiej, Buczka czy 11 Listo-
pada, które polegają na maksymal-
nym możliwym zagęszczeniu za-
budowy, w kontekście planowanych 
do zabudowy terenów Lubonia 
w kierunku Wir, mam kilka py-
tań:

- Czy uważa Pan za właściwe, 
aby developer był wiceprzewod-
niczącym Komisji Komunalnej?

Marek Samulczyk: Szanowny 
Panie Macieju, odpowiadając na Pana 
pytanie chciałbym uściślić, iż Ko-
misja Komunalna jest tylko organem, 
który opiniuje plany zagospodaro-
wania przestrzennego, które przed-
stawia Burmistrz, natomiast jedynym 
organem, który decyduje o uchwa-
leniu planu jest Rada Miasta. Uwa-
żam, że w komisjach powinny za-
siadać osoby, które mają kompeten-
cje i doświadczenie w danych dzie-
dzinach. Pan Dariusz Walczak, jak 
Pan słusznie zauważył, jest przed-
siębiorcą budowlanym z dużym 
doświadczeniem i doskonale zna się 
na problemach omawianych na po-
siedzeniach Komisji Komunalnej. 
Gdy zostanę burmistrzem, będę się 
starał, aby radni ze względu na swo-
je wykształcenie i doświadczenie 
pracowali w komisjach, które są 
bliskie ich kompetencjom.

- Jak Pan ocenia inwestycje pana 
Walczaka przy ul. Wiejskiej, opi-
sywaną ostatnio w „Wieściach” 
(„Uciążliwa deszczówka” str. 12 
– przypis red.)?

Maciej N.: Uważam, że odpowiednie wykształcenie jest niezbędne, aby być 
dobrym burmistrzem. Dlatego proszę, aby Państwo przekazali kandydatom na 
Burmistrza tabelkę, którą wypełnią, podając informacje o swoim wykształceniu, 
ukończonych kursach, znajomości języków obcych itd.

cd.  
na str. 
31

cd.  
ze str. 
28

Kandydat na 
burmistrza 

Ukoczona szkoła 
rednia (nazwa i data 

ukoczenia)

Data i szkoła, w której 
zadano matur.

Ukoczone studia wysze (nazwa uczelni, 
kierunek i data ukoczenia)

Ukoczone studia 
podyplomowe

(nazwa i data ukoczenia)

Ukoczone kursy
(nazwa i data ukoczenia)

Znajomo jzyków 
obcych (jaki oraz stopie

jego zaawansowania)

Michał
 Adamczak

 V Liceum 
Ogólnokształcce w 

Poznaniu 2002 r.

 V Liceum 
Ogólnokształcce w 

Poznaniu 2002 r.

 Wysza Szkoła Logistyki w Poznaniu (tytuł 
licencjata 2006 r. tytuł magistra 2008 r.)
Zarzdzanie i Marketing, specjalno

logistyka przedsibiorstw przemysłowych

 Studium policealne Towarzystwa Edukacji 
Bankowej w Poznaniu – psychologia i 

socjologia 2003 r.
Kurs Polsko-Amerykaskiej Akademii Liderów 

2013 r.

 Angielski - zaawansowany
Rosyjski - komunikatywny
Niemiecki - podstawowy

Małgorzata 
Machalska

 II Liceum 
Ogólnokształcce w 

Poznaniu 1986 r.

 II Liceum 
Ogólnokształcce w 

Poznaniu 1986 r.

 UAM w PoznaniuWydział Prawa i 
Administracji obroniona praca magisterska 

1991r

 Aplikacja Radcowska w 
Okrgowej Izbie Radców 

Prawnych w Poznaniu 
ukoczona w 1995r.

 Coroczne, wymagane przez samorzd 
radcowski szkolenia z rónorodnych dziedzin 

prawa w wymiarze 15-30 godzin
Angielski - zaawansowany

Marek 
Samulczyk

 Technikum Samochodowe 
1977 r.

 Technikum Samochodowe 
1977 r.  Kurs Pedagogiczny  1987 r.  Rosyjski i Niemiecki -  

komunikatywny             

Tadeusz
 Warmuz

 Technikum Przyzakładowe 
Miejskiego Zjednoczenia 
Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Poznaniu  
ul.Dzieryskiego 296/299  

1969 r.

Technikum Przyzakładowe 
Miejskiego Zjednoczenia 
Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Poznaniu 
 1969 r.

 Wielkopolski Uniwersytet Powszechny 
Dwuletnie Studium na Wydziale Urbanistyki 
Architektury i Planowania Przestrzennego  

Dyplom Nr 181  1976 r.

Niemiecki - dostateczny

Wykształcenie
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W polskich miastach i gmi-
nach mamy do czynienia 
z różnymi podatkami. Prze-

ważnie są to podatki niecelowe, czyli 
pobierane bez podania konkretnego 
celu, na jaki zostaną wydane. Często 
błędnie uznaje się podatek od posia-
danego psa za podatek celowy, np. 
na budowę psich wychodków. Jest to 
jednak jedna ze standardowych da-
nin lokalnych. Nasz luboński budżet 
zasilany jest m.in. przez część PIT-u 
i CIT-u, podczas gdy reszta zostaje 
w budżecie Państwa, województwa czy 
powiatu. Posiadamy także popularny 
podatek od nieruchomości, który płacą 
wszyscy właściciele działek i budyn-
ków w Luboniu. Mamy także podatek 
od środków transportu. Dotyczy on 
głównie przedsiębiorców posiadających 
samochody dostawcze, ciężarowe czy 
autobusy. Natomiast opłata targowa 
pobierana jest od handlarzy na targowi-
skach. Warto też wspomnieć o podatku 
rolnym uiszczanym przez lubońskich 
rolników. Wiele gmin przy uchwalaniu 
budżetu na bieżący rok szacuje także 
wpływy z mandatów. Kto wybierał się 
samochodem nad morze, ten wie, jak 
bardzo naszpikowane fotoradarami 
są krajowe drogi. Od ubiegłego roku 
pojawił się także podatek śmieciowy. 
Wcześniej płaciliśmy za wywóz kon-
kretnej ilości odpadów. Później opłata 
została zryczałtowana, a teraz zgodnie 
z nową ustawą płacimy bez względu 
na to, czy posiadamy kubeł na śmie-
ci, czy nie.

Podatki są oczywiście niezbęd-
ne do utrzymania lokalnej admini-
stracji, szkół, przedszkoli. Czasem 
nasze wspólne pieniądze przezna-
cza się na budowę dróg i chodników. 
Mimo wszystko potrzeby mamy 
stałe, a pretekstów do wprowadzenia 
nowych opłat przybywa. W dzisiej-
szych czasach płacimy już niemal 
za wszystko. Jeśli pobieramy własną 
wodę ze studni, musimy odprowadzić 
odpowiednią kwotę za każdy kubik. 
Kiedy przyjeżdżamy do ośrodka 
wypoczynkowego, żąda się od nas 
opłaty klimatycznej za powietrze, 
jakim oddychamy. Bardzo możliwe, 
że za kilka lat ktoś każe nam zapła-
cić za promienie, które ładują bate-
rie słoneczne na naszym dachu. 
Jednak najbardziej realnym podat-
kiem do wprowadzenia w naszym 

mieście jest ten za wody opadowe. 
W Poznaniu taki podatek już obo-
wiązuje i według tabeli opłat wyno-
si ok. 5 zł za metr sześcienny. Jak 
czytamy na stronie Aquanetu, jest 
to opłata za: Zbiorowe odprowadza-
nie ścieków opadowych i roztopowych 
obejmuje odprowadzanie ścieków 
opadowych i roztopowych w sposób 
bezpośredni i pośredni do urządzeń 
kanalizacji ogólnospławnej z zanie-
czyszczonych powierzchni o trwałej 
nawierzchni a w szczególności z:

- powierzchni placów, parkingów, 
dróg, baz transportowych, portów, 
lotnisk,

- innych powierzchni zanieczysz-
czonych o trwałej nawierzchni (bez 
dachów)

oraz ich oczyszczanie. Kluczowe 
są tu słowa: „odprowadzanie” i „oczysz-
czanie”. W naszym mieście wiele 
odpływów kanalizacji deszczowej 
podłączonych jest bezpośrednio do 
Strumienia Junikowskiego czy do 
Żabinki. Zatem nie ma technicznej 
możliwości, żeby deszczówkę z kon-
kretnych rejonów Lubonia odpro-
wadzić bezpośrednio do oczyszczal-
ni. Na tej podstawie mniemam, że 
przyszłe władze naszego miasta nie 
będą miały wystarczająco dużo ar-
gumentów, żeby taką opłatę wpro-
wadzić. Jednak jak pisał Alexis de 
Tocqueville, nie ma takiej niegodzi-
wości, której nie popełniłby rząd, 
jeśli zabraknie mu pieniędzy. Dla-
tego też nie możemy być pewni 
przyszłości naszych portfeli.

Jako burmistrz, radny, czy zwy-
kły mieszkaniec Lubonia, zawsze 
będę się przeciwstawiał wprowadza-
niu nowych podatków i podwyższa-
niu już istniejących. Luboń jest 
sypialnią dla Poznania i ościennych 
gmin, gdzie jest więcej pracodawców 
niż u nas. Podnoszeniem stawek 
i wprowadzaniem nowych opłat nie 
przyciągniemy większych inwestorów, 
nie mówiąc już o małych i średnich 
przedsiębiorcach. Może z czasem 
ubyłoby nam także mieszkańców, 
ale ci związani z miastem i ci naj-
biedniejsi ucierpią jak zwykle naj-
bardziej. Dlatego należy dążyć do 
obniżania stawek i likwidacji opłat, 
których pobór jest nieopłacalny.

Michał Adamczak
kandydat na Burmistrza Lubonia

Chce być Burmistrzem – Michał Adamczak

Jak najmniej podatków i opłat

Najczęściej wybieranymi środ-
kami transportu przez miesz-
kańców Lubonia są samo-

chody osobowe i autobusy. Kierowcy 
i pasażerowie doskonale wiedzą, że 
głównymi problemami komunika-
cyjnymi w Luboniu są korki, dziu-
ry w drogach lub brak utwardzonej 
nawierzchni. O ile budowa dróg 
i naprawa istniejących pochłania 
znaczne koszty i wymaga czasu, to 
rozwiązanie problemu zatorów ko-
munikacyjnych może być łatwiejsze 
w realizacji.

Korki na ulicach można porów-
nać do szyjki butelki, czyli do tzw. 
wąskiego gardła. Wiemy, że znacznie 
łatwiej jest opróżnić słoik z wodą niż 
butelkę, która posiada zwężenie. 
W komunikacji drogowej, takimi 
wąskimi gardłami (ograniczeniami) 
są remonty, sygnalizacje świetlne, 
przejazdy kolejowe, czy zwężenia 
pasów. Kiedy tra�my na wąskie gar-
dło na swojej drodze, to niestety 
tracimy nie tylko czas i pieniądze, 
ale także nerwy. Zgodnie z Teorią 
Ograniczeń, znaną mi z zarządzania 
produkcją, wąskie gardła powinny 
być maksymalnie eksploatowane lub 
zlikwidowane, żeby wyeliminować 
przestoje produkcyjne. Dlatego, aby 
komunikacja w naszym Mieście od-
bywała się płynnie, musimy unikać 
powstawania takich ograniczeń. 
W Luboniu mamy co najmniej 3 
takie miejsca. Jest to skrzyżowanie 
ul. Poniatowskiego z Kościuszki, 
rondo Żabikowskie, czy przejazdy 
kolejowe na Armii Poznań. Całko-
wite zlikwidowanie wymienionych 
ograniczeń, wiązałoby się z budową 
wiaduktów, na co niestety na razie 
nas nie stać. Dlatego należy poszu-
kać takich rozwiązań, które będą 
tańsze i łatwiejsze do zastosowania. 
Po pierwsze remonty powinny od-
bywać się jak najkrócej, nie ciągnąć 
miesiącami i muszą zostać przepro-
wadzone za jednym razem. Dlatego 
istotne jest dokładne planowanie 
każdego etapu i terminu rozpoczę-
cia prac. Po drugie, przejazdy kole-
jowe należy zamykać na maksymal-
nie krótki czas i wierzę, że PKP 
byłoby skłonne do podjęcia rozmów 
w tej sprawie. Z kolei newralgiczne 

skrzyżowania powinny być wypo-
sażone w zielone strzałki, a cała 
sygnalizacja dostosowana do realnych 
warunków w określonych godzinach. 
Dużym ułatwieniem dla kierowców 
są czasomierze, które pokazują ile 
sekund zostało do zmiany świateł. 
W naszym mieście jest wiele sygna-
lizacji świetlnych czynnych całą dobę, 
kiedy powinny się zmieniać na pul-
sacyjne po godz. 22. Obecne władze 
Lubonia rozważają budowę prawo-
skrętu przed rondem Żabikowskim, 
ale należałoby się zastanowić, czy 
możliwa jest też budowa skrótu od 
Factory w stronę Świerczewa z po-
minięciem ronda.

Cała analiza ruchu na naszych 
drogach powinna się odbywać w pię-
ciu etapach:

1. Wyszukanie ograniczenia – 
miejsca, w którym dochodzi do 
zatorów.

2. Maksymalna eksploatacja 
ograniczenia – wyeliminowanie 
niepotrzebnych przestojów, np. pod-
czas zmiany świateł.

3. Podporządkowanie innych 
decyzji eksploatacji ograniczenia – 
robimy wszystko, żeby bezkosztowo 
wyeliminować ograniczenie.

4. Eliminacja ograniczenia – do-
piero, gdy inne rozwiązania zawio-
dą, to przeznaczamy fundusze na 
całkowite zlikwidowanie wąskiego 
gardła.

5. Badamy sytuację i wracamy 
do pkt 1.

Dzięki niektórym tylko rozwią-
zaniom jesteśmy w stanie skrócić 
czas, jaki spędzamy codziennie w kor-
kach, nawet o 30 %. Może to nie-
wiele, ale wystarczy pomyśleć, ile 
nerwów kosztuje nas każda minuta 
w zatłoczonym autobusie. Przede 
wszystkim powinna istnieć wola 
władzy ku temu, żeby pochylić się 
nad tym problemem, a nie bezradnie 
rozkładać ręce i zrzucać winę na brak 
funduszy. Wszyscy solidarnie pła-
cimy podatki w Luboniu i uważam, 
że nasze pieniądze powinny być 
wydawane w pierwszej kolejności na 
sprawy, które dotyczą wszystkich 
naszych mieszkańców.

Michał Adamczak
kandydat na Burmistrza Lubonia

Chce być Burmistrzem – Michał Adamczak

Problemy komunikacyjne w Luboniu

Czasami możemy usłyszeć na 
ulicach naszego miasta, że w Lu-
boniu niewiele się dzieje i że 

trzeba zmienić władzę. Wielu z wy-
głaszających tę opinię ludzi uważa, 
że należy zatem głosować na Mał-
gorzatę Machalską, jako na osobę 
z zewnątrz, która przewietrzy zastałe 
szeregi lubońskiego samorządu. Za-
stanawia nas zatem, jak to możliwe, 
że za taką osobę uznaje się kogoś, 

kto we wszystkich decyzjach (także 
tych złych) od czterech lat wspiera 
i utwierdza Burmistrza?

Pani Małgorzata Machalska przez 
całą kadencję przyzwalała i w żaden 
sposób nie reagowała na bezsensowne 
wydawanie pieniędzy na nowo po-
wołane stanowiska w Urzędzie Mia-
sta, takie, jak doradca Burmistrza 
dla pana Tomaszyka – szefa sztabu 
wyborczego Burmistrza w wyborach 

w 2010 r. Nie przeszkadzało jej po-
wołanie Wydziału Organizacyjnego 
w Urzędzie Miasta, który w gruncie 
rzeczy nie był do niczego potrzebny. 
Jako prawnik przyzwalała i wspierała 
swoim głosem prowadzenie caterin-
gu przez zakład budżetowy LOSIR, 
co było niezgodne z obowiązującym 
prawem, a ze względu na swój zawód 
powinna na ten fakt zwrócić uwagę. 
Nie reagowała, gdy Burmistrz podpisał 
umowę na rozbiórkę płotów za blisko 
90 tys. zł na ul. Polnej i Poznańskiej. 
To jedne z nielicznych przykładów 
działalności Pani radnej.

Protegowana Dariusza Szmyta 
– pani radna Machalska – popiera-
ła swojego mentora we wszystkich 
tych decyzjach. Czy zatem będzie 
nową jakością w Urzędzie Miasta? 
Całkiem możliwe, że będziemy mie-
li nową władzę w starym stylu – po 
prostu taką Małgorzatę Machalską 
– Szmyt.

Pani Machalska nie jest nową 
osobą w samorządzie, a jej wybór to 
kontynuacja dotychczasowej polityki 
burmistrza Szmyta.

Lubońska Inicjatywa Obywatelska

Machalska = Szmyt
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W lubońskich szkołach i przed-
szkolach wychowuje się 
i uczy ponad 4000 dzieci. 

Dzieci i młodzież to ponad 15% po-
pulacji mieszkańców naszego mia-
sta. Pracując społecznie jako prze-
wodnicząca Rady Rodziców w SP 2 
i Przedszkola Publicznego przy ul. 
Konarzewskiego, poznałam problemy, 
ale i sukcesy lubońskiej oświaty.

Poprzez zdobyte doświadczenie 
wiem, że jednym z podstawowych 
zadań Miasta, oprócz budowy dróg 
i chodników, powinny być działania 
polepszające warunki edukacji w lu-
bońskich szkołach i przedszkolach. 
W parze z tymi działaniami powin-
no pójść zapewnienie bezpieczeństwa 
najmłodszym.

W Luboniu możemy się szczycić 
wysokim poziomem edukacji. Mia-
sto zainwestowało w ostatnich latach 
potężne środki �nansowe w moder-
nizację szkół. Remonty i termomo-
dernizacja z udziałem funduszy 
unijnych kosztowała kilka milionów 
złotych. Przed Miastem stoją jednak 
potężne wyzwania związane z tym, 
że do szkół tra�ły sześciolatki. Waż-
ną inwestycją jest rozbudowa SP 1, 
dzięki której, już od przyszłego roku 
szkolnego, poprawią się zdecydowa-
nie warunki nauki dla dzieci z Ża-
bikowa. Nie rozwiąże to jednak 
problemów SP 2, gdzie dzieci w nie-
które dni kończą lekcje o godz. 17.25. 
Budowa nowej szkoły to koszt kil-
kunastu milionów złotych. Dobrze, 
że Miasto posiada w Nowym Centrum 
Lubonia grunty, które będą mogły 
być, po zmianie przeznaczenia w pla-
nach miejscowych, wykorzystane 
pod budowę nowej szkoły. Miasto 
nie będzie musiało ponieść kosztu 
zakupu gruntu. Nowe możliwości 
stwarza procedura partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego, Miasto jest już 
po pierwszych rozmowach z poten-
cjalnymi inwestorami. Muszą być 
one kontynuowane przez nowego 
burmistrza. Uważam, że konieczne 
jest dbanie o właściwy stan placówek 
oświatowych. Szkoda, że subwencja 
oświatowa przekazywana przez pań-
stwo na prowadzenie szkół (która 
teoretycznie powinna pokryć 100% 
wydatków gminy), pokrywa tylko 
68%. Resztę gmina musi dołożyć 
z własnego budżetu.

Więcej miejsc w przedszko-
lach

W ostatnich latach w Luboniu 
powstało ponad 300 nowych miejsc 
w przedszkolach publicznych. Obec-
nie w naszym mieście z przedszko-
li publicznych korzysta prawie 700 
dzieci. To jednak wciąż za mało, 
dlatego zamierzam wykorzystać nowe 
regulacje prawne i przy współpracy 
z osobami prowadzącymi placówki 
zwiększyć liczbę miejsc. Od 2014 r. 

samorządy otrzymują dotację na 
każde dziecko uczęszczające do 
przedszkola. To jednak tylko 1 757 596 zł 
przy łącznych wydatkach na pozio-
mie ok. 11 700 000 zł. Równie waż-
ne jest stworzenie w Luboniu przy-
chylnego klimatu dla żłobków. 
Dlatego w 2014 r. skuteczne wnio-
skowałam do Rady Miasta o zwol-
nienie tego typu placówek od pła-
cenia podatku od nieruchomości.

Potrzeba nowych boisk
Luboń, na przestrzeni ostatnich 

lat, bardzo się zmienił w kwestii 
dostępności bazy sportowej. Powsta-
ła hala widowiskowo-sportowa, 3 
boiska ze sztuczną nawierzchnią, 
wiele nowych placów zabaw oraz 
mały skatepark. Na dwóch boiskach 
funkcjonuje system trenera osiedlo-
wego. Powstało wiele nowych klubów, 
różne dyscypliny sportu, liczba ćwi-
czących dzieci i młodzieży wzrasta. 
Dlatego należy wybudować nowe 
boisko i zastanowić się nad objęciem 
opieką przez trenerów osiedlowych 
kolejnych obiektów (np. boiska przy 
SP 3). Zamierzam przez Młodzie-
żową Radę Miasta utrzymywać kon-
takt z młodzieżą korzystającą ze 
skateparku i konsultować z nimi 
zakup nowego wyposażenia.

Bezpieczne szkoły i okolice
W 2008 r. Miasto pozyskało środ-

ki na poprawę bezpieczeństwa w szko-
łach. W ramach dotacji z rządowego 
programu zakupiono dodatkowe 
kamery w lubońskich placówkach 
oświatowych. Pomimo tego, wokół 
szkół nadal dochodzi do zakłóceń 
porządku i dewastacji publicznego 
mienia. Miasto opłaciło dodatkowe 
patrole policji, które w weekendy 
zajmują się ściganiem osób spoży-
wających alkohol w miejscach pu-
blicznych. Byłam jednym z inicjato-
rów opracowania „mapy miejsc 
newralgicznych”, której celem jest 
wskazanie policji i straży miejskiej 
punktów, które należy częściej kon-
trolować. Jestem zwolennikiem roz-
szerzenia monitoringu miasta na nowe 
obszary, podjęłam takie działanie 
pracując w Radzie Miasta, złożyłam 
wniosek o środki na stworzenie sys-
temu monitoringu miejskiego. Po 
rozbudowie komisariatu w Luboniu 
(przypomnijmy Miasto do�nanso-
wuje tę inwestycję w wysokości 750 tys. 
zł) będę zabiegać u Komendanta 
Miejskiego Policji o dodatkowe eta-
ty policyjne. Tak, abyśmy mogli czuć się 
w naszym mieście bezpieczniej.

Bezpieczeństwo nasze i naszych 
dzieci i właściwe warunki ich na-
uczania są jednym z moich priory-
tetów.

Małgorzata Machalska
radna RML, kandydatka na Burmistrza 

Lubonia

Chce być Burmistrzem – Małgorzata Machalska

Więcej dla dzieci 
i ich bezpieczeństwa Wiele osób czeka już na wiosnę, 

gdy w okresie kwitnienia 
drzew będzie można popa-

trzeć i pospacerować po porządko-
wanym obecnie Wiśniowym Sadzie 
– terenie przeznaczonym docelowo 
pod drogę i zieleń, położonym po-
między ul. Fabryczną, Prusa, Żerom-
skiego i Konarzewskiego.

Do niedawna był to zaniedbany 
stary sad, tak zarośnięty, że skutecz-
nie ukrywał tony śmieci, stare ogro-
dzenia i ślady bytności w nim części 
mieszkańców. Pomysł posprzątania 
sadu i urządzenia w nim parku do 
czasu wybudowania 
drogi, spodobał się za-
równo mieszkańcom, 
jak i władzom miasta.

W akcji sprzątania 
wzięło udział kilkadzie-
siąt osób, w tym miesz-
kańcy okolicznych 
osiedli. Zgromadziliśmy 
kilka kontenerów śmie-
ci. W odpowiedzi na 
mój wniosek, Miasto 
zleciło przycięcie drzew 
i wycinkę krzewów. 
Prace porządkowe są 
już niemal skończone. 
W przyszłości będzie 
można pomyśleć o po-
stawieniu ławek i koszy 
na śmieci, w pasie zieleni przewi-
dzianym w obowiązującym dla tego 
terenu planie zagospodarowania 
przestrzennego.

Miejsce to obejmuje ponad 
7 000 m2, a że jest już zadrzewione, 
to jego ogromny atut, gdyż na osie-
dlach Nowego Centrum Lubonia 
(NCL) brakuje zacienionych, ogól-
nie dostępnych terenów.

Oczywiste jest dla mnie, że naj-
ważniejsze dla mieszkańców są 
drogi i chodniki. Uważam budowę 
dróg za priorytet. Sama od lat miesz-
kam przy nieutwardzonej ulicy. Wiem, 

że najpiękniejszy park nie podniesie 
standardu życia na osiedlu, na któ-
rym ludzie i samochody grzęzną 
w błocie, a latem wszystko pokrywa 
pył.

Doskonale zdaję sobie sprawę 
z właściwej kolejności inwestowa-
nia. Nie należy jednak rezygnować 
z dbania o istniejące i z tworzenia 
nowych miejsc zieleni i rekreacji, 
jeżeli ich koszt, przy zakładanym 
efekcie końcowym, nie jest znacz-
ny, tak jak w przypadku Wiśnio-
wego Sadu.

Przyjmując założenie, że budu-

jemy najpierw wszystkie drogi w Lu-
boniu, kolej na tworzenie miejsc 
zielonych przyszłaby dopiero za 
kilkadziesiąt lat. Dlatego, kładąc 
główny nacisk na budowę dróg, 
musimy również dbać o zieleń, aby 
już dziś, z naszymi dziećmi, móc 
z niej korzystać.

Jestem przekonana, że Wiśnio-
wy Sad będzie nas cieszył. Pocze-
kajmy aż zakwitnie.

Małgorzata Machalska
radna RML, kandydatka na Burmistrza 

Lubonia

Chce być Burmistrzem – Małgorzata Machalska

Wiśniowy Sad coraz piękniejszy

n
Wiśniowy Sad po uporządkowaniu   fot. Przemysław Pochylski

Marek Samulczyk: Spółka za-
rządzana przez p. Walczaka wybu-
dowała domy w zabudowie bliźnia-
czej zgodnie z planem zagospoda-
rowania przestrzennego m. Luboń 
oraz otrzymała prawomocne po-
zwolenie na użytkowanie budynków 
po odbiorze przez nadzór budow-
lany. Wszystko zapewne zostało 
wykonane zgodnie z normami i obo-
wiązującym prawem, ponieważ 
w innym przypadku deweloper nie 
uzyskałby odbioru.

- Czy pan Walczak, ktoś z jego 
rodziny lub inny developer, wpła-
cał pieniądze na rzecz Pana Ko-
mitetu Wyborczego „Mieszkańcy 
Lubonia” w tej lub poprzedniej 

kampanii wyborczej? (dodam, że 
sprawozdanie �nansowe jest jaw-
ne i do wglądu u komisarza wy-
borczego)?

Marek Samulczyk: Pan Walczak 
należy do KWW „Mieszkańcy Lu-
bonia” i jak każda osoba starająca się 
o mandat może wpłacać pieniądze 
na swoją kampanię wyborczą. Tak 
też było cztery lata – pan Walczak 
wpłacił 300 zł. Do tego momentu 
Komitet nie odnotował żadnej wpła-
ty, ani od pana Walczaka, ani od 
innego dewelopera.

Dane personalne pytających – do 
wiadomości redakcji

Mieszkańcy pytają kandydaci na Burmistrza 
odpowiadają

cd.  
ze str. 
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Chce być Burmistrzem – Marek Samulczyk

W ramach obniżenia kosztów 
działalności i racjonalizacji 
gospodarowania zasobami 

gminy tuż po objęciu fotela burmistrza 
poprzestanę na obsadzeniu jednego, 
a nie dwóch – jak było dotychczas 
– stanowisk dla swoich zastępców. 
Ten ruch przyniesie miastu kon-
kretne oszczędności, wyrażone kwotą 
120 tys. zł w skali roku. Sprawy doty-
czące działań w obszarach infrastruk-
tury i inwestycji, które dotąd należały 
do obowiązków jednego z wiceburmi-
strzów, będę nadzorować osobiście, 
w ramach obowiązków i kompetencji 
burmistrza. Pieniądze, które gmina za-
oszczędzi dzięki zredukowaniu liczby 
zastępców, zagospodarujemy realizu-
jąc bieżące potrzeby Miasta. Środki 
zostaną przeznaczone na inwestycje 
związane z infrastrukturą. Zasilimy 
nimi budżet przeznaczony na budowę 

dróg, w kolejnym roku s�nansujemy 
utworzenie placu zabaw. Jak pewnie 
większość Wielkopolan, jestem zwo-
lennikiem rozsądnego gospodarowa-
nia budżetem i uważam, że „oszczęd-
ność to wielki dochód”. To początek 
planowanych zmian i oszczędności 
w mieście. Wychodzę z założenia, 
że – sumując nawet niewielkie kwo-
ty w skali budżetu – można zaosz-
czędzić sporo pieniędzy. Na pewno 
nie będę zatrudniał swojego doradcy. 
Luboń to miasto, które nie potrzebuje 
tego typu stanowiska – to generowa-
nie bezsensownych wydatków. Moim 
wyborcom obiecuję, że każda nasza 
złotówka (pieniądze miejskie to nasze 
wspólne pieniądze) będzie wydawana 
rozsądnie.

Marek Samulczyk
radny RML, kandydat na Burmistrza 

Lubonia

Zlikwiduję stanowisko 
wiceburmistrza
Po objęciu stanowiska zaoszczędzę dla miasta ponad 120 tys. zł 
rocznie, redukując liczbę swoich zastępców. To jedna 
z pierwszych decyzji, jaką podejmę po wygranych wyborach oraz 
początek zmian i oszczędności

W „Wieściach Lubońskich” 
09-2014 na str. 20 poja-
wił się list do redakcji pt. 

„Wyborcze pułapki” (na temat kon-
kursu fotogra�cznego organizowanego 
przez Lubońską Inicjatywę Obywa-
telską przy zaangażowaniu sklepu 
„Skrzat: – przyp. red.). Klientka na-
pisała do nas maila w tej sprawie, po 
czym otrzymała zwrotną informację 
bezpośrednio od nas.

Z informacji uzyskanej od or-
ganizatora, konkurs plastyczno-fo-
togra�czny miał być organizowany 
przez Stowarzyszenie Lubońska Ini-
cjatywa Obywatelska i �nansowany 
z jego środków – wszystko zgodnie 
z obowiązującym prawem. Celem 

miała być wspólna, miła zabawa 
i integracja mieszkańców. Nie chcąc 
robić nikomu problemów i wzbudzać 
niepotrzebnych emocji, organizator 
przesunął rozpoczęcie konkursu na 
późniejszy termin. Zapewnił nas, że 
konkurs plastyczno-fotogra�czny 
nie ma podłoża politycznego.

Sklep „Skrzat” nie wspiera żad-
nego z kandydatów komitetów wy-
borczych czy reprezentowanych przez 
nich partii. Nie zamierza brać udzia-
łu w żadnych kampaniach wyborczych. 
Celem sklepu było promowanie 
miasta Luboń.

Dudziak Monika
manager sklepu

Wyjaśnienie

Jako inicjatorzy utworzenia jed-
nostki pomocniczej osiedla na 
terenie Nowego Centrum Lubonia 

(NCL) z dużym zainteresowaniem 
przysłuchujemy się dyskusji na temat 
samorządów pomocniczych, prowa-
dzonej wśród lubońskich radnych 
i kandydatów na burmistrza w zbliża-
jących się wyborach samorządowych. 
Jako czynni zwolennicy powołania 
na terenie NCL rady osiedla, rozpo-
częliśmy przed kilkoma miesiącami 
proces zbierania wśród mieszkań-
ców ul. Wschodniej podpisów dla 
poparcia tej inicjatywy.

Zespół do spraw
Pod koniec czerwca w siedzibie 

Urzędu Miasta Lubonia spotkaliśmy się 
z zastępcą burmistrza Mikołajem To-
maszykiem, przekazując wniosek wraz 
z zebranymi głosami poparcia (udało 
nam się zgromadzić 225 podpisów). 
W wyniku rozmów ustaliliśmy plan 
działań, zmierzający do jak najszyb-
szego powołania jednostek pomocni-
czych osiedli na terenie całego mia-
sta. Jako inicjatorzy utworzenia takiej 
jednostki obejmującej Nowe Centrum 
Lubonia otrzymaliśmy od Zastępcy 
Burmistrza propozycję społecznego 
udziału w zespole ds. przygotowania 
samorządu pomocniczego. Uznali-
śmy to za rozsądny kompromis, który 
w konsekwencji ma doprowadzić do 
utworzenia w przyszłym roku 4 lub 5 

jednostek pomocniczych w naszym 
mieście. Każde z powstałych osiedli 
posiadałoby swoich przedstawicieli 
w postaci radnych osiedlowych, wy-
bieranych w wyborach oraz przede 
wszystkim własny budżet (w naszym 
założeniu około 100 tys. zł rocznie), 
który pozwoli na realizację inwestycji, 
wybranych przez wszystkich miesz-
kańców danego osiedla.

Argumenty
Nie zgadzamy się z poglądami, 

jakie w kwestii samorządów pomocni-
czych prezentuje radny Jakub Bielawski. 
W ostatnich publikacjach podważa on 
zasadność tworzenia lokalnych samo-
rządów w takim mieście jak Luboń, 
którego, według wyliczeń radnego, nie 
stać na ich funkcjonowanie. Jednak 

budżet zadaniowy osiedli stanowiłby 
określony procent budżetu miasta na 
inwestycje, które w Luboniu i tak są 
realizowane. Problem w tym, że nie 
zawsze jest to dokonywane zgodnie 
z intencją samych mieszkańców. O co 
więc chodzi? W naszym przekonaniu 
chodzi tylko o sposób rozdysponowy-
wania tych środków. Chcielibyśmy, 
aby to radni osiedlowi przy konsultacji 
z mieszkańcami mogli decydować, 
na co przeznaczyć część miejskich 
pieniędzy na określonym terenie. 
Poza głównym problemem NCL, 
jakim jest ciągle nierozstrzygnięta 
kwestia budowy drogi, takie kwestie 
jak monitoring, place zabaw i skwery, 
opróżnianie koszy na śmieci, częstsze 
patrole policji i straży miejskiej także 
wciąż są niezałatwione. Jak więc wi-
dać, obecność przedstawicieli NCL 
w Radzie Miasta to za mało. Dlatego 
też argumenty Jakuba Bielawskiego 
uważamy za bezzasadne. Natomiast 
zgadzamy się z radnym w jednej kwe-
stii: za 30 tys. zł samorząd pomoc-
niczy niewiele mógłby zrealizować, 
stanowiąc jedynie opiniotwórczy twór 
bez żadnej mocy sprawczej. Co inne-
go, gdyby każda jednostka docelowo 
dysponowała rocznie kwotą w wyso-
kości 100 tys. zł. Przy 5 radach daje 
to sumę 500 tys., co stanowi około 
0,6% naszej miejskiej kasy (podobnie 
jak w Poznaniu). Taki budżet zada-
niowy pozwoliłby na s�nansowanie 

konkretnych potrzeb, któ-
rych na każdym osiedlu 
nie brakuje. Oczywiście nie 
pozostawałoby to w sprzecz-
ności ze współdziałaniem 
z innymi osiedlami w re-
alizacji wspólnych przed-
sięwzięć lub tych o cha-
rakterze ogólnomiejskim. 
Kolejny argument pana 
Bielawskiego świadczący 
na niekorzyść jednostek 
pomocniczych dotyczy diet 
radnych osiedlowych. Po 
pierwsze: 5-osobowy skład 
rady osiedla w zupełności 
wystarczy i nie ma koniecz-
ności powoływania aż 10 
radnych, tak jak sugeru-
je autor. Po drugie: dieta 

radnego osiedlowego w wysokości 
200 zł miesięcznie mogłaby być po-
kryta z umniejszonej diety radnych 
miejskich. Przy założeniu 25 radnych 
osiedlowych w całym Luboniu ich 
miesięczne utrzymanie kosztowałoby 
5 000 zł. Kwota ta stanowi niespełna 
25% uposażenia 21 członków Rady 
Miasta Lubonia. To chyba niewiel-
ki koszt, zważywszy na korzyści, 
jakie mogliby wnieść lokalni radni 
dla poszczególnych osiedli swoim 
wkładem pracy.

Plan działania
Ustaliliśmy plan działania na 

najbliższe miesiące. Wierzymy, że 
ich zwieńczeniem będą zarządzone 
przez przyszłego burmistrza wybo-
ry do rad osiedli. Uważamy, że ich 

Samorządy pomocnicze
kością przedwyborczej niezgody

powołanie jest gwarantem zapew-
niającym mieszkańcom możliwość 
udziału w rozpatrywaniu spraw osie-
dla będących w zakresie ich potrzeb. 
Przez ponad dekadę funkcjonowa-
nia Nowego Centrum Lubonia nie 
było wśród rządzących oraz radnych 
naszego okręgu wystarczającej woli 
i determinacji do przeprowadzenia 
inwestycji, które wciąż czekają na 
realizację. Dlatego jako nieformal-
ni jeszcze przedstawiciele tej części 
miasta postanowiliśmy wziąć sprawy 
w swoje ręce. Zbieraniem podpisów 
i złożonym wnioskiem rozpoczęli-
śmy proces budowania świadomej 
i zaangażowanej w działania lokalne 
wspólnoty mieszkańców, których pro-
blemy, oczekiwania i potrzeby najle-
piej znają przedstawiciele w radach 

osiedli, o czym świadczą przykła-
dy choćby z Poznania. Wyrażamy 
jednocześnie nadzieję, że odczucia 
mieszkańców i aktywistów w innych 
częściach Lubonia są zbieżne i prze-
łożą się na wypracowanie najkorzyst-
niejszego dla wszystkich modelu. Wi-
dzimy oczywiście pewne negatywne 
uwarunkowania takich rozwiązań 
w naszym mieście, jednak wierzy-
my, że nasza działalność w zespole 
ds. samorządu pomocniczego oraz 
planowane w tej sprawie konsultacje 
społeczne przekonają mieszkańców 
oraz pozwolą na wyeliminowanie 
błędów i powołanie osiedli na miarę 
lubońskich możliwości.

Piotr Izydorski, Tomasz Kołodziej
KWW Forum Mieszkańców NCL

n
Tomasz Kołodziej (od lewej) i od prawej Piotr Izydorski 
– inicjatorzy utworzenia jednostki pomocniczej osiedla 
Nowe Centrum Lubonia   fot. Aleksandra Klausa
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Od kilku miesięcy radna Mał-
gorzata Machalska prowadzi 
starania o to, by w Luboniu 

powstało dodatkowe przejście pie-
szo-rowerowe obok wiaduktu kole-
jowego przy ul. Powstańców Wiel-
kopolskich. We wrześniu zwróci-
ła się do mieszkańców o poparcie 
tych działań i złożenie podpisu pod 
apelem o bezpieczne przejście pie-
szo-rowerowe. Dzięki naszej pracy 
zebraliśmy podpisy 557 mieszkań-
ców Lubonia, którzy popierają tę 
inicjatywę. Niestety, podczas zbiórki 
podpisów spotkaliśmy się z kryty-
ką przewodniczącego Rady Miasta 
– Marka Samulczyka, który za po-
średnictwem mediów internetowych 
oświadczył: To, co się teraz dzieje 
w sprawie przejścia pieszo-rowerowego 
pod wiaduktem i zbieranie podpi-
sów przez niektóre osoby, uważam 
za bardzo nieprzyzwoite. Nie zrażeni 
ową krytyką, skierowaliśmy apel na 
ręce Wicemarszałka Województwa 
Wielkopolskiego – Wojciecha Janko-
wiaka, z prośbą o wsparcie naszych 
działań. Jednocześnie 8 września, 
Małgorzata Machalska poprosiła 
o poparcie działań lubońskich sa-
morządowców, posła na Sejm RP 
– Jacka Tomczaka. Jak się okazało, 
poseł docenił tę inicjatywę, uznając 

zaangażowanie w sprawy lokalne za 
priorytetowe w swojej działalności. 
W ślad za tym, 12 września na ręce 
Marszałek Sejmu (obecnie szefa rzą-
du) – Ewy Kopacz – została złożo-
na stosowna interpelacja poselska 
(nr 28661) w sprawie lubońskiego 
przejścia pieszo- rowerowego. Inter-
pelacja dotyczy przeznaczenia do-
datkowych środków �nansowych 
na projekt i wykonanie wyżej oma-
wianego przejścia.

Katarzyna Ekwińska, Irena Gierach, 
Paweł Wolniewicz

Dodatkowy tunel
Jedni krytykują, inni pomagają

n
Kandydaci na radnych RML: Katarzyna Ekwiń-
ska (od lewej), Irena Gierach i Paweł Wolnie-
wicz zebrali 557 podpisów mieszkańców nie 
tylko ze Starego Lubonia, popierających inicja-
tywę Małgorzaty Machalskiej   fot. Wiktoria 
Ekwińska

W środę, 8 października o godz. 
17.30 przy ul. Wschodniej 25 
w kawiarni „Ogród Różany 

Cafe” odbyło się spotkanie, podczas 
którego przedstawiciele Forum Miesz-
kańców Nowego Centrum Lubonia 
zaprezentowali swoich kandydatów do 
Rady Miasta z okręgów nr 5 (Tomasz 
Kołodziej) oraz okręgu nr 6 (Piotr 
Izydorski), a także przedstawili miesz-
kańcom Małgorzatę Machalską, którą 
popierają jako kandydata na Urząd 
Burmistrza Miasta Luboń w kadencji 
2014-2018. W spotkaniu wzięło udział 
kilkanaście osób, w tym przedstawi-
ciele dwóch lubońskich redakcji.

Dlaczego postanowiliśmy po-
przeć Małgorzatę Machalską?

Uważamy, że jest to jedyna kan-
dydatka, która w ramach przyszłej 
współpracy zapewni rozwój Nowe-
go Centrum Lubonia. Pani Machal-
ska wyraźnie opowiada się za usta-
nowieniem nowej hierarchizacji dróg, 
w której budowa ul. Wschodniej 
będzie jednym z trzech pierwszych 
projektów do realizacji w pierwszej 
kolejności. Próba ustanowienia ta-
kiej kolejności została przez panią 
Machalską w Radzie Miasta już 
podjęta, co jednak spotkało się 
z oporem niektórych radnych.

Co jest priorytetem kandydatów 
Forum Mieszkańców Nowego Cen-
trum Lubonia?

Zanim postanowiliśmy zareje-
strować Komitet Wyborczy Wybor-
ców rozmawialiśmy z mieszkańcami, 
którzy wyraźnie wskazywali na brak 
odpowiedniej reprezentacji w Radzie 
Miasta Lubonia. Naszą działalność 
rozpoczęliśmy od zbierania podpisów 
pod wnioskiem o utworzenie Rady 
Osiedla w NCL. Pomysł ten spotkał się 
z dużym entuzjazmem mieszkańców, 

którzy wyrażali poparcie swoimi 
podpisami. Projekt wraz listą popar-
cia złożyliśmy w Urzędzie Miasta. 
Chcemy doprowadzić go do końca. 
To nasz priorytet. Silna Rada Osiedla 
z dobrym budżetem jest w stanie 
zrealizować wiele inwestycji, których 
oczekują mieszkańcy. Zaznaczamy 
jednocześnie, że nasza wizja jednos-
tek pomocniczych przewiduje sze-
roki wachlarz współpracy z innymi 
radami w ramach podejmowanych 
działań. 

Równie ważne jest dla nas do-
pilnowanie, aby gotowy projekt dot. 
budowy ul. Wschodniej nie pozostał 
jedynie na papierze. Wychodzimy 
z założenia, że opracowane projek-
ty powinny doczekać się realizacji 
w pierwszej kolejności. Z ulic w NCL 
korzysta dziennie klika tysięcy osób 
z całego Lubonia, dlatego należy 
traktować tą inwestycję jako kluczo-
wą dla poprawy infrastruktury 
w mieście.

Czy nie boimy się, że będąc nie-
wielką siłą niewiele osiągniemy?

Nie mamy wątpliwości, że nawet 
dwuosobowa reprezentacja ma sens 
i doprowadzi do zmian. Jednocześnie 
zdajemy sobie sprawę, że tylko sojusz 
i współpraca pozwoli przeforsować 
w Radzie Miasta projekty korzystne 
dla mieszkańców NCL. Stąd nasze 
porozumienie z panią Machalską. 
Poza tym cały czas aktywizujemy 
lokalną społeczność i wkrótce for-
malna grupa w tej części miasta 
będzie się powiększać. 

Poniżej prezentujemy treść 
podpisanego porozumienia:

Mając na względzie zrównowa-
żony rozwój Lubonia, opierający się 
na założeniach odpowiedzialności 
społecznej. Solidaryzując się z ocze-
kiwaniami mieszkańców i czerpiąc 
z ich doświadczenia i mądrości. Ma-
jąc na względzie fakt, iż przyszłość 
naszego miasta jest uzależniona od 
ponadpolitycznej aktywności wielu 
osób i środowisk w skali lokalnej 
i regionalnej. Doceniając równe pra-
wa Nowego Centrum Lubonia, Lasku, 
Lubonianki, Starego Lubonia i Ża-
bikowa do wspólnego kreowania 
przyszłości Lubonia. Postrzegając 
przyszłość Lubonia jako miasta dla 
dzieci, młodzieży, osób aktywnych 
zawodowo i seniorów. Szanując pod-
stawy solidarności międzypokolenio-
wej my niżej podpisani:

Rekomendujemy mieszkańcom 
Nowego Centrum Lubonia Małgo-
rzatę Machalską jako kandydata na 
stanowisko Burmistrza Miasta Luboń 
w wyborach samorządowych w 2014 
roku, a Pani Małgorzata Machalska 
rekomenduje mieszkańcom Nowego 
Centrum Lubonia głosowanie na 
kandydatów KWW Forum Miesz-
kańców Nowego Centrum Lubonia 
Piotra Izydorskiego oraz Tomasza 
Kołodziej, gdyż:

Przedwyborcze porozumienie

1. Wspólnie z Panią Małgorzatą 
Machalską uznajemy, że w kwestiach 
inwestycji drogowych w oparciu o po-
litykę zrównoważonego rozwoju na-
leży opracować nową hierarchizację 
budowy ulic w mieście. Z zasadą, że 
budowa ulic już zaprojektowanych 
w Nowym Centrum Lubonia będzie 
jedną z trzech pierwszych inwestycji 
przyszłej kadencji władz miasta. 
Uważamy Panią Małgorzatę Machal-
ską za najbardziej kompetentnego 
i wiarygodnego dla mieszkańców 
NCL-u kandydata na Burmistrza.

2. Wspólnie z Panią Małgorzatą 
Machalską uznajemy, że jednym 
z kluczowych działań w nowej ka-

dencji władz Burmistrza i Rady Mia-
sta Luboń 2014-2018 jest opracowa-
nie i wdrożenie w Luboniu rad osie-
dli. Tak, aby to mieszkańcy mieli 
bezpośredni wpływ, na co są wyda-
wane miejskie pieniądze.

3. Wspólnie z Panią Małgorzatą 
Machalską widzimy konieczność za-
pewnienia terenów rekreacji we 
wszystkich częściach miasta, a do-
kończenie urządzania parku Wiśnio-
wy Sad uznajemy za nasze prioryte-
towe działanie. Podpisano: Małgo-
rzata Machalska, Piotr Izydorski, 
Tomasz Kołodziej

Forum Mieszkańców Nowego Cen-
trum Lubonia

n
Moment publicznego podpisywania porozumienia koalicyjnego 8 października 
na dokumencie z herbem miasta, pomiędzy Forum Obywatelskim Luboń repre-
zentowanym przez Małgorzatę Machalską oraz Forum Mieszkańców NCL – Piotr 
Izydorski (podpisuje) i Tomasz Kołodziej z prawej  fot. Przemysław Pochylski

n
Poprawiony graficznie dokument, podpisany 
kilka dni później, po tym, jak nie tylko w Inter-
necie protestowano przeciw bezpodstawnemu 
wykorzystywaniu godła miasta do celów poli-
tycznych. Zamiast herbu Lubonia na nowym 
dokumencie widnieją loga ugrupowań
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Chcielibyśmy z radością po-
dzielić się informacją o po-
wołaniu naszego komitetu 

wyborczego na najbliższe wybory 
samorządowe. Po wielu miesiącach 
wspólnej obserwacji funkcjonowania 
naszego miasta, poprzez aktywność 
i uczestnictwo w sesjach Rady Miasta 
oraz jej komisji, zdecydowaliśmy się 
zebrać grupę ludzi, którzy mają wy-
starczająco wiele wyobraźni, aby zo-
baczyć, co należy zmienić w Luboniu 
w celu jego rozwoju. Ludzi, którzy 
chcą uwolnić swoją energię i realnie 
działać wspólnie z mieszkańcami na 
rzecz miasta oraz przede wszystkim 
ludzi, którzy mają naturalną przy-
zwoitość połączoną z odpowiedzial-
nością i odwagą, aby to zrobić.

Świeży punkt widzenia
Zgodnie z tezą profesora Rybiń-

skiego, o naszym (jako Polska) suk-
cesie gospodarczym decyduje inno-
wacja, która ma polegać na korzyści 
dla mieszkańców i lokalnych przed-
siębiorców, a w rezultacie dla całe-
go miasta. Dlatego wszędzie tam, 
gdzie potrzebna jest nam innowacja 
lub alternatywa, potrzebujemy ludzi 
z wyobraźnią. Nie będziemy uczest-
niczyć w aktualnej przepychance 
w kampanii wyborczej na temat, czy 
lepiej najpierw wybudować drogę, 
czy założyć park. Naszym zadaniem 
jest stworzenie w Luboniu warunków 
do rozwoju dla wyżej wymienionych 
grup i realizowanie potrzeb na mia-
rę naszych możliwości bez zadłu-
żania miasta. Patrzymy w przyszłość 
i nie zamierzamy obciążać przyszłych 
kadencji oraz uszczuplać portfeli 
mieszkańców, zwiększając podatki 
od nieruchomości lub opłaty od 
czynności cywilnoprawnych. Znaj-
dziemy innowacje, aby je obniżyć!

To, co chcielibyśmy zmienić 
w Luboniu, to nie tylko przewietrzyć 
Radę Miasta z rutyny, lecz wprowa-
dzić nową jakość zarządzania mia-
stem.

Aktywność mieszkańców 
– sukcesem dla całego mia-
sta

Zdajemy sobie sprawę, że o suk-
cesie naszego miasta nie decyduje 

jedna kadencja czy kilku radnych 
tylko praca u podstaw z mieszkań-
cami. Przedstawiciel okręgu jest nie 
tylko przedstawicielem swoich wy-
borców, lecz wszystkich mieszkańców 
z danego obszaru. Dlatego podsta-
wowym �larem, na bazie którego 
można budować lepszy Luboń, jest 
bezpośredni kontakt radnego z jego 
własnymi mieszkańcami. 

Nasz radny będzie spotykał się 
minimum raz w miesiącu w wyzna-
czonym miejscu i o czasie z miesz-
kańcami swojego okręgu, aby przed-
stawić państwu:

aktualne działania miasta, n

plany rozwoju na najbliższe mie- n

siące (inwestycje, życie kulturalno-
rozrywkowe),

konsultacje społeczne dotyczące  n

najważniejszych decyzji dla okrę-
gu.

Odpowiedzialność i odwa-
ga

Jako młodzi i energiczni miesz-
kańcy, którzy patrzą w przyszłość 
mając plan działania, jesteśmy rów-
nież nauczeni zwracać uwagę na 
przeszłość i wyciągać z niej wnioski. 
Dlatego nasz program stanowi po-
łączenie wiedzy i doświadczenia 
znanych działaczy samorządowych 
z gmin, które osiągnęły sukces roz-
wojowy z różnych części Wielko-
polski i kraju na przestrzeli wielu 
lat. Jesteśmy na tyle odpowiedzial-
ni, że zdajemy sobie sprawę z war-
tości, jaką jest fachowa wiedza i do-
świadczenie, ale i na tyle odważni, 
aby nie bać się przełamywania barier 
w dążeniu do sukcesu.

Nasz komitet jest otwarty na 
przyjęcie każdego wolontariusza, 
który wierzy w naszą misje i chce 
nam pomóc realizować nasz program, 
który ogłosimy na konferencji pra-
sowej. Natomiast, jeśli jesteś na tyle 
odważny, aby kandydować na rad-
nego i wziąć na siebie odpowiedzial-
ność za słowa i czyny, możesz się do 
nas zgłosić. Luboń nie zmieni się 
bez Twojej pomocy, daj szansę mło-
dym!

Oliwier Pomes
KWW Daj Szansę Młodym!

KWW Daj Szansę Młodym

dwóch różnych samorządów na rzecz 
mieszkańców Poznania i powiatu po-
znańskiego.

W konferencji wzięli udział m.in.: 
Ryszard Grobelny (Prezydent Mia-
sta Poznania) oraz lubonianie lub 
związani z naszym miastem: Marek 
Wasiak (pełnomocnik wyborczy 
KWW NdP), Rafał Marek (zastęp-
ca Burmistrza Miasta Luboń, kan-
dydat Komitetu w wyborach do 
sejmiku wojewódzkiego), Michał 
Tkaczuk (członek Rady Nadzorczej 
Lubońskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, przedstawiciel władz Stowa-

rzyszenia, ekspert z zakresu Prawa 
Samorządowego).

Przy okazji podano także nie-
które kandydatury KWW Niezależ-
ni dla Powiatu wśród których zna-
leźć można było kolejnych lubonian 
lub związanych z naszym miastem: 
Dariusza Szmyta (Burmistrza Lu-
bonia – okręg wyborczy nr V – Lu-
boń, Komorniki, Puszczykowo), 
Zbigniewa Trawkę (prezesa zarządu 
Lubońskiego Ośrodka Sortu i Re-
kreacji sp. z o.o. – okręg wyborczy 
nr III – Tarnowo Podgórne, Rokiet-
nica, Suchy Las).

Z notatki prasowej KWW  
Stowarzyszenia NdP

Niezależni dla Powiatu

n
Podczas spotkania NdP z Ryszardem Grobelnym w Swarzędzu. W najbliższym otoczeniu 
lidera – osoby związane z Luboniem: wiceburmistrz Rafał Marek (z prawej), obok niego 
Michał Tkaczuk i Marek Wasiak (z lewej strony R. Grobelnego)   fot. Marcin Melanowicz

cd.  
ze str. 
25

Do 7 października komitety 
wyborcze mogły zgłaszać 
jednoosobowe listy kan-

dydatów na radnych miasta Luboń 
w poszczególnych okręgach wybor-
czych. Z nieo�cjalnych jeszcze infor-
macji wiemy, że komisja wyborcza 
zarejestrowała 96 kandydatów w 21 
Okręgach Wyborczych zgłoszonych 
przez 7 komitetów. Najwięcej zgłoszeń 
obejmujących wszystkie 21 okręgów 
wyborczych w Luboniu zgłosił jedynie 
KWW Mieszkańcy Lubonia (KWW 
ML) z liderem – kandydatem na bur-
mistrza Markiem Samulczykiem. Dalej 
w kolejności są: KWW Forum Oby-
watelskie Luboń (KWW FOL), któ-
rego kandydatem na burmistrza jest 
Małgorzata Machalska – obsada w 19 
okręgach,, KW Lubońska Inicjatywa 
Obywatelska (KW „LIO”) – 18 okrę-
gów, dalej po 12 okręgów obsadzają 
KWW Daj Szansę Młodym! (KWW 
DSM!) z liderem – kandydatem na 
burmistrza Michałem Adamczakiem 
i KWW Tadeusz Warmuz (KWW 

T.W.) z tymże liderem i kandydatem 
na burmistrza, KWW Niezależni dla 
Powiatu (KWW NdP) – 11 okręgów, 
KWW Forum Mieszkańców Nowe 
Centrum Lubonia (KWW FMNCL) 
– obsadza jedynie 2 okręgi i KWW 
Lepszy Luboń (KWW LL) – 1 okręg 
nr 21. Największy wybór, bo po 6 kan-
dydatów będzie miało 6 okręgów nr 
7, 12, 14, 15, 16, 21, po 5 kandydatów 
będą miały 3 okręgi nr 4, 11, 20, po 4 
kandydatów aż 9 okr. 2, 3, 5, 9, 10, 13, 
17, 18, 19, i po 3 kandydatów okręgi 
nr 1, 6, 8. Szczegóły: patrz tabelka. 
Obszary nowych, jednomandatowych 
okręgów wyborczych wraz z mapką 
pokazywaliśmy już w „WL” 11-2012 
na str. 9 lub podczas ostatnich wy-
borów do Europarlamentu w maju 
br. na str. 11 „Sprawdź jak i gdzie 
głosujesz”. Wszystkie niezbędne in-
formacje przedstawimy też dokładnie 
w specjalnym numerze wyborczym 
wydanym na początku listopada.

PPR

Zobacz, kto kandyduje
Zestawienie kandydujących do Rady Miasta Luboń 16 listopada 2014

okręg 
nr imiona i nazwisko wiek komitet 

wyborczy

1
 Dariusz Piotr SURDYK 58 KWW ML

Piotr WALKOWIAK 29 KWW T.W.
 Paweł Antoni WOLNIEWICZ 55 KWW FOL

2

Bartosz Stanisław BEDNARSKI 19 KWW DSM!
Izabella Katarzyna CHODOROWSKA 39 KWW ML

Katarzyna EKWIŃSKA 44 KWW FOL
Tadeusz Marian WALICZAK 65 KWW NdP

3

Irena Maria GIERACH 60 KWW FOL
Bartosz Stefan HERODOWICZ 28 KWW DSM!

Marek SAMULCZYK 61 KWW ML
Mirosław WIŚNIEWSKI 58 KWW T.W.

4

Jakub BIELAWSKI 31 KW ,,LIO’’
Iwona Katarzyna KACZMAREK 43 KWW ML

Justyna Hanna MICHALSKA 38 KWW T.W.
Stanisław Kazimierz PAWLICKI 57 KWW NdP

Włodzimierz Paweł STELMASZYK 62 KWW FOL

5

Jakub Jan GROCHOLEWSKI 27 KW ,,LIO’’
Tomasz Piotr KOŁODZIEJ 37 KWW FMNCL

Sebastian Stefan MAŃKOWSKI 37 KWW ML
Katarzyna Ewa WOJTYNIAK 37 KWW T.W.

6

Piotr Łukasz IZYDORSKI 32 KWW FMNCL
Aneta Grażyna  

JANKOWSKA-ŁUKOMSKA 38 KWW ML

Anna Magdalena WRÓBEL 29 KW ,,LIO’’

cd.  
obok
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Zapowiadane na koniec września 
prace prowadzące do zmiany 
organizacji ruchu na ul. Ża-

bikowskiej (pomiędzy Sobieskiego 
a Poznańską) zostały wstrzymane. 
A to za sprawą Bogdana Tarasiewi-
cza z ul. Migalli, który wyraził swój 
zdecydowany sprzeciw w Urzędzie 
Miasta oraz zebrał podpisy miesz-
kańców ulic: Migalli, Długiej, Przy-
jaznej i Żabikowskiej. Jak widać, 
urzędnicy i pomysłodawcy nie 
przeprowadzili wcześniej konsul-
tacji z mieszkańcami, skoro teraz aż 
ok. 155 osób opowiedziało się prze-
ciw tym zmianom. Na ofoliowanych 
znakach drogowych (nie oddanych 
jeszcze do użytku) pojawiły się 4 
października napisy „NIE!”, co wy-

mownie o tym świadczy.Projekt za-
kładał przekształcenie odcinka ul. 
Żabikowskiej pomiędzy Sobieskie-
go a Migalli w drogę jednokierun-
kową dwupasmową. Tuż przed ul. 
Migalli, wysepka umieszczona na 
lewym pasie ruchu miała zawężać 
drogę do jednego pasa. Ruch pomię-
dzy Migalli a Buczka miałby odby-
wać się w sposób dwukierunkowy. 
Na skrzyżowaniu Buczka, Targowa, 
Poznańska, Żabikowska miał być 
zmieniony przebieg pierwszeństwa 
na ciąg ulic Poznańska – Targowa 
(wspominaliśmy o tym w poprzed-
nim wydaniu „WL”). Wprowadze-
nie zmian organizacji ruchu na ul. 
Żabikowskiej utrudniłoby przejazd 
mieszkańcom wspomnianych ulic, 
w szczególności poruszającym się 
regularnie w kierunku „Lubonian-
ki” (np. pracującym w Poznaniu). 
Pomijając fakt, że mieliby ok. pół 
kilometra dalej, to skręcając w lewo, 
w ul. Targową musieliby ustępować 
pierwszeństwa wszystkim pojazdom 
docierającym do skrzyżowania, a po-
tem oczekiwać kolejne minuty na 
światłach – na lewoskręt z Targowej 

w Sobieskiego. Od 6 października 
odbywały się w Urzędzie Miasta ko-
lejne rozmowy, jak pogodzić pro-
test mieszkańców z istniejącą już 
infrastrukturą. Dwie wysepki na ul. 
Żabikowskiej zostały bowiem już 
wykonane i to niezgodnie z pro-
jektem. Miały to być obiekty z two-
rzywa sztucznego, nie ingerujące 
w nawierzchnię (które w razie czego 
łatwo odkręcić). Tymczasem zain-
stalowano wysepki brukowe, zako-
twiczone wewnątrz wycięcia w na-
wierzchni asfaltowej. Ewentualne 
usunięcie wysepek będzie możliwe 
dopiero w przyszłym roku (przy oka-
zji wymiany sieci wodociągowej). 
Zabieg wykonany teraz pociągnie 
za sobą dodanie kolejnych łatwo 

psujących się łat i wypełnień na 
tej i tak już wybrakowanej i pod-
niszczonej nawierzchni. Zdarza 
się, że projekty zmian są obmyśla-
ne w wąskim gronie osób, które 
wiedzą najlepiej, co jest dobre dla 
ludzi. Zderzenie z rzeczywistością 
następuje wtedy, kiedy mieszkańcy 
zaczynają protestować, a urzędnicy 
zostają wyciągnięci w teren. Taka 
kolej rzeczy jest co najmniej niepo-
kojąca, bo prowadzi do opóźnień 
w realizacji, a co gorsza kolejnych, 
niepotrzebnych wydatków i prac. 
Uczestnicząc w wyborach samorzą-
dowych, wyrażamy swoje poparcie 
dla konkretnego radnego czy innego 
urzędnika. W zamian oczekujemy, 
że będzie działał w naszym intere-
sie, z własnej inicjatywy informował 
i organizował dyskusje (jeśli mają 
nastąpić jakieś zmiany dotyczące 
nas bezpośrednio) oraz liczył się ze 
słowem wyborców nie tylko przed 
i w trakcie wyborów, ale również 
potem. Jeśli otwarty sprzeciw wo-
bec niekorzystnych zmian wychodzi 
z ust zwykłych mieszkańców, a nie 
ich sąsiadów – radnych (którzy są 

Drogowa awantura
Kolejna próba zmiany organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania 
ulic Żabikowska, Targowa, Poznańska, Buczka po wybudowaniu 
ciągu Poznańska-Polna wywołała burzę

cd.  
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n
Po wybudowaniu przez miasto specjalnych wysepek na odcinku ul. Żabikow-
skiej od ul. Sobieskiego do Migalli i nowym oznakowaniu drogi część okolicz-
nych mieszkańców oprotestowała takie rozwiązanie, m.in. naklejając na nie-
czynne jeszcze znaki hasła: NIE   fot. Rafał Wojtyniak

okręg 
nr imiona i nazwisko wiek komitet 

wyborczy

7

Paula Maria GŁAŻEWSKA 21 KWW DSM!
Marek MACIEJEWSKI 42 KWW ML

Adrian Mateusz OLEJNICZAK 26 KWW NdP
Agnieszka SCHMIDTKE 43 KW ,,LIO’’
Michał Jacek SZWACKI 32 KWW FOL

Artur Juliusz WIŚNIEWSKI 65 KWW T.W.

8
Patryk Marcin BARTKOWIAK 27 KWW FOL

Andrzej CHYLIŃSKI 56 KWW ML
Janusz Remigiusz DAGOŃ 38 KW ,,LIO’’

9

Krzysztof Piotr ADAMCZAK 29 KWW DSM!
Jan Henryk KACZMAREK 67 KWW ML

Małgorzata Ewa NYĆKOWIAK 51 KW ,,LIO’’
Teresa ZYGMANOWSKA 56 KWW FOL

10

Konrad DOMINIAK 31 KWW ML
Adam Tomasz DWORACZYK 37 KW ,,LIO’’

Piotr MWABA 29 KWW DSM!
Karina Anna RZEPECKA 39 KWW FOL

11

Paweł Andrzej ANDRZEJCZAK 57 KWW FOL
Magdalena Joanna NYĆKOWIAK-FILUSZ 32 KW ,,LIO’’

Arkadiusz PATULSKI 43 KWW NdP
Paweł RÓŻEWSKI 31 KWW T.W.

Zygmunt Jan TACZAK 49 KWW ML

12

Kazimierz Jan GÓRECKI 57 KWW FOL
Katarzyna Beata PAWLICKA 26 KWW NdP

Marcin SADOWSKI 44 KW ,,LIO’’
Sławomir Antoni SPLISGART 43 KWW ML

Zbigniew Piotr TOMASZEWSKI 48 KWW T.W.
Konrad Marek WDOWIAK 29 KWW DSM!

13

Kamila Anna BĄKOWSKA 26 KW ,,LIO’’
Paweł Radosław KRZYŻOSTANIAK 41 KWW FOL

Dawid Andrzej PAPROCKI 33 KWW NdP
Elżbieta ZAPŁATA-SZWEDZIAK 48 KWW ML

14

Michał Marek ADAMCZAK 31 KWW DSM!
Łukasz Piotr BUDZYŃSKI 42 KWW FOL

Anna MALĄG 31 KWW T.W.
Michał Flawiusz PIECHOWIAK 41 KWW NdP

Iwona Barbara SIELSKA-KOTLAREK 34 KWW ML
Anna Barbara STANKOWIAK-BOŻEŁKO 37 KW ,,LIO’’

15

Beata Barbara EFFENBERG-
ANDRZEJEWSKA 44 KWW NdP

Katarzyna GRABIA 43 KW ,,LIO’’
Andrzej Roman OKUPNIAK 51 KWW ML

Maciej RÓŻAŃSKI 30 KWW DSM!
Elżbieta TOMCZAK 48 KWW FOL

Maciej Hubert WIECZOREK 38 KWW T.W.

16

Piotr GORYNIAK 40 KWW FOL
Ewa Daniela JAKUBOWSKA 55 KWW ML
Paweł Zbigniew KOWALSKI 37 KW ,,LIO’’

Oliwier Jakub POMES 22 KWW DSM!
Paulina Bożena STENDERA 32 KWW T.W.

Marcin ZABŁOCKI 34 KWW NdP

17

Piotr Kazimierz KOCUR 35 KWW FOL
Bogdan TARASIEWICZ 55 KWW ML

Barbara URBANIAK 31 KWW NdP
Magdalena Anna WOŹNIAK-PATEJ 31 KW ,,LIO’’

18

Marcin Łukasz KOSZEMBAR 41 KW ,,LIO’’
Grzegorz Ryszard MALINOWSKI 29 KWW DSM!

Dariusz WALCZAK 37 KWW ML
Karolina Monika WILCZYŃSKA-KĄKOL 44 KWW FOL

19

Mateusz Tomasz CHYTRY 24 KWW DSM!
Katarzyna Justyna FRĄCKOWIAK 45 KWW FOL

Lesław Stefan GROMKOWSKI 30 KW ,,LIO’’
Andrzej Piotr SOBIŁO 59 KWW ML

20

Dorota FRANEK 49 KWW FOL
Łukasz Piotr KOKORNACZYK 25 KWW ML
Jan Henryk MARCINKOWSKI 67 KW ,,LIO’’

Kamil PIETRUSZYŃSKI 28 KWW T.W.
Agnieszka Joanna WOJTKOWIAK 37 KWW DSM!

21

Maciej Michał CHUDY 41 KWW ML
Hieronim GAWELSKI 48 KWW FOL
Robert Józef KORCZ 48 KWW LL

Joanna Monika MICHALSKA 32 KW ,,LIO’’
Agnieszka MIKOŁAJCZAK 28 KWW T.W.

Arkadiusz WICHŁACZ 42 KWW NdP

cd.  
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Historia sprawy

W marcu br. Urząd Miasta Luboń 
zaprezentował w mediach elek-
tronicznych i w Informatorze 

Miasta Luboń propozycję nowej organiza-
cji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Targowa, 
Buczka, Poznańska i na ul. Żabikowskiej, 
na odcinku od tego skrzyżowania do ul. 
Sobieskiego. W Urzędzie Miasta uzy-
skałam zapewnienie, że ta zmiana była 
jedną z wielu, wypracowanych wspólnie 
z Policją, Strażą Miejską i Urzędem Mia-
sta. Celem szeregu zmian spisanych po 
objeździe przez te instytucje ulic naszego 
miasta miało być podniesienie bezpie-
czeństwa na naszych ulicach i chodnikach. 
Efektem miało być m.in. wprowadzenie 
ruchu jednokierunkowego na ul. Żabi-
kowskiej, na odcinku od ul. Sobieskiego 
do skrzyżowania z ul. Buczka, Targową, 
Poznańską. Wnioski do proponowanych 
zmian przedstawił jeden mieszkaniec. 
Uczestniczyłam w spotkaniu w Urzę-
dzie z panem Piotrem Goryniakiem z ul. 
Długiej, który proponował zminimali-
zowanie niedogodności wynikających 
z ruchu jednokierunkowego. Omawia-
liśmy wówczas kwestię pozostawienia 

ul. Żabikowskiej drogą dwukierunkową 
przynajmniej na jej odcinku od skrzy-
żowania z ul. Buczka do ul. Migalli, tak, 
aby umożliwić mieszkańcom ul. Migalli 
i Długiej dojazd do posesji od strony ul. 
Buczka, Targowej i Poznańskiej. Uwagi 
zostały uwzględnione przez projektan-
tów. Wobec braku dalszych wniosków ze 
strony mieszkańców, miasto przystąpi-
ło do realizacji projektowanych zmian. 
W momencie postawienia zakrytych 
jeszcze znaków i usytuowania wysepki 

ograniczającej ruch, zareagował kolejny 
mieszkaniec.

Komunikacja Urząd-mieszkań-
cy

Komunikacja na linii urząd – miesz-
kańcy nie funkcjonuje. Trwająca obecnie 
dyskusja na temat zasadności rozwią-
zań nowej organizacji ruchu, podpisy 
mieszkańców pod pismem pana Bog-
dana Tarasiewicza z ul. Migalli, pro-
testującego przeciwko wprowadzeniu 
ruchu jednokierunkowego pokazuje, 
że obecnie funkcjonujący sposób do-
cierania z informacjami do mieszkańców 
jest niewystarczający. Wielu z nich nie 
zapoznało się z projektem zmian publi-
kowanym na stronach Urzędu i w Infor-
matorze Miejskim. W takich kwestiach, 
gdy wprowadza się niedogodności dla 
mieszkańców, niezbędne są, jak widać, 
inne formy komunikacji. Spotkania, pla-
katy, listy do mieszkańców. Zwiększy to 
koszty funkcjonowania administracji, ale 
zapobiegnie takim sytuacjom, jaka dziś 
ma miejsce, że lubonianie reagują wtedy, 
gdy projekty są już realizowane w terenie 
i gdy poniesione zostały koszty.

Konsultacje niezbędne
Wnioskuję zatem o wstrzymanie 

jakichkolwiek decyzji odnośnie wpro-
wadzenia nowej organizacji ruchu lub 
jej mody�kacji uwzględniającej protest 
mieszkańców do czasu przeprowadzenia 
szerokiej konsultacji tej sprawy z miesz-
kańcami z udziałem m.in. projektantów 
– autorów proponowanych rozwiązań, 
Policji i Straży Miejskiej. Mieszkańcy 
muszą mieć możliwość wysłuchania ar-
gumentacji specjalistów i służb, które 
projekty uzgadniały. Intencją propozycji 
zmian było zwiększenie bezpieczeństwa 
ruchu. Naturalne jest, że przepisy ruchu 
drogowego, mające za cel bezpieczeń-
stwo, ograniczają swobodę kierowców 
i stwarzają dla nich niedogodności. Wpro-
wadzane rozwiązanie jest niedogodne 
również dla mnie – mieszkanki ul. Dłu-
giej. Uznałam jednak, że brak możliwości 
wyjazdu z mojej ulicy w lewo, w ul. Mi-
galli i dalej w ul. Żabikowską, jest mniej 
ważny, aniżeli bezpieczeństwo na drodze. 
Zakładam, że projektanci tych zmian 
działają w interesie moim i wszystkich 
korzystających z tej drogi. Jeżeli jednak, ta 
niedogodność okazuje się być tak trudna 
do zaakceptowania przez okolicznych 
mieszkańców, niezbędne jest, w mo-
jej ocenie, ponowne przeanalizowanie 

przecież przedstawicielami miesz-
kańców), to mamy kolejną, niepo-
kojącą sytuację.  

Rafał Wojtyniak

Głos 1
Zmiany w organizacji ruchu 

w rejonie ul. Buczka, Żabikowskiej, 
Poznańskiej i Targowej są efektem 
wniosku policji i straży miejskiej 
wskutek powstających w tym rejo-
nie kolizji, a nie wymysłem Urzędu 
Miasta. Pragnę zauważyć, że władze 
miasta muszą uwzględniać wnioski 
mieszkańców jak i właściwych służb. 
W czerwcu br. interweniowałem 
w Urzędzie Miasta w sprawie do-
puszczenia ruchu dwukierunkowe-
go na ul. Żabikowskiej w obecności 
Małgorzaty Machalskiej i burmistrza 
Mikołaja Tomaszyka, udało mi się 
wynegocjować dwukierunkowy ruch 
na odcinku Buczka – Migalli. W pią-
tek, 3 października br. na spotkaniu 
w terenie przy udziale M. Machal-
skiej, M. Tomaszyka i komendanta 
Straży Miejskiej Pawła Dybczyń-
skiego podjęliśmy jeszcze raz temat 
dopuszczenia dwukierunkowego 
ruchu na całym odcinku ul. Żabi-
kowskiej między Buczka a Sobie-
skiego. Decyzja dotycząca zmian 
ma zapaść w ciągu tygodnia i obok 
wysepki przy ul. Migalli ma stanąć 
znak pierwszeństwa dla jadących 
z przeciwka, co ma spowolnić i ogra-
niczyć ruch tranzytowy, a umożli-
wić komunikację mieszkańcom. 
Krzywdzące jest twierdzenie pana 
Wojtyniaka, iż protest zainicjował 
pan Tarasiewicz, który notabene 
robi czarny PR i przy okazji zbiera 
podpisy na radnego. W moim prze-
konaniu to czysty populizm i krzy-
kactwo, gdyż Urząd Miasta pół roku 
temu informował o planowanych 
zmianach w biuletynie czy „WL”. 
Wątpliwa zatem jest „skuteczność” 
pana Tarasiewicza, skoro dopiero 
przed wyborami zainteresował się 
sprawami miasta i swej najbliższej 
okolicy, gdy decyzje burmistrza się 
uprawomocniły, a pieniądze i re-
alizacja zmian są faktem dokona-
nym.

Piotr Goryniak  
(wypowiedź z 6 października)

kandydat do Rady Miasta z ul. Długiej

Głos 2
Jestem zadowolony z przebie-

gu tej akcji. Dzięki poparciu oko-
licznych mieszkańców (156 głosów) 
zamierzony cel został osiągnięty, 
w efekcie czego niekorzystne zmia-
ny komunikacyjne zostały wstrzy-
mane. Dziękujemy Panu Burmi-
strzowi za pozytywne rozpatrze-
nie naszej prośby i poddanie tego 
tematu powtórnej analizie. Pierw-
sza interwencja u Burmistrza 
Dariusza Szmyta miała miejsce 
w poniedziałek, 29 września. 
W ciągu tygodnia przeprowadzi-
łem jeszcze kilka rozmów telefo-
nicznych. W międzyczasie zbie-
rałem głosy poparcia pod petycją. 
Na skutek tych działań Burmistrz 
wyraził chęć spotkania, które od-
było się w piątek, 3 października 
po godz. 16 na ul. Żabikowskiej 
na wysokości ul. Migalli. Wówczas 
na ręce burmistrza M. Tomaszy-
ka złożyłem pisemną prośbę wraz 
z podpisami mieszkańców. W trak-
cie rozmów Burmistrz zadeklaro-
wał wstrzymanie otwarcia inwe-

stycji do piątku, 10 października 
i ponowne przeanalizowanie spra-
wy. Zbierając podpisy pod petycją, 
nigdy nie przedstawiałem się jako 
kandydat na radnego, ale jako 
mieszkaniec ul. Migalli. Podstawą 
moich działań było, jest i będzie 
dobro i bezpieczeństwo tutejszych 
mieszkańców.

Bogdan Tarasiewicz  
(wypowiedź z 7 października)
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Do Urzędu Miasta napływały sygnały, iż zmiana organizacji ru-
chu w rejonie skrzyżowania ulic Targowa, Buczka, Żabikowska 
wzbudza wśród niektórych mieszkańców kontrowersje, różne 

i czasami sprzeczne opinie. Dobra organizacja ruchu musi, naszym 
zdaniem, być bezpieczna dla każdego z użytkowników dróg. Dlatego 
też w najbliższym czasie raz jeszcze przemyślimy razem z autorem 
opracowania i odpowiednimi służbami zaproponowane zmiany, a na 
dziś utrzymujemy aktualnie obowiązujące rozwiązanie (informacja 
z Urzędu Miasta z 6 października br.).

Angelika Stefaniak
stanowisko ds. promocji

Urząd wstrzymuje zmiany

 1.  18 września otwarto przetarg na 
remont ul. Dąbrowskiego. Zo-
stanie wykonany ciąg pieszo-
jezdny o długości 181 mb z kost-
ki brukowej. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła �rma MEGABUD 
z Kościana, która zrealizuje in-
westycję do 31 stycznia 2015 r.

 2.  23 września Luboń uzyskał de-
cyzję o zezwoleniu na budowie 
ul. Brzechwy.

 3.  Opracowano projekt budowlano-
wykonawczy remontu budynku 
Przedszkola nr 1 przy ul. Sobie-
skiego.

 4.  Firma RAT-BUD Jacek Ratajczak 
z Czerwonaka kontynuuje bu-
dowę parkingu przy ul. Cmen-
tarnej. Trwa kompletowanie 
dokumentacji powykonawczej.

 5.  Zaktualizowano dokumentację 
kosztorysową dotyczącą budowy 

Inwestycje komunalne

Przekonajmy się
jaką organizację ruchu chcemy

cd.  
obok

łącznika pomiędzy salą LOSiR 
a budynkiem Gimnazjum nr 2. 
Trwają prace przygotowujące do 
ogłoszenia przetargu na reali-
zację inwestycji.

 6.  Wysłano zapytanie ofertowe 
dotyczące budowy oświetlenia 
w ul. Słonecznikowej.

 7.  Zlecono opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej 
dla ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż Stawu Edy (tzw. szach-
ty).

 8.  Firma SKANSKA rozpoczęła 
prace na ul. Cieszkowskiego. 
Zakres prac obejmuje wymianę 
kanału deszczowego oraz wy-
konanie nawierzchni na całej 
szerokości jezdni.

UML

Przy placu zabaw Autostradowa 
Dolinka na ul. Chopina w miejsce 
dziko rosnących krzewów pracow-
nicy �rmy „Kom-Lub” posadzili 10 
okazałych tui.     PAW
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projektu nowej organizacji ruchu i po-
szukanie rozwiązań minimalizujących 
utrudnienia dla mieszkańców. Jeżeli 
popełniono błąd i nie upewniono się, 
że wszyscy zainteresowani mają pełną 
wiedzę w sprawie, trzeba to teraz na-
prawić. Stąd mój wniosek o konsultacje 
społeczne i podjęcie decyzji dopiero 
po ich zakończeniu. Decyzja powinna 

być podjęta w oparciu o merytoryczną 
dyskusję, a przyjęte rozwiązania po-
winny zapewniać bezpieczeństwo na 
drodze, przy jak najmniejszej uciążli-
wości dla mieszkańców.

Małgorzata Machalska
radna RML,  

kandydatka na Burmistrza Lubonia

cd.  
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Nigdy nie mam pewności, czy 
kiedy wejdę na jezdnię, to 
bezpiecznie dotrę na drugą 

stronę – stwierdza starsza miesz-
kanka ul. Poznańskiej. Codziennie 
boję się o swoje dzieci idące do szkoły, 
bo tam nawet nie ma pasów – do-
daje kobieta z ul. Jana Panka. Tutaj 
samochody pędzą bez ograniczeń – 
mówi mieszkaniec ul. Buczka. To 
tylko nieliczne stwierdzenia osób, 
które mieszkają przy ruchliwych 
ulicach Buczka i Poznańskiej. Nie-
dostateczne oznakowanie pionowe 
i poziome, brak ograniczeń pręd-
kości i kontroli Policji oraz Straży 
Miejskiej – to tylko jedne z wielu 
problemów w zakresie bezpieczeń-
stwa użytkowników ruchu drogo-
wego w tym rejonie miasta.

Budowa ul. Buczka i późniejsza 
– ul. Poznańskiej – były inwestycja-
mi bardzo oczekiwanymi przez 
mieszkańców. Nowa nawierzchnia 
podwyższyła standard i jakość życia 
w tym rejonie Lubonia, jednak wraz 
z oddaniem do ruchu tych ulic, po-
jawił się problem niskiego poziomu 
bezpieczeństwa użytkowników dróg, 
szczególnie niezmotoryzowanych. 
Mieszkańcy od dawna informowa-
li Urząd Miasta oraz Burmistrza 
o tym jakże istotnym fakcie i ocze-
kiwali konkretnych rozwiązań. Poza 
postawieniem znaku ograniczają-
cego prędkość do 40 km/h na ul. 
Buczka, nie zrobiono nic, aby za-
pewnić taką organizację ruchu, 
która wymusiłaby na kierowcach 
wolniejszą jazdę.

Sama jestem mieszkanką tego 
rejonu Lubonia i wraz z 132 sąsia-
dami, podpisaliśmy petycję, by Urząd 
Miasta zapewnił nam bezpieczeństwo 
w zakresie korzystania z ulic Bucz-
ka i Poznańskiej i zarezerwował 
w budżecie miasta na 2015 r. środ-
ki �nansowe, które pozwolą na re-
alizację tego celu.

Niebezpieczne miejsca
Poniżej przedstawiam najnie-

bezpieczniejsze miejsca na rozpa-
trywanym obszarze, wskazane przez 
mieszkańców.
Ul. Buczka:

skrzyżowanie z ulicą Poprzecz- n

ną (kierowcy jadący od strony ul. 
Targowej powinni być informowani 
wcześniej o niebezpiecznym skrzy-
żowaniu, na którym droga z pierw-
szeństwem nie prowadzi na wprost 
tylko skręca w prawo, gdyż jest ono 
niewidoczne zza łuku);

wzniesienie wraz z łukiem (pomi- n

mo że na tym odcinku obowiązuje 
prędkość 40 km/h, to niewielu kierow-
ców stosuje się do tego ograniczenia. 
Po stronie południowej obowiązuje 
zakaz zatrzymywania się i postoju, 
natomiast po stronie północnej sa-
mochody mogą parkować. Stan ten 
utrudnia omijanie pojazdów parku-
jących na chodniku, gdyż nie ma 
w tym miejscu należytej widoczności, 
a samochody z przeciwnego kierun-
ku jadą bardzo szybko);

rejon wzniesienia (dodatkowym  n

problemem w tym miejscu jest brak 
chodnika po stronie południowej ulicy. 
Znajdują się tu dwa osiedla miesz-
kaniowe, z których przedostanie się 
przez pieszych na chodnik położony 
po drugiej stronę ulicy, a także wje-
chanie samochodem na teren osiedli 
jest bardzo niebezpiecznie. Nie ma 
tutaj również żadnego przejścia dla 
pieszych, co szczególnie naraża na 
niebezpieczeństwo dzieci);

odcinek od wzniesienia w kie- n

runku ul. Targowej (kierujący po-
jazdami jadą tym fragmentem drogi 
bardzo szybko, nie stosując się do 
oznakowania pionowego);
Ul. Poznańska:

problem ogólny – brak przejść  n

dla pieszych.
W ciągu ulicy znajdują się tylko 

dwie „zebry” oddalone od siebie 
o ok. 0,9 km – w rejonie skrzyżo-
wania Poznańska-Buczka-Targowa-
Żabikowska i na skrzyżowaniu z ul. 
Polną. Niezrozumiałym jest, dlacze-
go nie ma przejścia dla pieszych 
choćby przy ul. Jana Panka? To uli-
ca, która doprowadza ruch do ul. 
Sobieskiego, gdzie znajdują się m.
in. przystanki autobusowe, i którą 
dzieci codziennie chodzą do szko-
ły. Poza tym przy ul. Poznańskiej 
znajduje się plac zabaw. Chcąc do 
niego dojść, np. z górnej części ul. 
Jana Panka, Mokrej czy Górnej, 
pieszy nie znajdzie bezpiecznej moż-
liwości przedostania się na drugą 
stronę. Są co prawda pasy przed ul. 
Buczka, jednakże z niezrozumiałych 
względów za ul. Górną kończy się 
chodnik po wschodniej części ul. 
Poznańskiej(!) i trzeba zejść na bar-
dzo ruchliwą drogę;

wjazd od strony ul. Polnej (brak  n

zabudowy na odcinku od ul. Polnej 
powoduje, że kierowcy zwiększają 
prędkość i nie zwalniają, gdy rozpo-
czyna się zwarta zabudowa jedno-
rodzinna. Na wjeździe powinno być 
ograniczenie prędkości, gdyż samo-
chody z dużą prędkością wychodzą 

Petycja
Mieszkańcy rejonu ulic Buczka i Poznańskiej oczekują 
skutecznej i szybkiej poprawy bezpieczeństwa!

zza łuku, co dodatkowo ogranicza 
widoczność dla włączających się do 
ruchu z ulic Mokrej i Panka);
Skrzyżowanie ulic Poznańska/Bucz-
ka/Targowa/Żabikowska

To chyba jedna z najniebezpiecz-
niejszych krzyżówek w Luboniu, 
o czym świadczą liczne wypadki 
drogowe. Zmiana organizacji ruchu, 
po oddaniu ul. Poznańskiej do ruchu, 
a tym samym zmiana pierwszeństwa 
przejazdu, znacząco obniżyła bez-
pieczeństwo użytkowników tych ulic. 
W rejonie skrzyżowania znajduje się 
targowisko, sklep spożywczy (spod 
którego bardzo trudno włączyć się 
do ruchu), a także plac zabaw. Geo-
metria skrzyżowania także jest fa-
talna – można się o tym przekonać 
skręcając chociażby z Poznańskiej 
w Buczka (gdy na Buczka stoi sa-
mochód, trzeba naprawdę uwa-
żać).

I tak:
wyjazd z ul. Buczka – droga pod- n

porządkowana (w kierunku ul. Tar-
gowej) – ograniczona widoczność po 
stronie lewej (od ul. Żabikowskiej, 
łuk na ul. Poznańskiej po stronie 
prawej, zza którego bardzo szybko 
wyjeżdżają pojazdy,

ul. Żabikowska (droga główna) –  n

brak widoczności po stronie prawej 
– nie widać samochodów wyjeżdża-
jących z ul. Buczka,

ul. Targowa (droga podporząd- n

kowana) – ograniczona widoczność 
po stronie lewej – łuk na ul. Po-
znańskiej,

ul. Poznańska (droga główna) –  n

brak ostrzeżenia dla kierowców o nie-
bezpiecznym miejscu na drodze.

Nie chcemy czekać na tra-
gedię!

To naprawdę cud, że nikt nie 
poniósł największej ceny za to, że 
mamy taką, a nie inną organizację 
ruchu w ciągu wymienionych ulic. 
Czy musimy czekać, aż stanie się 
jakaś tragedia, aby wreszcie zapew-
niono nam bezpieczeństwo? O tym, 
że jest to poważny problem lokalny, 
a nie kaprysy kilku osób, niech po-
świadczą 132 podpisy mieszkańców 
tego rejonu Lubonia. Korzystam z tych 
ulic każdego dnia i ani razu nie wi-
działam Policji bądź Straży Miejskiej 
kontrolujących pojazdy (niezrozu-
miałym jest, że strażnicy znaleźli czas 
na rozdawanie jabłek kierowcom na 
ul. Poznańskiej, zamiast zająć się 
poważnymi problemami, takimi jak 
karanie mandatami karnymi). Te 
ulice to dla nich „żyła złota”, ale naj-
wyraźniej nie zależy im na popra-
wieniu statystyk i zwiększeniu wpły-
wów do budżetu.

Zmian nie będzie
Wielu mieszkańców mówi, że 

na ul. Poznańskiej i tak nic nie moż-
na poprawić, gdyż, jak usłyszeli od 
urzędników, skoro Unia Europejska 
dała na tę drogę pieniądze, to przez 
5 lat niczego na niej nie można zro-
bić. Nie wiem, czy okłamywanie 
mieszkańców wynika z niewiedzy 
pracowników naszego magistratu 
czy z niekompetencji!? Zgodnie 
z wymogami, na jakich Luboń otrzy-

mał do�nansowanie na ul. Poznań-
ską i Polną, droga musi zachowa 
trwałość w ciągu pięciu lat od za-
kończenia jej realizacji (czyli do roku 
2017). Oznacza to, że nie może być 
poddana zasadniczym zmianom 
mającym wpływ na jej charakter lub 
warunki jej realizacji. Czy namalo-
wanie przejścia dla pieszych, bądź 
ustawienie znaków drogowych zmie-
nia charakter tej inwestycji? Nawet 
gdyby urzędnicy mieli wątpliwości, 
co do tego, czy takie „rewolucyjne” 
zmiany w oznakowaniu można 
wprowadzić, to przecież należało 
spotkać się z przedstawicielami 
Urzędu Marszałkowskiego (insty-
tucji zarządzającej Wielkopolskim 
Regionalnym Programem Opera-
cyjnym, z którego Luboń otrzymał 
do�nansowanie), przedstawić im 
obawy mieszkańców i z pewnością 
zgodę byśmy otrzymali.

Wielu mieszkańców sugerowa-
ło zmianę skrzyżowania ulic Poznań-
ska-Buczka-Targowa-Żabikowska 
na rondo. To jest niemożliwe, za-
równo z uwagi na warunki tereno-
we, jak i wymogi unijne (to akurat 
byłoby ingerencją w wybudowaną 
infrastrukturę i na ewentualne zmia-
ny należy poczekać do 2017 r.). Tak 
niewiele można było zrobić, aby 
poprawić nasze bezpieczeństwo, a nie 
zrobiono nic.

Propozycje zmian
Nie nam – mieszkańcom – de-

cydować, jaka ma być nowa orga-
nizacja ruchu i elementy podwyż-
szające bezpieczeństwo w tej okoli-
cy. Od tego są specjaliści, których 
mamy nadzieję, Urząd Miasta za-
trudni celem zaprojektowania, a na-
stępnie wykonania oznakowania, 
które pozwoli, że wreszcie bez stra-
chu można będzie korzystać z opi-
sywanych ulic. Chciałabym jedynie 
przedstawić sugestie mieszkańców, 
korzystających z tych dróg każdego 
dnia, których realizacja zwiększy-
łaby bezpieczeństwo.
Ul. Buczka:

skrzyżowanie z ul. Poprzeczną –  n

poprawa czytelności skrzyżowania dla 
nadjeżdżających od ul. Targowej;

postawienie punktu kontroli po- n

miaru prędkości w miejscu ograni-
czenia prędkości do 40 km/h;

przejście dla pieszych na wyso- n

kości osiedli mieszkaniowych po 
południowej stronie ulicy;

chodnik po południowej stro- n

nie drogi,
wprowadzenie zakazu zatrzymy- n

wania się i postoju na łuku na wznie-
sieniu (strona północna);

budowa progów zwalniających. n

Ul. Poznańska:
- wykonanie przejścia dla pieszych 

w rejonie ul. Panka,
wykonanie brakującego fragmentu  n

chodnika za ul. Górną (po wschod-
niej stronie drogi),

ograniczenie prędkości na wjeź- n

dzie od strony ul. Polnej,
ograniczenie prędkości na wjeździe  n

od strony ul. Żabikowskiej,
punkt kontroli prędkości pojaz- n

dów.
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Skrzyżowanie Poznańska-Buczka-
Targowa-Żabikowska

- postawienie sygnalizacji świetl-
nej, która dodatkowo załączałaby 
czerwone światło, gdy samochód 
zbliża się do skrzyżowania z niedo-
zwoloną prędkością.

Waga powyższych argumentów 
jest naprawdę duża, gdyż dotyczą 
one bezpośrednio zagrożenia życia. 
Mam nadzieję, że głos społeczności 
lokalnej zostanie tym razem wzięty 
pod uwagę i w przyszłym roku bę-
dzie w tym rejonie bezpiecznie.

Magdalena Woźniak-Patej
Lubońska Inicjatywa Obywatelska

Najpierw odbyło się zebranie 
działkowców, na którym obec-
ny był przewodniczący Ko-

legium Prezesów lubońskich ROD 
i jednocześnie przedstawiciel Okrę-
gowego Zarządu Polskiego Związku 
Działkowców – Józef Hamrol. Przed-
stawił problemy, z którymi działkow-
cy musieli się borykać w ubiegłym 
i tym roku w związku z nową ustawą 
o ROD. Głównym celem zebrania 
było przeprowadzenie głosowania 
w sprawie wyboru stowarzyszenia 
ogrodowego, które będzie prowa-
dziło ROD „Chemik”. W głosowa-
niu działkowcy jednogłośnie przy-
jęli uchwałę o pozostaniu w Polskim 

Związku Działkowców według zasady 
„w jedności siła”.

Następnie prezes ROD „Chemik” 
przedstawił sprawozdanie zarządu 
za okres trzech kwartałów 2013 r. 
Omówił dokonania za miniony okres. 
Działkowcom wyróżniającym się 
w pielęgnowaniu działek wręczono 
dyplomy i nagrody. Przy kawie i cie-
ście poruszano tematy istotne dla 
działkowców i ruchu działkowego. 
Na zakończenie było pieczenie kieł-
basek przy ognisku oraz zabawa 
w świetlicy ogrodu.

Jan Błaszczak
prezes ROD „Chemik”

Dzień Działkowca „Chemiku”
We wrześniu działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
(ROD) „Chemik” z ul. Granicznej spotkali się na swoim 
corocznym święcie Od wtorku, 16 września, po prawie 3-miesięcznej przerwie przywró-

cono ruch kołowy pod wiaduktem na ul. Powstańców Wlkp. Jak się 
dowiedzieliśmy, ponowne zamknięcie w związku z remontem tego 

obiektu kolejowego, nastąpi w listopadzie. Będziemy Państwa o tym na bie-
żąco informowali w „Wieściach Lubońskich” i na naszej stronie internetowej: 
www.wiescilubonskie.pl.

PAW

Wiadukt otwarty!

Komentarz
Po złożeniu petycji w Urzędzie Miasta 15 września 2014 r., już 19.09.2014 r. 

wykonano przejście dla pieszych na ul. Poznańskiej przy ul. Jana Panka. 
Ponadto Urząd Miasta przedstawił nową organizację ruchu na skrzyżowa-
niu ulic Poznańska-Buczka-Targowa-Żabikowska.

Uważam, że zmiana – po raz trzeci – organizacji ruchu na tym skrzy-
żowaniu nie jest dobrym pomysłem. Zaproponowane rozwiązania, według 
mnie, nie podwyższą znacząco bezpieczeństwa użytkowników dróg. W mo-
jej opinii, jak i w opinii większości mieszkańców tego rejonu, skutecznym 
rozwiązaniem problemów byłaby sygnalizacja świetlna. Wymusiłaby na 
kierowcach zatrzymanie pojazdu i uniemożliwiła rozwijanie dużych pręd-
kości. Planowane znaki STOP, które mają być postawione na ul. Buczka 

oraz znak USTĄP PIERSZEŃSTWA na ul. Żabikowskiej, i tak nie rozwią-
żą kwestii braku widoczności przy włączaniu się do ruchu (sygnalizacja 
przynajmniej dawałaby większą gwarancję, że pojazdy z ulicy prostopadłej 
będą zatrzymane, gdy będziemy wjeżdżać na skrzyżowanie). Być może 
jednak się mylę i nowe oznakowanie poprawi czytelność tego skrzyżowania 
oraz bezpieczeństwo użytkowników (kierowców, pieszych, rowerzystów).

Mając na uwadze znajdujący się w pobliżu skrzyżowania plac zabaw 
oraz liczbę wypadków i kolizji w tym rejonie miasta – uważam, że przy-
najmniej dwa miesiące po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu, należy 
przeanalizować skuteczność wprowadzanych zmian i sprawdzić, czy rze-
czywiście na tym skrzyżowaniu będzie wreszcie bezpieczniej.

Magdalena Woźniak-Patej

n
Długo oczekiwane przejście dla pieszych na ul. Poznańskiej    
fot. Magdalena Woźniak-Patej

Zapomnieli o słabszych

Od czasu likwidacji placówki 
PZU w Luboniu najbliższa 
dla mieszkańców naszego 

miasta znajduje się przy ul. Rako-
niewickiej 23a w Poznaniu. Nie-
zmotoryzowani zdani są na dojazd 
autobusem 75: z pętli górczyńskiej 
lub ulicą Leszczyńską od Opolskiej 
(przystanki wysiadkowe w okolicy 
wiaduktu górczyńskiego). Ci lu-
bonianie, którym bliżej jest poru-
szać się przez Dębiec (linią 614 lub 
702 w kierunku Górczyna), muszą 
wysiąść przy ul. Przełęcz. W obu 
przypadkach przystanki usytuowa-
ne są z dala od oddziału PZU. Naj-
większą trudność z dotarciem do 
placówki mają ludzie starsi i chorzy, 
którzy raz po raz apelują do redak-
cji o interwencję, upominając się 
o przystanek „na żądanie” na wy-
sokości agencji ubezpieczeniowej 
na ul. Rakoniewickiej.

Bezmyślni rodzice
Pomimo że przy obiekcie szkol-

no-sportowym (Gimnazjum nr 2 
i Luboński Ośrodek Sportu i Re-
kreacji) jest wiele miejsc parkin-
gowych, podczas zebrań dla rodzi-
ców i wywiadówek brakuje ich 
i jednokierunkowa ul. Kołłątaja 
jest po obu stronach obstawiona 
samochodami. Auta stoją tak, że 
zajmują niemal cały wąski chodnik. 
Piesi, w tym matki z wózkami i ma-
łymi dziećmi, zmuszeni są schodzić 
na jezdnię. Na dodatek, mieszkań-
cy tego odcinka drogi mają problem 
z wjazdem na swoje posesje. Ich 
interwencje na policji i w szkole 
na nic się zdają (problem już przed-
stawialiśmy w „WL”).

Widokówki z Lubonia
Czytelnicy apelują do organiza-

cji i instytucji lubońskich o produk-
cję kartek pocztowych ukazujących 
charakterystyczne widoki naszego 
miasta, np. fragment placu z Ławecz-
ką bł. Edmunda Bojanowskiego.

Bardziej niebezpieczna
Wraz z rozpoczęciem roku 

szkolnego i sezonu piłkarskiego do 
redakcji napłynęły kolejne sygna-
ły o niebezpieczeństwach czyha-
jących na jednokierunkowej ul. 
Szkolnej. Samochody m.in. rodzi-

ców uczniów i kadry pobliskiej 
SP 1, pracowników pralni, kibiców 
i członków klubu Stella tak zakor-
kowują ulicę i chodnik na odcinku 
od boiska piłkarskiego do skrzy-
żowania z ul. Poniatowskiego, że 
ani przejść, ani przejechać. Problem 
kilkakrotnie już opisywaliśmy i ilu-
strowaliśmy. Obecnie niebezpie-
czeństwo zwiększyło się jeszcze 
z uwagi na rozpoczętą latem roz-
budowę szkoły.

Podwójny cios
Jak informuje „Głos Wielko-

polski” z 13-14 września 2014 r., 
mieszkaniec Poznania, Piotr Przy-
bylak, kupił w październiku 2012 r. 
część szeregowca w Wirach, wy-
budowanego przez lubońską fir-
mę „Pajo”. Miesiąc później zmar-
ła mu żona. We wrześniu ub. roku 
zawarł z deweloperem porozu-
mienie, że odda dom, a w zamian 
odzyska wpłaconą transzę 150 tys. zł, 
na którą wziął kredyt. Spłaca raty 
pożyczki, a ekwiwalentu od Pajo 
do połowy września br. nie od-
zyskał.

Sprawa śmieciowa
W niektórych rejonach Lubonia 

�rma „Kom-Lub” odbiera odpady 
komunalne w jednym z dwóch wy-
znaczonych, kolejnych dni. Miesz-
kańcy skarżą się, że nieopróżnione 
w pierwszym terminie pojemniki 
przewracają się (lub są przewracane) 
i śmieci zanieczyszczają okolicę. Poza 
tym wystawiane przed posesje kubły 
niepotrzebnie tarasują przejście pie-
szym.

Ekologiczny absurd
Pewien lubonianin spóźnił się 

ze złożeniem wniosku w Urzędzie 
Miasta w sprawie utylizacji płyt 
azbestowych z dachu (termin 
składania: do 10 września). Do-
wiedział się, że będzie mógł sko-
rzystać z pomocy profesjonalnej 
firmy i dofinansowania dopiero 
za rok. Telefonując do redakcji, 
dziwił się urzędniczym praktykom 
i narzekał, że prowokują one np. 
do tego, by eternitowe płyty łamać 
i wrzucać do pojemników na 
śmieci, co grozi szkodliwymi 
konsekwencjami.

(S)

Krótko
Interwencje
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W poniedziałek, 29 wrze-
śnia, z inicjatywy radnej 
powiatowej Jolanty Korcz 

w Ośrodku Kultury przy ul. Sobie-
skiego 97 odbyło się kolejne spotka-
nie mieszkańców z przedstawicielami 
Aquanetu – inwestora dobiegającej 
końca budowy kanalizacji w Lasku. Na 
pytania w sprawie inwestycji odpowia-
dała Koordynator Kontraktu – Jolanta 
Kowalczyk. Wiele z nich poruszano 
już podczas wcześniejszych spotkań. 
Interesowano się m.in. opłatami za 
ścieki w przypadku, gdy korzysta się 
ze studni i hydroforu. Pytano o przy-
łącza wody ogrodowej. Mieszkań-
ców ciekawiło, o ile wzrośnie cena za 

wodę i ścieki w przyszłym roku oraz 
dlaczego poznaniacy płacą za te me-
dia mniej. Niepokojono się również 
o kilka domów (przy ul. Sobieskiego 
na wysokości ul. 1 Maja), których do-
tąd nie podłączono do systemu oraz 
o nieodtworzone dotąd nawierzchnie 
niektórych ulic, odcinków dróg i chod-
ników. Niektóre sprawy przedstawi-
cielka Aquanetu wyjaśniała na miejscu 
(dotyczyły głównie zadań przewidzia-
nych do realizacji w późniejszych eta-
pach, co do których trwają dopiero 

ustalenia przetargowe). W kwestiach 
formalnych J. Kowalczyk odsyłała do 
Działu Technicznego �rmy, a pro-
blemy indywidualne rozstrzygano 
po spotkaniu.

Najwięcej uwag ze strony lubo-
nian dotyczyło odtwarzania na-
wierzchni dróg i chodników po 
robotach kanalizacyjnych. Ulice 
gruntowe, o czym informowaliśmy 
(czytaj m.in. „WL” 09-2014, str. 31 
– „Na �niszu”), są wyrównywane 
i pokrywane warstwą tłucznia. Na-
rzekano, że w porze suchej nawet 
powoli jadące pojazdy wzniecają 
tumany kurzu, po deszczu zaś na 
powierzchni pozostaje maź. Apelo-

wano o wymianę materiału, który 
nie sprawdza się w eksploatacji dróg. 
Wytykano niegospodarność, wska-
zując na układanie chodników z tych 
samych, często zniszczonych płytek, 
zamiast pomyśleć o nowych. Przed-
stawicielka Aquanetu rozwiała na-
dzieje zebranych co do zamiany 
nawierzchni na inną, wyjaśniając, 
że inwestycja w Lasku realizowana 
zgodnie z zatwierdzonym projektem 
i zaleceniami Unii Europejskiej, 
z której pochodzą środki, przewi-

duje jedynie przy-
wrócenie dróg 
i chodników do 
stanu pierwotnego, 
a nie ulepszanie ich. 
Zakresy zadań Aqu-
anetu i władz mia-
sta w kwestii stanu 
lubońskich dróg 
próbowali też wy-
jaśnić samorządow-
cy Jolanta Korcz 
i Marek Samulczyk. 
Z sali apelowano 
więc o uwzględnie-
nie zdroworozsąd-
kowych rozwiązań 
w przyszłości, przed 
tworzeniem pro-
jektów i ich zatwier-
dzeniem oraz o po-
danie do publicznej 
informacji hierar-
chizacji ulic czeka-
jących na utwar-

Ostatnie wyjaśnienia

n
Po spotkaniu uczestnicy mieli jeszcze wiele pytań indywi-
dualnych, na które odpowiadali Jolanta Kowalczyk (Aqu-
anet), Jolanta Korcz (radna Rady Powiatu Poznańskiego), 
Marek Samulczyk (przewodniczący Rady Miasta Luboń) 
i Sonia Garstkowiak (Aquanet)   fot. Hanna Siatka

dzenie. Organizatorka spotkania 
zobowiązała się spisać wnioski z dys-
kusji i przedstawić je władzom Lu-
bonia. Apelowała też o zgłaszanie 
szkód, niedoróbek i reklamacji do 
Urzędu Miasta, który pozostaje 
w stałym kontakcie z Aquanetem.

Podczas spotkania poruszono 
też kwestie nie związane z kanaliza-
cją. Korzystając z możliwości bez-
pośredniej rozmowy z przedstawi-
cielem Aquanetu, mieszkaniec ul. 
Wiejskiej, po raz kolejny zgłosił dłu-
gotrwałą awarię wodociągu w ulicy, 
o czym wcześniej parokrotnie po-
wiadamiał poznańską spółkę wodo-
ciągową telefonicznie. Jolanta Korcz 
poinformowała zaś zebranych o po-
zytywnym rozwiązaniu zgłaszanego 
przez nią wniosku w sprawie zmia-
ny trasy autobusu 614, ułatwiającej 
dotarcie do przystanków komuni-
kacji autobusowej mieszkańcom 
terenów oddalonych od głównej 
trasy – ul. Sobieskiego (czytaj „WL” 

09-2014, str. 34 – „Idzie Grześ przez 
wieś”).

Spotkanie, ku niezadowoleniu 
licznie przybyłych mieszkańców, 
odbyło się w ciasnej i dusznej sali 
w piwnicy Ośrodka Kultury. Nie-
komfortowa sytuacja wyniknęła 
z niedomówień pomiędzy organi-
zatorem i gospodarzem placówki. 
Wielu zainteresowanym nie udało się 
wejść do środka. Tłoczyli się w ko-
rytarzu przy drzwiach, dokąd nie 
docierały informacje i dyskusja. 
Niektórzy zrezygnowali z takiego 
„uczestnictwa” w spotkaniu.

Oprócz wymienionych wyżej 
przedstawicieli władz wśród przy-
byłych obecna była też radna z Lasku 
Katarzyna Frąckowiak oraz radny 
powiatowy Andrzej Sobiło. Przed 
zakończeniem godzinnego spotka-
nia zjawił się również radny Jakub 
Bielawski (przewodniczący Komisji 
Komunalnej Rady Miasta).

HS

n
Stłoczeni w małej, niskiej sali mieszkańcy Lasku podczas spotkania z przedsta-
wicielami Aquanetu   fot. Hanna Siatka

Wrzesień to czas zbierania 
plonów, wielu lubońskich 
działkowców świętuje w tym 

miesiącu Dzień Działkowca. Wspól-
nie z zastępcą burmistrza, Rafałem 
Markiem, miałam okazję uczestniczyć 
w takich obchodach. Odwiedziliśmy 
dwa Rodzinne Ogrody Działkowe 
(ROD) – „Bratek” oraz „Pokój”. To 
miłe widzieć zadowolonych lubonian, 
pielęgnujących swoje ogródki i ko-
rzystających z rekreacji na świeżym 
powietrzu.

Wrzesień, to też czas podejmo-
wania decyzji w sprawie przynależ-
ności poszczególnych ogrodów do 
Polskiego Związku Działkowców. 
Niepokój działkowców budzi też sy-
tuacja po ostatnim orzeczeniu Na-
czelnego Sądu Administracyjnego, 
dotycząca altan na ogrodach. Miejmy 
nadzieję, że ustawodawca znajdzie 
rozwiązanie dla tej ważnej, z perspek-
tywy działkowców, sprawy.

Z radością natomiast, przyjęłam 
podpisanie porozumienia przez p. 
Ryszarda Grobelnego, prezesa Związ-
ku Miast Polskich (ZMP), oraz przez 
Polski Związek Działkowców. Strony 

zadeklarowały współpracę, mając na 
uwadze znaczenie rodzinnych ogro-
dów działkowych dla miast i ich 
mieszkańców, oraz dostrzegając po-
trzebę wypracowania mechanizmów 
stałej współpracy pomiędzy samo-
rządami lokalnymi a środowiskiem 
działkowców. Współpracę w zakresie 
m.in. zrównoważonego rozwoju miast, 
wspierania inwestycji ROD w infra-
strukturę służącą działkowcom oraz 
innym osobom korzystającym z ROD, 
regulacji sytuacji prawnej ROD, pro-
mocji ogrodnictwa działkowego jako 
formy wypoczynku i rekreacji człon-
ków społeczności miejskiej oraz 
ogrodnictwa miejskiego.

Luboń nie jest członkiem ZMP, 
jednak uważam, że powinniśmy się 
wzorować na tej organizacji i wspie-
rać działkowców w Luboniu. W na-
szym mieście mamy zbyt mało te-
renów zielonych, dlatego powinniśmy 
cenić ogrody działkowe, które są 
„zielonymi płucami” naszego Mia-
sta.

Małgorzata Machalska
radna Miasta Luboń

kandydatka na Burmistrza Lubonia

Chce być Burmistrzem – Małgorzata Machalska

Ogrody działkowe, 
ważne dla Lubonia

Temat straży miejskiej w Lubo-
niu wraca jak bumerang. W ze-
szłą sobotę odbywał się festyn 

w Szkole Podstawowej nr 4, który ma 
miejsce TYLKO RAZ DO ROKU! I 
co? Oczywiście Straż Miejska przyje-
chała i dawała mandaty kierowcom źle 
zaparkowanych samochodów. Gratu-
lować tylko pomysłowości – wywęszy-
li interes, to ruszyli na łowy. Totalna 
żenada! Festyn trwał 2 godziny, więc 

pewnie plony były wspaniałe! W sobot-
nie popołudnie i w niedzielę straż nie 
pracuje i wtedy, np. przed kościołem 
na ul. Sobieskiego, auta stoją gdziekol-
wiek. Po chodniku przejść nie można, 
rowerem przejechać też nie, nie mó-
wiąc o wózku. I w tym nikt nic złego 
nie widzi. BRAWO! Kolejny raz Straż 
pokazała, po co istnieje!

Magda

List do redakcji

Wątpliwe gratulacje
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Czy w Luboniu jest potrzebny 
monitoring? Czy na lubońskich 
ulicach jest wystarczająco dużo 

koszy na śmieci? Czy oferta kulturalna 
w naszym mieście jest odpowiednia? Na 
te wszystkie tematy członkowie Luboń-
skiej Inicjatywy Obywatelskiej rozmawiali 
z mieszkańcami spotkanymi na luboń-
skich ulicach. Po rozmowach na temat 
infrastruktury i inwestycji przyszedł czas 
na sprawy społeczne.

Oko monitoringu
Na początek przyjrzeliśmy się moni-

toringowi. Wszyscy mieszkańcy, z któ-
rymi rozmawialiśmy, wyrazili nadzieję, 
że kamery obserwujące nasze życie, za-
wisną na ulicach Lubonia. Nasi rozmów-
cy potwierdzali, że czuliby się bezpiecz-
niej i w ich mniemaniu spadłaby prze-
stępczość na terenie miasta. Nie prze-
szkadzałoby im, że byliby obserwowani 
przez oko monitoringu.

Warto zaznaczyć, że koszty moni-
toringu są wysokie. Jedno to zakup ka-
mer i zainstalowanie systemu, drugie to 
jego ciągła obsługa. Duże miasta, takie 
jak Poznań, mają sieć kamer liczącą 
ponad 190 urządzeń. W Luboniu mo-
nitoring istnieje w szkołach i tylko kilka 
kamer na placu w Żabikowie.

Czyściej na ulicach
Na brak koszy na śmieci, ich małą 

liczbę narzekała większość naszych roz-
mówców. Mieszkańcy wskazywali na 
leżące na ulicach śmieci: „Można pół 
miasta przejść i nie mieć, gdzie wyrzu-
cić papierka”, „Brak koszy nie motywu-
je do sprzątania po psach, jak daleko 
można iść z psią kupą w ręku?”, „Niech 
Pani spojrzy, ile petów na ulicy” – to 
przykładowe komentarze. Tylko jeden 
z naszych rozmówców stwierdził, że 
koszy jest zbyt wiele, ale w jego głosie 
można było wyczuć ironię.

Uważamy, że należy zwiększyć ilość 
koszy przy jednoczesnym zmniejszeniu 
częstotliwości wywozów, aby zminima-
lizować koszy obsługi. To prosta sprawa 
do zrobienia, którą po prostu trzeba 
wykonać.

Kultura
Wśród mieszkańców panuje zdanie, 

że w mieście nic się nie dzieje. Powtarza-
na jest opinia: „Przecież Luboń to sypial-
nia Poznania”. Tylko nieliczni nasi roz-
mówcy, w większości seniorzy, wskazali 
na ofertę kulturalną Biblioteki Miejskiej 
oraz zajęcia w ramach Uniwersytetu 
III Wieku. Część mieszkańców w średnim 
wieku mówiła o Dniach Lubonia jako 
jedynym działaniu Miasta w sferze kul-
turalno-rozrywkowym. Niestety, wszyscy 
wskazywali na to, że brakuje oferty kul-
turalno-rozrywkowej dla młodzieży. 
Siedzą „pod blokami”, snują się po ulicach 
i z nudów mają niemądre pomysły – to 
opinie nieco starszych mieszkańców na-
szego miasta o młodych.

Uważamy, że błędem lubońskiego 
urzędu jest brak skutecznego informo-
wania mieszkańców o tym, co organi-
zuje (współorganizuje) miasto, jego 
jednostki oraz lubońskie stowarzyszenia 
otrzymujące publiczne pieniądze na 
swoje działania. Często podczas rozmo-
wy słyszymy: „A to działo się w Luboniu? 
Nic nie wiedziałem/am…”. Warto zasta-
nowić się nad poprawą przekazu infor-
macji na płaszczyźnie Urząd – miesz-
kańcy.

Niewątpliwie istotne są problemy 
budowy infrastruktury drogowej: kana-
lizacji sanitarnej, deszczówki, oświetle-
nia – bo są to sprawy, które w pierwszej 
kolejności wpływają na jakość życia 
w naszym mieście. Nie należy jednak 
zapominać o tematach stricte społecz-
nych, które nasze życie polepszają, upięk-
szają, dają przyjemność i poczucie bez-
pieczeństwa. Takie proste rzeczy, jak 
ładnie nasadzone kwiaty w reprezenta-
cyjnych punktach miasta, ozdoby świą-
teczne, czystość, dobra i sprawna infor-
macja, miły urzędnik – to sprawy teo-
retycznie najmniej ważne, ale sprawia-
jące, że jest jakoś przyjemniej. Niosą za 
sobą myśl, że miło żyje się w naszym 
mieście. O to musi starać się burmistrz, 
jego pracownicy oraz radni.
Magdalena Nyćkowia-Filusz (radna) i Mag-

dalena Woźniak-Patej
Lubońska Inicjatywa Obywatelska

Jakich zmian oczekują
mieszkańcy?
Dbałość o czystość i monitoring

Zarząd Transportu Miejskiego 
(ZTM) w Poznaniu informu-
je, że na prośbę Burmistrza 

Miasta Luboń, popartą wnioskami 
mieszkańców, od 1 października br. 
wprowadzono zmiany w transpor-
cie publicznym, w wyniku których 
połączono Dolny Lasek oraz Park 
Przemysłowy (Luvena) z centrum 
Lubonia. Ułatwiono w ten sposób 
m.in. dojazd do Szkoły Podstawo-
wej nr 4 i Gimnazjum nr 2, a także 
do kościoła pw. św. Maksymiliana 
przy ul. Sobieskiego.

Na 3-miesięczny okres próbny, 
wybrane kursy linii 602 wydłużono 
do pętli Luboń-Żabikowo. Połącze-
nie funkcjonuje jako nowa linia 601. 
Dzięki niej lepszy dostęp do trans-
portu zbiorowego uzyskali m.in. 
mieszkańcy z rejonu ulic: Walki 
Młodych, Buczka, Poprzecznej, 
a także 11 Listopada. Dodatkowo, 
wybrane kursy skierowano do Par-
ku Przemysłowego usytuowanego 
przy �rmie Luvena SA.

Linia 601
DĘBIEC – 28 Czerwca 1956 r. 

– Luboń, Armii Poznań – (wyzna-
czone kursy: Luboń, R. Maya – Park 
Przemysłowy – R. Maya – Armii 
Poznań) – LUBOŃ/LASEK – Armii 
Poznań – Dworcowa – Walki Mło-
dych – Sobieskiego – Targowa – 
Buczka – Poprzeczna – Wojska 
Polskiego – Szkolna – 11 Listopada 
– ŻABIKOWO

Powrót: ŻABIKOWO – 11 Li-
stopada – Kołłątaja – Poprzeczna 
– … – DĘBIEC

W ramach linii 601 uruchomio-
no następujące przystanki:

Luboń/ n

Kocie Doły – na ul. R. Maya przy 
skrzyżowaniu z ul. Magazynową

Luboń/Park Przemysłowy – przy  n

wejściu do Luveny
Luboń/Walki Młodych – przy  n

skrzyżowaniu ul. Dworcowej z Wal-
ki Młodych

Luboń/Kościół – na ul. Walki  n

Młodych przy skrzyżowaniu z So-
bieskiego

Luboń/Buczka – na ul. Buczka  n

przy skrzyżowaniu z Poznańską
Luboń/Poprzeczna – na ul. Poprzecz- n

nej przy skrzyżowaniu z Buczka
Luboń/Kołłątaja – w kierunku Ża- n

bikowa na ul. Poprzecznej, a w kie-
runku Dębca na ul. Kołłątaja (przy 
LOSiR)

Luboń/Świerkowa – na ul. 11 Li- n

stopada pomiędzy ul. Kołłątaja 
a Świerkową

Od 1 października, także na 
3-miesięczny okres próbny w dni 
robocze część kursów na linii 614 
skierowano ulicami: Polną i Kwia-
tową.

Linia nr 614 (wyznaczone 
kursy):

LUBOŃ/KRĘTA – Polna – Kwia-
towa – Sobieskiego – … – GÓR-
CZYN

Uruchomiono dwa nowe przy-
stanki:

Luboń/Kwiatowa – na ul. Kwiatowej  n

przy skrzyżowaniu z Sobieskiego
Luboń/Polna – na ul. Kwiatowej  n

przy skrzyżowaniu z Polną

Przez 3 miesiące, na podstawie 
badania potoków pasażerskich i wpły-
wów z biletów, trwać będzie analiza 
rentowności linii. Wyniki badań oraz 
opinie pasażerów będą decydujące 
przy podejmowaniu decyzji o dalszym 
funkcjonowaniu linii 601 i jej ewen-
tualnych zmianach. Uwagi prosimy 
przesyłać do Zarządu Transportu 
Miejskiego w Poznaniu na adres 
pocztowy ul. Matejki 59, 60-770 
Poznań lub adres e-mail: aglo@ztm.
poznan.pl.

Nocna z korektą
W związku z koniecznością awa-

ryjnego zamknięcia dla ruchu ul. 
Zieleńskiej od 2 października na-
stąpiła korekta zmienionego rozkła-
du linii nr 243. Autobusy kursują 
nie przez ul. Żupańskiego, lecz przez 
ulicę Niedziałkowskiego (powrót 
przez ul. ks. Wujka). Przedstawiamy 
właściwy przebieg zmienionej trasy 
autobusu 243: POZNAŃ GŁÓWNY 
– Dworcowa – al. Niepodległości 
– Wierzbięcice – Niedziałkowskie-
go (powrót przez ks. Jakuba Wujka) 
– Przemysłowa – 28 Czerwca 1956 
– Pamiątkowa – Wspólna – … – os. 
DĘBINA / LUBOŃ KRĘTA

ZTM

Konferencja
Zanim wprowadzono zmiany 

komunikacyjne, 26 września w Trans-
lubie odbyła się konferencja praso-
wa na temat planowanego urucho-
mienia nowej linii autobusowej nr 601. 
Wzięli w niej udział: z-ca burmistrza 
– Mikołaj Tomaszyk, przedstawicie-
le ZTM – z-ca dyrektora Piotr Snusz-
ka, kierownik Działu Transportu 
Aglomeracyjnego i Rozwoju Sieci 
– Wojciech Miechowicz, inspektor 

Nowe rozwiązania komunikacyjne
Linia 601 z Dębca przez Luboń Lasek do pętli Luboń Żabikowo. 
Wyznaczone kursy linii 614 przez ul. Kwiatową i Polną

ds. Transportu Aglomeracyjnego 
– Maciej Sobczyk, przedstawiciele 
Translubu – dyrektor Zbigniew Ber-
nat i Piotr Lepiesza oraz dziennika-
rze lokalnej prasy. Przy okazji gosz-
czenia przedstawicieli ZTM poru-
szono też kwestię konieczności 
usytuowania przystanku na ul. Ra-
koniewickiej w Poznaniu – przy 
siedzibie ZUS. Taki przystanek (na-
wet na żądanie) znacznie ułatwiłby 
lubonianom dojazd do tej placówki 
w celu załatwiania różnych spraw 
i formalności.

PAW
n
Podczas konferencji w Translubie, 
z lewej strony siedzą kolejno: Maciej 
Sobczyk, Piotr Snuszka, Wojciech 
Miechowicz, natomiast z prawej: Zbi-
gniew Bernat, Piotr Lepiesza, Mikołaj 
Tomaszyk   fot. Paweł Wolniewicz

Przypominamy, że wydany w ub. miesiącu przez „Wieści Lubońskie” 
rozkład jazdy był konsultowany i sprawdzony przez ZTM. Za odstępstwa 
odpowiada organizator transportu – Zarząd Transportu Miejskiego.
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Zastanowiło mnie usytuowa-
nie miejsca parkingowego dla 
osób niepełnosprawnych na 

nowym parkingu przy cmentarzu 
w Żabikowie. Wśród 22 miejsc po-
stojowych wyznaczono je na polu 11. 
Standardowo miejsca dla inwalidów 
sytuowane są możliwe blisko wejścia 
czy to do sklepu, czy na teren publicz-
ny. Tutaj tej reguły nie zastosowano. 
Z nurtującymi myślami udałam się 
do Urzędu Miasta w celu uzyskania 
bliższych informacji. W odpowiedzi 
od kierowniczki Wydziału Inwestycji 
otrzymałam informację, że nie ma 
jednoznacznych wytycznych okre-
ślających, w jakiej odległości od wej-
ścia powinny znajdować się miejsca 
postojowe dla niepełnosprawnych. 
W tym wypadku parking zaplano-
wano obok wjazdu na prywatną po-
sesję – urzędnicy zakładają, że nikt 
nie będzie stawiał samochodu w tym 

miejscu, nawet właściciel nierucho-
mości. Kolejnym argumentem UM 
jest to, że miejsce nr 1, które zazwy-
czaj należy do inwalidów, jest w po-
bliżu przystanku autobusowego oraz 
przejścia dla pieszych. To fakt, ale to, 
że kiedyś ktoś wyznaczył przejście 
i przystanek komunikacji miejskiej, 
moim zdaniem, nie oznacza barku 
możliwości spojrzenia na ten odci-
nek drogi całościowo i dokonania 
zmian. To, że ktoś kiedyś coś zro-
bił i postanowił, nie oznacza, że nie 
można tego zmody�kować w kon-
tekście wykonywanych prac. Niewąt-
pliwie osobom niepełnosprawnym 
byłoby nieco łatwiej, gdyby miejsce 
parkingowe dedykowane właśnie dla 
nich zlokalizowano bliżej wejścia na 
cmentarz.

Magdalena Nyćkowiak-Filusz
radna

Miejsce dla niepełnosprawnych

Poczuwając się 
do odpowie-
dzialności za 

administrowanie 
lubońskim cmenta-
rzem firma odno-
wiła krzyż cmen-
tarny, odmalowała 
główną bramę, furt-
ki i pomieszczenia 
socjalne w kaplicy. 
Część krzeseł w ka-
plicy wymieniono 
na 7 ław służących 
przedtem para�a-
nom w starym ko-
ściele Maksymilia-
na Marii Kolbego. 
Zostały przekazane 
przez proboszcza 
tamtejszej para�i – 
Józefa Majchrzaka 
i następnie przez 
Memento Mori wy-
remontowane i od-
malowane. Firma 
zamontowała również stojak na rowe-
ry, gdyż wiele osób odwiedzających 
nekropolię przyjeżdża jednośladami. 
Wszystkie prace modernizacyjne zo-
stały wykonane z własnych środków 
�nansowych �rmy „Memento Mori”. 
Ponadto na zlecenie Biura Majątku 
Komunalnego profesjonalne przed-

siębiorstwo naprawiło przeciekający 
dach kaplicy.

Właściciele �rmy „Memento 
Mori” są otwarci na propozycje i su-
gestie lubonian, które przyczynią się 
do zachowania godnego wizerunku 
cmentarza.

PAW
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Ławki kościelne nadały cmentarnej kaplicy bardziej sakralny 
i estetyczny wygląd. Z lewej u góry, w narożniku, wyraźnie 
widoczne siwe zacieki na klinkierowej cegle budynku odda-
nego do użytku w połowie 2005 r.   fot. Paweł Wolniewicz

Porządki na cmentarzu
Funkcjonująca od 13 lat rodzinna firma państwa Łopińskich – 
„Memento Mori” – wykorzystała czas wakacyjny na 
przeprowadzenie remontów i porządków na zarządzanym przez 
nią Cmentarzu Komunalnym przy ul. Armii Poznań

W związku z wydarzeniami, 
które były moim udziałem 
9 września br. około godz. 

18.30 pragnę gorąco zaapelować do 
Was kochani rodzice i wychowawcy 
o zwrócenie uwagi swoim pociechom 
i wychowankom na problematy-
kę bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym, w szczególności na jazdę 
rowerem po drogach publicznych, na 
przestrzeganie przepisów Kodeksu 
drogowego, zachowanie wyobraźni 
i zdrowego rozsądku.

9 września w ciągu zaledwie 
około 5 minut doszło do dwóch 
potencjalnie niebezpiecznych zda-
rzeń drogowych z udziałem młodych 
rowerzystów.

Wypadek pierwszy
Skrzyżowanie ulic Buczka i Po-

przecznej. Nastolatek, poruszający się 
rowerem po chodniku w kierunku  
od  Poznańskiej do Poprzecznej, 
zjeżdża z niego, nie rozglądając się 
na skrzyżowaniu i jadąc na wprost. 
Tym samym wpada praktycznie 
pod koła mojego samochodu. Na 

szczęście skręt z Buczka w Poprzecz-
ną wymusza znaczną redukcję 
prędkości, co umożliwia nagłe za-
trzymanie auta. Młodzian na klak-
son odpowiada totalnym zdziwie-
niem. Zwracam uwagę, ze nie była 
to sytuacja, w której był on uczest-
nikiem ruchu na jezdni. On na 
jezdnię zjechał z chodnika.

Wypadek drugi
Ul. Szkolna. Jadę od skrzyżo-

wania z ulicą Sienkiewicza. Po obu 
stronach wąskiej, jednokierunkowej 
drogi stoi bardzo dużo samochodów, 
jadę więc wolno. Nagle z przeciw-
ka zza zakrętu „pod prąd” na peł-
nym gazie wypada dwóch nasto-
latków na rowerach. Panika w oczach. 
Co byłoby gdybym jechał z dozwo-
loną w tym miejscu szybkością, 
trzymając się lewej strony jezdni?

Jako, że „wszystkie dzieci nasze 
są” apeluję do Was – edukujmy, 
ostrzegajmy, pilnujmy i myślmy za 
nich (?).

Hipolit Cegielski

List do redakcji

Rowerzyści na drodzePrzed końcem kadencji i kolej-
nymi świętami zmarłych wła-
dzom miasta udało się zbudo-

wać parking przy cmentarzu w Żabi-
kowie i wytyczyć długo oczekiwany 
chodnik. Jak bardzo niebezpieczny 
i nieestetyczny był ten rejon pisali-
śmy wielokrotnie. Ta inwestycja to 
jedynie część ambitnego przedsię-
wzięcia, które rozpoczęto w 2009 r. 
w ramach „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011” (budowa tzw. schetynówek) 
z dotacji wojewody, i nie dokończo-
no (2011 r.). Kompleksową przebu-
dową miało objąć ulice Cmentar-
ną i Traugutta, a skrzyżowanie ulic 

11 Listopada, Traugutta i Rejtana 
zmienić w rondo.

Na odcinku od bocznego wjaz-
du na cmentarz do bramy głównej 
powstał solidnie zbudowany parking 
na 22 auta z jednym, niezbyt for-
tunnie usytuowanym miejscem dla 
niepełnosprawnych (czytaj obok). 
Prace rozpoczęto 8 września i za-
kończono na początku październi-
ka. Prowadziło je Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Rat-Bud” Jacek 
Ratajczak z Czerwonaka. Chodnik 
(na długości ok. 69 m) został jedy-
nie wytyczony i utwardzony pofre-
zem (Kom-Lub). Jak nas zapewnił 
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta, 

jest to zabieg tym-
czasowy. W tym 
roku Wydział zle-
ci wykonanie do-
kumentacji projek-
towej i kosztory-
sowej oraz uzyska 
pozwolenie na bu-
dowę. Wyłonienie 
wykonawcy chod-
nika nastąpi dopie-
ro w 2015 r.

Wbrew pogło-
skom, parking przy 
cmentarzu będzie 
nieodpłatny.

(S.&S.)

Wreszcie bezpieczniej

n
Parking przy cmentarzu parafialnym w Żabikowie z wytyczo-
nym chodnikiem, utwardzonym pofrezem – widok w kierun-
ku bramy, od strony bocznego wjazdu   fot. Hanna Siatka
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W ostatnich latach wiele 
mówi się o potrzebie po-
prawy sytuacji osób nie-

pełnosprawnych. Okazuje się jednak, 
że kampanie społeczne i działania 
organów ustawodawczych nie roz-
wiązują narastających problemów. 
Niestety dotyczy to również Lubo-
nia, o czym przekonał się mieszka-
jący przy ul. Wojska Polskiego pan 
Grzegorz.

Jest inwalidą pierwszej grupy. 
Do niedawna poruszał się na wóz-
ku elektrycznym, który zapewniał 
mu niezależność. Niestety, pięć mie-
sięcy temu wózek uległ awarii, a pan 
Grzegorz do dziś czeka na do�nan-
sowanie kosztownej wymiany aku-
mulatora. To jednak dopiero począ-
tek problemów, z którymi przyszło 
mu się zmierzyć. Na 30 września 
pan Grzegorz miał umówioną wi-
zytę u kardiologa w przychodni 
„Med-Lux” przy ul. Fabrycznej, na 
którą czekał dziewięć miesięcy. Je-
dynym sposobem, aby mógł się tam 
dostać, był przejazd autobusem do-
stosowanym do przewozu osób 
niepełnosprawnych. W związku z tym 
29 września pan Grzegorz zadzwo-
nił do dyspozytora �rmy Translub, 
by poprosić o podstawienie następ-
nego dnia autobusu z tzw. klapą. – W 
rozmowie wyczułem niechęć – wspo-
mina. – Poprosiłem go o nazwisko, 
bo nie wiedziałem, z kim rozmawiam. 
Wtedy rozmowa stała się nerwowa. 
W końcu powiedział, że autobus 
przyjedzie o godzinie 9.15. Wierząc 
deklaracji dyspozytora następnego 
dnia pan Grzegorz czekał na przyjazd 
autobusu na pobliskim przystanku. 
Ku jego zdziwieniu o wyznaczonej, 
zgodnej z rozkładem godzinie nad-
jechał zwykły autobus. Zdziwiony 
kierowca bardzo uprzejmie poinfor-
mował, że nie został o niczym uprze-

dzony i pomimo najszczerszych 
chęci nie mógł pomóc. Zdespero-
wany pan Grzegorz zadzwonił raz 
jeszcze do dyspozytora Translubu, 
który zapewnił go, że o godzinie 9.55 
przyjedzie właściwy autobus, którym 
niepełnosprawny Lubonianin będzie 
mógł się dostać do przychodni. Po-
mimo tych zapewnień o wyznaczo-
nej godzinie raz jeszcze przyjechał 
zwykły autobus. Na tym jednak nie 
koniec. – Młody kierowca tego au-
tobusu – relacjonuje pan Grzegorz 
– był bardzo nieuprzejmy. Wychylił się 
i z uśmiechem powiedział, że mnie 
z tym wózkiem nikt nie zabierze, bo 
stwarzam zagrożenie dla pasażerów. 
I z tym samym lekceważącym uśmie-
chem odjechał. Poczułem się bardzo 
poniżony. Rozgoryczony pan Grze-
gorz zadzwonił jeszcze do Urzędu 
Miasta. – Poinformowano mnie, że 
mogę wysłać pismo ze skargą do Za-
stępcy Burmistrza, pana Mikołaja 
Tomaszczyka, ale odpowiedzi tak 
szybko nie otrzymam, bo są wybory 
i oni są zajęci. Tym sposobem ocze-
kiwana przez dziewięć miesięcy 
wizyta u kardiologa przepadła i nie 
zanosi się również, by za zaistniałą 
sytuację ktokolwiek pana Grzegorza 
przeprosił.

Przedstawiona powyżej historia 
pokazuje, że służby publiczne nie 
radzą sobie z pomocą osobom nie-
pełnosprawnym. Jeszcze bardziej 
przykry jest fakt, że niekiedy zwy-
czajnym obywatelom brakuje mi-
nimum taktu i współczucia względem 
osób, z którymi los nie obszedł się 
łaskawie. Pozostaje tylko mieć na-
dzieję, że osoby i instytucje zaanga-
żowane w opisaną sytuację wyciągną 
odpowiednie wnioski i w przyszło-
ści takie sytuacje nie będą już mia-
ły miejsca.

M.T.

Pod górkę

Spotkanie zorganizowane 7 paź-
dziernika o godz. 17 w Szkole 
Podstawowej nr 2 poprowadzi-

ła dyrektor Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 
Mariola Kokocińska. Podczas ponad 
godzinnego zebrania kilkunastu lubo-
nian zapoznało się z najistotniejszy-
mi zmianami dotyczącymi wydawania 
nowych kart parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych. Z różnych wzglę-
dów temat ten wywołuje kontrowersje 
wśród osób, których dotyczy.

Koszt wydania karty wynosić będzie 
21 zł (a nie jak do tej pory 25 zł). Do-
kument będzie obowiązywał w okresie 
ważności orzeczenia o niepełnospraw-
ności, jednak nie dłużej niż 5 lat od 
chwili wydania, co wynika z realizacji 
zaleceń Unii Europejskiej. Zgodnie 
z najnowszymi regulacjami karty par-
kingowe wydaje przewodniczący Po-
wiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności (ZdSOoN) na 
podstawie wydanego przez ZdSOoN: 1) 
orzeczenia o niepełnosprawności; 2) 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawno-
ści; 3) orzeczenia o wskazaniach do ulg 
i uprawnień. W zgodzie z obowiązują-
cym Rozporządzeniem Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie wzoru oraz trybu wydawania 
i zwrotu kart parkingowych przysługu-
ją one osobom niepełnosprawnym 
zaliczanym do znacznego albo umiar-
kowanego stopnia inwalidztwa oraz 
osobom, które nie ukończyły 16 roku 
życia i mają znacznie ograniczoną moż-
liwość poruszania się. Posiadacze obo-
wiązujących do tej pory kart parkingo-
wych zostali podzieleni na trzy grupy. 
Pierwsza to osoby posiadające ważne 
orzeczenie ZdSOoN potwierdzające 
znaczny stopień niepełnosprawności 
z symbolem przyczyny 04-O lub/i 05-R 

lub/i 10-N oraz wskazanie do wydania 
karty parkingowej (wszystkie elementy 
muszą występować w orzeczeniu łącz-
nie). Osoby należące do tej grupy mają 
prawo do wymiany starej karty na nową 
po złożeniu wniosku, zdjęcia i wniesie-
niu opłaty. Druga grupa to osoby po-
siadające ważne orzeczenie  ZdSOoN 
wraz ze wskazaniem do wydania karty 
parkingowej. Orzeczenia osób należą-
cych do tej grupy podlegają wery�-
kacji. Trzecią grupę posiadaczy kart 
parkingowych stanowią osoby nie 
posiadające orzeczenia ZdSOoN – 
mogą one ubiegać się o wydanie do-
kumentu stwierdzającego konieczność 
posługiwania się kartą. Dużo kontro-
wersji wywołuje fakt, że zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej osoby niepełnosprawne 
ubiegające się o wydanie karty parkin-
gowej muszą osobiście złożyć wniosek 
do Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności. Po-
nadto nowe karty parkingowe wyda-
wane są wyłącznie osobom posiadającym 

stałe zameldowanie. Warto również 
przypomnieć, że za posługiwanie się 
nieważną kartą można otrzymać man-
dat.

Wprowadzenie nowych kart par-
kingowych wywołało spore zamiesza-
nie. Prowadząca spotkanie Mariola 
Kokocińska jeszcze długo po jego 
zakończeniu rozmawiała indywidu-
alnie z wszystkimi zainteresowanymi, 
wśród których nie brakowało osób 
niezadowolonych ze zmian. Być może 
będzie ono miało pozytywne skutki 
i obostrzenia związane z wydawaniem 
kart parkingowych dla niepełnospraw-
nych ograniczą nie należące do rzad-
kości posługiwanie się nimi przez 
osoby do tego nieuprawnione.

M.T.

Parking dla niepełnosprawnego
Spotkanie na temat zmian w wydawaniu kart parkingowych dla 
niepełnosprawnych, które wywołują kontrowersje

n
Podczas spotkania w sprawie kart parkingowych dla inwalidów w Cieszkowiance   
fot. Mateusz Tritt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (budynek SP 2) zaprasza na 
kompleksowy warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców 
dzieci w różnym wieku, od wielu lat prowadzony w Polsce, znany 

również jako „Szkoła dla rodziców”.
Przewidywana tematyka zajęć:

Świadomość własnych celów wychowawczych. n

Poznawanie i rozumienie świata uczuć własnych i dziecka. n

Nauka umiejętności stawiania jasnych granic i wymagań. n

Zachęcanie dziecka do współpracy. n

Wspólne rozwiązywanie kon�iktów. n

Poszukiwanie sposobów uczenia dziecko samodyscypliny. n

Wspieranie samodzielności dzieci. n

Uwalnianie dzieci od grania ról. n

Wzmacnianie poczucia własnej wartości dzieci i inne w zależności od  n

potrzeb uczestników.
Zajęcia mają formę warsztatów psychoedukacyjnych, tj. składają się 

z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, które następnie są po-
głębiane w formie ćwiczeń. Pozwalają one uczestnikom doświadczyć 
codziennych sytuacji z dziećmi i sposobów radzenia sobie z nimi.

Zajęcia odbywają się w grupach maksimum 12-osobowych i składa-
ją się z cyklu comiesięcznych spotkań (wtorki, począwszy od 18.11.2014 r., 
9.12.2014 r. i kolejnych, w godz. 17.30-19).

Zapisy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, tel. 61 813 01 73, 
do końca października 2014 r. Anna Kurelska

Warsztaty dla rodziców
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Dostojnego jubileuszu doczekała 
Stanisława Charmacińska (z d. 
Bartkowiakówna) od 95 lat 

mieszkająca przy ul. Wojska Polskie-
go. W środę, 17 września obchodziła 
100-lecie swoich urodzin.

Już od rana odwiedzali ją: przy-
jaciółki, przyjaciele, sąsiedzi, skła-
dając życzenia. Przybyła przedsta-
wicielka Oddziału Poznańskiego 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
– Lidia Boguszewska. Wręczyła 
przekazane przez członka Zarządu 
– Elżbietę Łopacińską – serdeczne 
gratulacje i życzenia dalszych długich 
lat życia w zdrowiu i pomyślności. 

W południe dotarli również przed-
stawiciele władz samorządowych: 
przewodniczący Rady Miasta Luboń 
– Marek Samulczyk, burmistrz Da-
riusz Szmyt i zastępca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego – Cezary 
Biderman, który odczytał list gra-
tulacyjny od premiera Donalda 
Tuska. W imieniu własnym oraz 
całego rządu Rzeczypospolitej szef 
Rady Ministrów podziękował Sta-
nisławie Charmacińskiej za wszyst-

kie trudy i owoce minionych stu lat 
oraz złożył życzenia zdrowia i po-
gody ducha na kolejne lata.

Burmistrz Dariusz Szmyt prze-
kazał pismo z serdecznymi życze-
niami od władz miasta. Pani Stani-
sława przyznała, że nie miała dotąd 
okazji osobiście poznać włodarza 
miasta i ucieszyła się, że mogła to 
zrobić chociaż pod koniec jego ka-
dencji. Do życzeń dołączył przewod-
niczący RML Marek Samulczyk. Nie 
zabrakło jubileuszowego toastu.

Córka pani Stanisławy – Bogu-
miła Dorota Nowakowska – przed-
stawiła Burmistrzowi obecnych na 

uroczystości, którymi 
byli: teściowa Bogu-
miły – Bożena Nowa-
kowska, kuzynka Elż-
bieta Jankowska z Wło-
cławka, wnuczka Jo-
anna Nowakowska i jej 
partner Mariusz Fol-
tynowicz. Jako członek 
rodziny jest też uzna-
wana suka Sonia rasy 
„Akita Inu” (uczest-
niczka I Lubońskiej 
Wystawy Psów „Ku-
dłaty Przyjaciel”).

Przypomniano, że 
Stanisława Charma-
cińska przed wojną 
była starościną doży-
nek w Żabikowie, co 
opisano w „Wieściach 
Lubońskich” 09-2013 

– „Starościna”. Sama jubilatka wspo-
mniała zaś o wybuchu II wojny 
światowej 1 września 1939 r. Jecha-
ła wtedy do pracy i została zatrzy-
mana przez Wojsko Polskie. Zawró-
cono ją z drogi, informując, że 
Niemcy napadły na Polskę. W roz-
mowie z „Wieściami Lubońskimi” 
zwierzyła się, że nie liczyła na tak 
wesołą atmosferę podczas swojej 
jubileuszowej uroczystości. Przed 
dniem urodzin była trochę nerwo-
wa. Bardzo chciała go doczekać, bo 
nie raz już bywało, że ludzie umie-
rali 2 -3 dni przed „setką”... Ma do-
bre samopoczucie. W lutym urodzi się 
jej drugi prawnuk. 

Receptą na długowieczność bab-
ci, według wnuczki Joanny, jest jej 
przebywanie na powietrzu i czytanie. 
Pani Stanisława codziennie robi 
prasówkę. Czyta „Głos Wielkopolski”, 
kolorowe czasopisma i książki. Stu-
latka mówi o prasie: Muszę mieć, 
bez tego ani rusz. Zaznacza, że otrzy-
muje wszystkie czasopisma. – Wbrew 
pozorom jest bardzo rozrywkowa – 
mówi wnuczka o babci. – Dzisiaj 
musiała się zachować jak prawdziwa 
dama. Jest wesoła i lubi żartować.

W intencji Stanisławy Charma-
cińskiej, w dniu jej urodzin, ks. Jacek 
Zjawin odprawił o godz. 18 w ko-
ściele pw. św. Barbary Mszę św. Dla 
50 członków rodziny w sobotę, 20 
września odbyła się uroczystość w sali 
bankietowej Jan III Sobieski.

Robert Wrzesiński

Urodzona w I wojnę
100 lat życia Stanisławy Charmacińskiej

n
Cezary Biederman przekazuje Stanisławie Charmacińskiej 
list gratulacyjny od Donalda Tuska, z lewej stoją Dariusz 
Szmyt i Marek Samulczyk   fot. Robert Wrzesiński

n
Pamiątkowe zdjęcie z jubilatką, od lewej 
stoją: wnuczka Joanna Nowakowska, Elżbie-
ta Jankowska, córka Bogumiła Dorota Nowa-
kowska, Bożena Nowakowska   fot. Robert 
Wrzesiński

Z pewnością słowami Lwa Tołstoja: 
Nauka to pokarm dla rozumu 
kieruje się Lena Marcinkow-

ska, której sylwetkę przedstawiamy 
w naszym cyklu o młodych, zdolnych 
mieszkańcach Lubonia. Lena uzyskała 
do�nansowanie za osiągnięcia naukowe. 
Jest Laureatką Wojewódzkiego Kon-
kursu Języka Angielskiego, Finalist-
ką Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Polskiego, a gimnazjum ukończyła ze 
średnią ocen 5,7. Dzięki uzyskaniu 
tytułu laureata Lena została zwolniona 
z pisania egzaminów gimnazjalnych 
i automatycznie posiadła 200 punk-
tów (maksimum) przy rekrutacji do 
szkół ponadgimnazjalnych. To dało 
jej ogromny komfort, gdyż wiedzia-
ła, że dostanie się do każdej szkoły 
i klasy, które wybierze. Na ten sukces 
jednak przez kilka miesięcy ciężko 
pracowała. Skupiła się wyłącznie na 
nauce języka angielskiego i później 
musiała nadrabiać zaległości z innych 
przedmiotów. Aktualnie uczęszcza 
do Liceum Ogólnokształcącego nr 2 
w Poznaniu do klasy medialnej. Co 
ciekawe, początkowo wybrała klasę 
z rozszerzonym programem biologicz-
no-chemicznym, jednak po dwóch 
tygodniach przeniosła się do klasy 
o pro�lu humanistycznym.

Jest absolwentką Szkoły Podsta-
wowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Lu-
boniu. Będąc w gimnazjum, najbar-
dziej lubiła język angielski, polski 
i chemię, a teraz jej ulubionym przed-
miotem stała się historia. Można ją 
uznać za poliglotkę. Na dodatkowy 
kurs języka angielskiego chodzi już 
od 8 lat i niedługo planuje zdobyć 
certy�kat CAI (uznawany na całym 
świecie certy�kat z języka angiel-
skiego na poziomie zaawansowanym). 
Biegle posługuje się także językiem 
niemieckim i dodatkowo uczy się 
też języka hiszpańskiego. Pieniądze 
ze stypendium naukowego na razie 
odkłada i w przyszłym roku planu-
je je przeznaczyć na zagraniczny kurs 
językowy lub wolontariat.

W wolnych chwilach Lena lubi 
rekreacyjnie jeździć konno i czytać 

książki. Na czele jej ulubionych po-
zycji stoją „Wichrowe wzgórza” oraz 
serie kryminałów skandynawskich 
pisarzy. Jak każda nastolatka, lubi 
spotykać się z przyjaciółmi i chodzić 
na imprezy. Chciałaby również po-
wrócić do tańca. Jako mała dziew-
czynka uczęszczała na lekcje baletu 
(przez 7 lat), a później na tańce zwią-
zane z dancehall i hip-hopem.

Określa siebie jako niezorgani-
zowaną i bardzo cierpliwą. Jest am-
bitna, jednak w granicach zdrowe-
go rozsądku. Twierdzi, że na naukę 
nie poświęca bardzo wiele czasu i jest 
normalną nastolatką. Po liceum 
planuje studiować prawo w Niem-
czech

Agnieszka Witkowska

Nasi stypendyści
Kim są, co robią, jak wykorzystują nagrody pieniężne, którymi 
zostali wyróżnieni – Lena Marcinkowska – dwukrotna 
Stypendystka Miasta za osiągnięcia w latach 2012 i 2013

n
Lena Marcinkowska – dwukrotna 
Stypendystka Miasta. Ostatnie wy-
różnienie za 2013 r. otrzymała 26 
sierpnia br.

Październik jest miesiącem 
walki z rakiem piersi. Jedną 
z najlepszych metod jest pro-

�laktyka. Oprócz regularnego sa-
mobadania istotne są badania kon-
trolne. Dla dojrzałych pań zalecana 
jest mammogra�a. Kobiety pomię-
dzy 50. a 69. rokiem życia objęte są 
w Polsce bezpłatnym programem 
pro�laktycznym. Młodszym paniom 
zaleca się badania USG piersi. Są one 
całkowicie bezbolesne i bezpiecz-
ne. Wszystkie panie, które zgło-
szą się na USG piersi do Centrum 
Medycznego „Lumedica” przy ul. 

Żabikowskiej 63 (tel. 61 813 00 04, 
www.lumedica.pl) wesprą Poznańskie 
Towarzystwo Amazonek. Każde 10 zł 
z badania wykonanego w paździer-
niku będzie przekazane na ten cel. 
Poznańskie Amazonki będą miały 
też swoje stoisko podczas 4. Luboń-
skiego Biegu Niepodległości (czytaj 
na str. 63).

25 września w CM „Lumedica” 
odbyła się konferencja na temat 
pro�laktyki raka piersi. Uczestniczył 
w niej m.in. zastępca burmistrza 
Mikołaj Tomaszyk.

(S)

Profilaktyka raka piersi
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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
październik – okrągłe rocznice

310 lat temu
W październiku 1704 r. wojska pol- n

skie koronne, saskie i rosyjskie przez 
miesiąc oblegały zajęty przez Szwe-
dów Poznań, niszcząc najbliższą oko-
licę, w tym tereny dzisiejszego Lubonia, 
Górczyn, Jeżyce, Wildę i Winiary.   (11, 
s. 42 i 25, s. 44)

240 lat temu
6 października 1774 r. biskup poznański  n

i warszawski Andrzej Stanisław Młodzie-
jowski nadał Antoniemu i Małgorzacie 
Szaybom młyn żabikowski Olszak (wy-
budowany przez Michała i Małgorzatę 
Gablerów), położony w rejonie dzisiej-
szej ul. Powstańców Wlkp. i Puszkina 
(późniejszy folwark Augusta hr. Ciesz-
kowskiego).   (11, s. 30 i 48)

140 lat temu
1 października 1874 r. rozpoczął się  n

IX semestr w Wyższej Szkole Rolniczej 
im. Haliny. Placówka zatrudniała wówczas 
15 profesorów, z których 5 mieszkało na 
miejscu, 3 w Żabikowie, a 7 dojeżdżało 
z Poznania.   (11, s. 156)

115 lat temu
28 października 1899 r. mieszkań- n

cy wsi Luboń skierowali do starostwa 
petycję w sprawie budowy szkoły w ich 
osadzie.   (13, s. 206)

110 lat temu
1 października 1904 r. mistrz murar- n

ski Adolf Hö�g ze Swarzędza wystawił 
rachunek na kwotę 15 752 marek za wy-
konaną i odebraną pracę przy budowie 
szkoły w Lasku (ul. Sobieskiego 65, dziś 
Przedszkole nr 1).   (13, s. 90)

Pierwszym nauczycielem szkoły  n

w Luboniu (dawny budynek SP 3 od 
ul. Armii Poznań, dziś Szkoła Newma-
na) mianowano 19 października 1904 r. 
Augusta Rudolpha.   (13, s. 215)

W październiku 1904 r. o�cjalne otwar- n

to lubońską fabrykę drożdży. Do tego 
czasu zbudowano: krochmalnię, suszar-
nię mączki, suszarnię wycierki i część 
domów mieszkalnych.   (1, s. 14)

95 lat temu
23 października 1919 r. nauczycielem  n

w szkole w Lasku przy ul. Sobieskiego 65 
został Jan Krajke. Zastąpił pierwszego 
pedagoga tej placówki – Sylwestra Węc-
lewicza – który przepracował w niej 15 
lat.   (13, s. 93)

80 lat temu
Na zebraniu Komitetu Budowy kościoła  n

w Luboniu, 11 października 1934 r. ks. 
Stanisław Streich poinformował, że na-
był na ten cel osiem działek, czyli cztery 
morgi ziemi w Żabikowie (10 304 m2) 
za 7 956 zł.   (3, s. 102 i 11, s. 189)

75 lat temu
W październiku 1939 r. w Żabikowie  n

mieszkało 200 osób wyznania ewange-
lickiego.   (13, s. 283)

Na początku października 1939 r.  n

do mieszkania wójta Żabikowa – Leona 
Lipińskiego – przy ul. Mickiewicza 5 
wpadło kilku niemieckich zbirów z latar-
kami i brutalnie zaatakowało śpiących. 
Rodzina Lipińskich była przez Niemców 
prześladowana i więziona w obozach.   
(13, s. 179)

W październiku 1939 r. Niemcy  n

wprowadzili niemieckie nazwy miej-
scowości, ulic, urzędów i wszelkich 
napisów.   (3, s. 154)

Od października do grudnia 1939 r.  n

trwały roboty wykończeniowe na pię-
trze domu para�alnego kościoła pw. św. 
Jana Bosko. Prowadził je zespół murarzy 
Ludwika Rogacza.   (3, s. 157)

Po wkroczeniu Niemców do Polski,  n

w październiku 1939 r. Spółka Akcyj-
na Dr Roman May Chemiczne Fabryki 
zmieniła nazwę na „Pachtgesellscha� 
m.b. H. Der Chemischen Fabriken Dr 
Roman May A.G. in Lobau bei Posen”. 
Kierownictwo nad ok. 30 pracownikami 
fabryki objął treuhander Friedrich Speer 
z Wrocławia. Reszta zabudowań przeszła 
w zarząd Wehrmachtu i urządzono w nich 
magazyny wojskowe.   (6, s. 49)

70 lat temu
Od października 1944 r. do 13 stycz- n

nia 1945 r. w budynku szkoły przy ul. 
Sobieskiego 59 w Lasku (trzecia sie-
dziba SP 4, dziś dom komunalny od 
ul. Sobieskiego) koszarowało wojsko 
niemieckie.   (13, s. 106)

23 października 1944 r. na drodze Ci- n

vitella di Romagna-Nespoli, podczas akcji 
bojowej, zginął ppłk Zbigniew Kiedacz, 
dowódca 15. Pułku Ułanów Poznańskich, 
patron Liceum Ogólnokształcącego przy 
ul. Armii Poznań w Luboniu (dziś nie 
działa w Luboniu).   (13, s. 329)

65 lat temu
1 października 1949 r. z inicjatywy  n

kierownika SP 4 otwarto przy ul. Sobie-
skiego w Lasku agencję pocztową w by-
łym sklepie Piotrowskiego. Pierwszym 
kierownikiem placówki został Glapa.   
(Kronika SP 4)

1 października 1949 r. dyrektorem  n

upaństwowionych Zakładów Chemicz-
nych (Poznańskie Zakłady Przemysłu 
Fosforowego) został Edward Mielcarek, 
z zawodu cieśla, założyciel i I sekretarz 
pierwszego w zakładach koła Polskiej 
Partii Robotniczej (późniejsza Polska 
Zjednoczona Partia Robotnicza – PZPR), 
zwolniony w styczniu 1951 r. z powo-
du braku umiejętności w kierowaniu 
zakładem.   (6, s. 55)

Na skutek decyzji politycznej w paź- n

dzierniku 1949 r. zlikwidowano Grono 
Miłośników Sportu (przystań kajakową 
GMS nad Wartą przejęło Zrzeszenie 
Sportowe „Kolejorz”).   (5, s. 18)

Program SP 1 z października 1949 r.  n

przewidywał pogłębienie przyjaźni pol-
sko-radzieckiej.   (13, s. 297)

60 lat temu
7 października 1954 r. decyzją Pre- n

zesa Rady Ministrów zostaje powołane 
miasto Luboń. W jego skład weszły trzy 
wsie: Żabikowo, Lasek i Luboń. Obszar 
miasta wynosił 13,5 km2, było zamiesz-
kane przez niespełna 13 tys. mieszkań-
ców.   (11, s. 100)

W „Ilustrowanym Kurierze Polskim”  n

z 10-11 października 1954 r. ukazała się 
notatka prasowa o odkryciu w pobliżu 
starego koryta Warty osady wydmowej 
sprzed 4000 lat. W czasie prac w Lasku 
znaleziono m.in. wyroby ceramiczne, sie-
kierki krzemienne oraz ciężarki do wrze-
cion, świadczące o znajomości tkactwa 
w ówczesnym czasie.   (4, s. 19)

55 lat temu
24 października 1959 r. powstała  n

Międzyzakładowa Spółdzielnia Miesz-
kaniowa (w 1967 r. nazwę zmieniono na 
Powiatową Spółdzielnię Mieszkaniową, 
dziś Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lu-
boniu popularnie zwana „Lubonian-
ką”).   (8)

30 lat temu
9 października 1984 r. z okazji 30- n

lecia nadania Luboniowi praw miejskich 
w Poznańskich Zakładach Nawozów Fos-
forowych (Zakłady Chemiczne) odby-
ła się uroczysta sesja Miejskiej Rady 
Narodowej.   (8)

20 lat temu
28 października 1994 r. założono Klub  n

Honorowych Dawców Krwi PCK „Lu-
bonianka” im. bł. Edmunda Bojanow-
skiego.   (8; „WL” 01-1995, s. 9 i „WL” 
02-2000, s. 9)

15 lat temu
21 października 1999 r. Rada Miasta  n

obsadziła mandat radnego po zmarłym 
Macieju Kapelańskim. Nowym radnym 
został Zbigniew Ziółkowski z tego sa-
mego ugrupowania, co zmarły – „Wasi 
Sąsiedzi”. Podczas wyborów samorządo-
wych w 1998 r. uzyskał kolejną po M. 
Kapelańskim największą liczbę głosów.   
(10, Uchwała nr XVI/75/99)

21 października 1999 r. Rada Miasta  n

przyznała Medal „Zasłużony dla Mia-
sta Lubonia” Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Lubonianka”.   (10, Uchwała nr 
XVI/79/99)

26 października 1999 r. zmarła Elż- n

bieta Miałkas – długoletni Skarbnik 
Miasta (1964 – 30.07.1999).   („WL” 
11-1999, s. 23)

27 października 1999 r. odbyło się  n

pierwsze spotkanie w celu wyjaśnienia 
sytuacji w Przedszkolu nr 1 przy ul. Sobie-
skiego 65, którego działalność, opartą na 
pedagogice steinerowskiej, utożsamiano 
z sektą.    („WL” 11-1999, s. 16)

W październiku 1999 r. zakończono  n

prace archeologiczne na stanowisku Lu-
boń-Żabikowo w rejonie przebiegu obecnej 
autostrady A-2.   („WL” 03-2000, s. 18)

W październiku 1999 r. Stowarzyszenie  n

Kulturalno-Oświatowe „Forum Luboń-
skie” wydało kolejną książkę o Luboniu: 
„Żabikowo. Dzieje wsi i fundacji Augusta 

Cieszkowskiego” autorstwa Stanisława 
Malepszaka.   („WL” 10-1999, s. 1)

5 lat temu
7 października 2009 r. w holu Gim- n

nazjum nr 2 z okazji 55. rocznicy miasta 
odbyło się spotkanie radnych wszystkich 
kadencji.   („WL” 11-2009, s 11)

11 października 2009 r. w lubońskiej  n

restauracji Jan III Sobieski odbył się pierw-
szy zjazd rodu Chudzickich – potomków 
Jakuba Chudzickiego, gospodarza z XIX 
wieku.   („WL” 11-2009, s. 22)

Z okazji 55. rocznicy miasta, władze  n

wprowadziły 1 października 2009 r. oko-
licznościowy stempel pocztowy i wybiły 
monetę „4 lubonie”. Od 14 do 30 paź-
dziernika 2009 r. trwała jej akcja pro-
mocyjna.   („WL” 09-2009, s. 14)

7 października 2009 r. na uroczystej  n

sesji z okazji 55-lecia Lubonia wręczono 
odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Lu-
boń” Klubowi HDK PCK „Lubonianka” 
oraz lubońskiemu Oddziałowi PTTK.   
(„WL” 10-2009, s. 2 i 15)

26 października 2009 r. burmistrz  n

Dariusz Szmyt wspólnie z przedstawi-
cielami władz Mosiny, Murowanej Go-
śliny, Poznania i Puszczykowa podpisał 
list intencyjny w sprawie utworzenia Po-
znańskiego Związku Komunikacyjnego.   
(„WL” 11-2009, s. 50

20 października 2009 r. odbyło się  n

pierwsze posiedzenie Rady Sportu – 
organu opinio- i pomysłodawczego ds. 
sportu przy Urzędzie Miasta oraz wy-
bór jej przewodniczącego (Szymon Pie-
chowicz). Krótko potem Rada przestała 
działać.   („WL” 11-2009, s. 39)

W październiku 2009 r. nauczyciel  n

wychowania �zycznego w SP 1 – Lech 
Bartkowiak – otrzymał Medal Komisji 
Edukacji Narodowej   („WL” 11-2009 
s. 5)

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

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

oprac. HS
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Jesienny „Promyk”

We wtorek, 9 września w bi-
bliotecznej „Galerii na Re-
gale” odbyło się pierwsze 

w tym sezonie kulturalnym spotkanie 
Klubu Ludzi Niewidomych i Słabo-
widzących „Promyk”. Przy wspólnej 
kawie i słodkościach wspominano 
wakacyjne chwile oraz poznawano 
nowych członków.

Pierwszy Klub Filmowy
29 września „Galeria na Regale” 

zamieniła się w kinową salę, a to za 
sprawą spotkania miłośników du-
żego ekranu, którzy raz w miesiącu 
spotykają się w Bibliotecznym Klu-
bie Filmowym. Tym razem mieliśmy 
okazję obejrzeć oskarowy �lm w reż. 
Jean-Marc Vallee „Witaj w Klubie”. 
Prelekcję do �lmu oraz dyskusje po 

projekcji poprowadził dr Marcin 
Jauksz. Serdecznie zapraszamy na 
spotkania Klubu Filmowego zawsze 
w przedostatni poniedziałek mie-
siąca o godz. 19.

„Czarne i białe”
To tytuł spektaklu dla dzieci 

w wykonaniu aktorów Teatru „Pod 
Orzełkiem” z Białegostoku, który 
odbył się 1 października. Poeta Pan 
Czarny i Malarka Pani Biała stwo-
rzyli książkę o czarno-białym mia-
steczku. Mali widzowie wzięli udział 
w zabawnych przygodach Czarnego 
i Białego Kota, Sroki Kłamczuchy 
i innych mieszkańców miasteczka. 
Atrakcją spektaklu były nietypowe, 
płaskie lalki, przypominające �gury 
wycięte z kartonu.

(BM)

Z Biblioteki Miejskiej

n
Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru „Pod Orzełkiem”

W sobotę, 4 października wy-
braliśmy się na wyprawę 
zorganizowaną przez wła-

ścicielkę Szkoły Językowej „German” 
– Joannę Skórską – z okazji 15-lecia 
placówki. Pani Joanna ufundowała 
wszystkim uczestnikom dość niety-
powy tort – pyszne drożdżówki.

Najpierw pojechaliśmy do miej-
scowości Cottbus obejrzeć przepięk-
ny ogród nazywany Branitzer Park. 
Książę Hermann Fürst von Pückler 
założył ten park za majątki swoich 
dwóch kolejnych żon. Był bowiem 
pasjonatem ogrodów, którym po-
święcił życie. Książę został pocho-
wany w piramidzie na środku jezio-
ra, bardzo dużej i… zielonej.

Następnie pojechaliśmy do miej-
scowości Lübbenau na rejs łódkami 
po kanałach Szprewy. Urzekły mnie 
małe domki nad rzeką, ozdobione 

dyniami i kwiatami, oraz piękne 
widoki. Spreewald to bardzo piękny 
rejon z bajeczną przyrodą i atrak-
cjami kulinarnymi. Można tam zjeść 
pyszne ogórki kiszone, dobrze nam 
znany chleb ze smalcem, dla fana-
tyków Octoberfestu też coś się znaj-
dzie. Precelki, kiełbaski, świeżutki 
chlebek i piwo (dla tych, którzy za 
nim nie przepadają – pyszna her-
bata z rumem).

W końcu, trzeba było wracać. 
Rzuciliśmy jeszcze okiem na prze-
śladujące nas kaczki (karmiliśmy je 
chlebem) i po paru godzinach by-
liśmy w Polsce.

Pani Joannie serdecznie dzięku-
jemy i gratulujemy założenia szko-
ły, która ma już 15 lat.

Julia Jankowiak
uczennica Szkoły „German”

Wycieczka do Spreewaldu

n
Rejs łódkami po kanałach Szprewy

Z okazji 60. urodzin Miasta 
Lubonia, przypadających 7 
października, Stowarzyszenie 

Lubońska Inicjatywa Obywatelska 
zachęca wszystkich mieszkańców 
do stworzenia galerii zdjęć prezen-
tujących dawny Luboń.

Zapraszamy do wzięcia udziału 
w naszej nowej inicjatywie. Prze-
szukajcie rodzinne archiwa i wyślij-
cie na maila: inicjatywa@lio.org.pl 
zdjęcia z Waszego rodzinnego al-
bumu. Każdy z nas ma fotogra�e, 
na których chociażby na skrawku 
widać panoramę dawnego miasta: 
ulicę, budynki itp. Stwórzmy wspól-
nie galerię „Mój Luboń z przeszło-

ści” i powspominajmy dawne cza-
sy.

Celem naszej akcji jest ukazanie, 
jak zmieniał się Luboń przez 60 lat 
od momentu uzyskania praw miej-
skich. Zróbmy wspólnie prezent 
naszemu miastu. Zdjęcia będziemy 
publikować na naszej stronie inter-
netowej www.lio.org.pl.

Magdalena Woźniak-Patej
Lubońska Inicjatywa Obywatelska

Mój Luboń z przeszłości
Tworzymy galerię dawnych zdjęć Na zaproszenie zastępcy bur-

mistrza Rafała Marka 3 paź-
dziernika br. nasze miasto 

odwiedzili arboryści z Wrocławia. 
W trosce o nasze zabytkowe aleje 
drzew miasto zamierza nawiązać 
współpracę ze specjalistami w za-
kresie kompleksowej ochrony drzew 
pomnikowych i ich siedlisk. Zapro-
szone osoby specjalizują się 
w ochronie drzew rosnących 
w alejach, przygotowaniu 
opracowań dotyczących ich 
stanu zdrowotnego oraz wy-
konywaniu kompleksowych 
prac arborystycznych.

Pracownicy Wydziału 
Planowania Rozwoju i Ochro-
ny Środowiska Urzędu 
Miasta Luboń oprowadzili 
specjalistów wzdłuż alei 
pomnikowych w Żabikowie, 
omawiając problemy zwią-

zane z pogarszaniem siedlisk ponad-
stuletnich drzew. W wyniku prze-
prowadzonej wizji i rozmów usta-
lono plan dalszej współpracy mają-
cej na celu poprawę stanu drzew 
pomnikowych w naszym mieście.

Angelika Stefaniak
stanowisko ds. promocji

Zabytkowe aleje pod ochroną

Jeden z arborystów bada 
prętem stopień degradacji 
spróchniałego pnia lipy zabyt-
kowej alei na ul. Poniatow-
skiego

n

Jeśli nie macie Państwo moż-
liwości wysłania zdjęć mailem, 
prosimy o kontakt pod nr tele-
fonu 692 118 020 – pomożemy 
w publikacji.
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dowiskowy 
Dom Samo-
pomocy 
w Kórniku 
(piosenka 

„Facet to świnia”), 
Warsztat Terapii Za-
jęciowej w Swarzędzu 
(„Szukając szczęścia”), 
Dom Pomocy Mal-
tańskiej w Puszczy-
kowie („Hunter” 
zespołu Melody 
Club).

W ramach Małych 
Form Teatralnych 
obejrzano „Autobus 
do Sławy” (Warszta-
ty Terapii Zajęciowej 
Stowarzyszenia „Roktar” w Barano-
wie), „Drzewo Darów” (WTZ „Pro-
myk” w Kanarzewie), „Stryjek, czy-
li historia dobrego biznesu” (DPM 
w Puszczykowie), „Wesołych Świąt” 
(Miejsko-Gminny Ośrodek Wspar-
cia w Swarzędzu), „Szpital z przy-

mrużeniem oka” (ŚDS w Kórniku) 
oraz „Król Maciuś w Afryce” (SOS-W 
w Mosinie). Prezentacje wokalne 
przedstawili: Krzysztof Sadek (WTZ 
Stowarzyszenia „Roktar” w Barano-
wie) – „Pokolenie” (Kombi), Piotr 
Iwański (WTZ Stowarzyszenia „Rok-
tar” w Baranowie) – „Nie jesteś sama” 
(Seweryna Krajewskiego), Wioletta 
Kosmacz, Marcin Pietrzak i Piotr 
Cwojda (Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej „Promyk” w Konarzewie) – „Dla 
Ciebie” (Myslowitz), Karolina Joksz 
(DPM w Puszczykowie) – „Słowa” 
(Gosi Andrzejewicz), Karina Komi-
nek (ŚDS w Kórniku) – „List Do 
Boga”, Natalia Roguszka (WTZ „Pro-
myk” w Konarzewie – Filia w Otuszu) 
– „Nie zadzieraj nosa” (Czerwonych 
Gitar), Sandra Paetz (WTZ w Swa-
rzędzu) – „Zawsze gdzieś czeka ktoś” 
(Anny Jantar), Mirosława Penczyń-
ska (WTZ w Swarzędzu) – „Wszyst-
ko czego dziś chcę” (Izabeli Troja-
nowskiej), Michał Ogoniak (WTZ 
w Swarzędzu) – „Goniąc kormorany” 
(Piotra Szczepanika), Jarosław Trep-
to (WTZ w Owińskach) – „Dary 
Losu” (Ryszarda Rynkowskiego), 
Anita Krzymieniewska (WTZ w Owiń-
skach) – „Bez Słów” („Chodzą Uli-
cami Ludzie” – Wolna Grupa Buko-
wina).

Tytuł „Talent Roku 2014” otrzy-
mała Grupa Teatralna z WTZ Sto-
warzyszenia „Roktar” z Baranowa. 
Lubonianka Magdalena Zgoła zdo-
była I miejsce w konkursie plastycz-
nym „Letni Kapelusz” oraz III miej-
sce w konkursie literackim „Podróż 

marzeń”. Wszyscy laureaci i osoby 
wyróżnione otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe.

Na zakończenie przeglądu wy-
stąpiła Małgorzata Ostrowska z ze-
społem.

Robert Wrzesiński

Nietypową imprezę zorganizo-
wała 12 września w Lubońskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji 

Fundacja Polskich Kawalerów Mal-
tańskich Pomoc Maltańska. Nie za-
brakło w niej mieszkańców Lubonia, 
którymi było troje podopiecznych 
Domu Pomocy Maltańskiej w Pusz-
czykowie: Magdalena Zgoła (zdobyła 
I i III nagrodę w dwóch kategoriach), 

Michał Lewandowski i Maciej Feld-
gebel. Na widowni zasiedli uczniowie 
obu lubońskich gimnazjów.

S�nansowaną przez Powiat Po-
znański imprezę pod patronatem św. 
Jana Pawła II prowadził red. Mariusz 
Kwaśniewski z Radia „Merkury”. 
Organizatorzy mieli nadzieję, że 
impreza przyczyni się do podnie-
sienia rangi twórczości artystów 
nieprofesjonalnych i wpłynie na 
zmianę postrzegania ich przez od-
biorców.

Wśród gości obecni byli: wice-
starosta Zygmunt Jeżewski, dyrektor 
Zarządu Fundacji Polskich Kawa-
lerów Maltańskich Pomoc Maltań-
ska – Andrzej Baehr, przewodniczą-
ca Komisji Kultury Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego – Maria 
Grabkowska, dyrektor Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu 
– Teresa Gromadzińska, dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu – Elżbieta 
Bijaczewska i pełnomocnik Starosty 

Poznańskiego ds. Osób Niepełno-
sprawnych – Elżbieta Tonder.

W zlocie wzięli udział uczestni-
cy zajęć prowadzonych przez orga-
nizacje pozarządowe, instytucje z: 
Baranowa, Otusza, Drzązgowa, Li-
sówek, Mosiny, Puszczykowa, Po-
znania, Konarzewa, Owińsk, Swa-
rzędza i Kórnika. Oceniało ich jury 
w składzie: Elżbieta Bijaczewska, 

Elżbieta Tonder, Katarzyna Heydel 
– przedstawiciel Związku Polskich 
Kawalerów Maltańskich oraz Marek 
Pruchniewski – dramatopisarz i sce-
narzysta �lmowy. Prace jury wspie-
rali: Robert Bartel – profesor Uni-
wersytetu Artystycznego w Poznaniu 
prowadzący Pracownię Terapii przez 
Sztukę przy Wojewódzkim Szpitalu 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Gnieźnie, Jacek Filipiak – reżyser 
�lmowy, Jarosław Buczkowski – wy-
kładowca Akademii Muzycznej 
w Poznaniu i Szczecinie, akordeoni-
sta.

Artyści przedstawili: teledyski, 
małe prezentacje teatralne oraz pre-
zentacje wokalne. Na wystawie były 
ich prace plastyczne (tematy: letni 
bukiet, plakat propagujący Powiat 
Poznański, letni kapelusz). Jury oce-
niało też antologię podróży, a w jej 
ramach dwa tematy: „Moje najważ-
niejsze osiągnięcie życiowe” i „Podróż 
marzeń”. Teledyski zaprezentowały: 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Mosinie („To Już Czas” 
Zespołu Tabb & Mezo Team), Śro-

KULTURA

Zlot niepełnosprawnych artystów
II Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 
pt. „Zlot Talentów 2014” w LOSiR-ze

n
Pamiątkowe zdjęcie zdobywców tytułu „Talent Roku 2014”   fot. Robert Wrzesiński

n
Publiczność II Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełno-
sprawnych   fot. Robert Wrzesiński

n
Teatr „Autobus do Sławy” w wykonaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzy-
szenia „Roktar” z Baranowa   fot. Robert Wrzesiński

n
Lubonianka Magdalena Zgoła otrzy-
muje nagrodę za III miejsce w konkur-
sie literackim „Podróż marzeń”   fot. 
Robert Wrzesiński

n
Koncert Małgorzaty Ostrowskiej   fot. Robert Wrzesiński
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Co i jak?
A skoro już o nauce mowa, to 

chętni mają do wyboru cztery kie-
runki: rysunek i malarstwo (pro-
wadzi: Władysław Radziwiłłowicz), 
podstawy projektowania przestrzen-
nego (Małgorzata Małecka), foto-
grafia i multimedia (Piotr Rymer) 
oraz zajęcia artystyczne z elemen-
tami arteterapii dla dzieci (Maja 
Piskorska). Każdy z prowadzących 
jest specjalistą w swoim fachu oraz 
wieloletnim praktykiem. A kto 
może znaleźć się po stronie od-
biorcy? Właściwie każdy… Począw-
szy od dzieci w wieku od 6 lat, 
poprzez młodzież gimnazjalną 
i licealną, studentów aż do ama-
torów, którzy mają ochotę po pra-
cy odreagować, sprawdzić się, 
wzbogacić wiedzę, spełnić swoje 
wepchnięte w szufladę marzenia 
albo po prostu „wyżyć się” arty-

stycznie. Głównie przychodzą 
kandydaci na studia artystyczne, 
osoby, które wiedzą, czego chcą 
i mają określony cel. Ale nie tylko… 
Pani Maja i pan Władek przyzna-
ją, że przychodzą też i takie osoby, 
które nie potrafią nawet trzymać 
ołówka w ręku. Widziałam ich 
prace po kursie w fabryce… – pa-
nie i panowie, czapki z głów. A co 
z dziećmi? One mają tu raj na zie-
mi. Nie dosyć, że mama nie krzy-
czy, że ubranie brudne od farby 
czy węgla, to jeszcze oprócz kre-
atywnej zabawy, prowadząca prze-
myca wiadomości z historii sztu-
ki. Zajęcia prowadzone są w gru-
pie, ale jednocześnie każdy z uczest-
ników jest traktowany bardzo 
indywidualnie. Wszelkie wątpli-
wości są omawiane na forum, by 
naukę czerpać z prac własnych 
i kolegów. Na uwagę zasługuje też 

Sztuka na dotyk
cd.  
ze str. 
5

W sobotę, 13 września w re-
stauracji „Kwadrans” przy 
ul. Kościuszki 72 miesz-

kańcy Lubonia mieli niepowtarzalną 
okazję wysłuchania koncertu w wy-
konaniu Wojciecha Kordy z popular-
nego w latach 60. ub. stulecia zespołu 
„Niebiesko-Czarni”. Artysta przywo-
łał swoimi piosenkami klimat z lat 
młodości licznie zgromadzonych 
w lokalu widzów. Jak nam powie-
działa organizatorka występu, rów-
nież mieszkańcy Lubonia stworzyli 
wspaniałą atmosferę. Po koncercie 
i wielokrotnych bisach odśpiewali 
Wojciechowi Kordzie „Sto lat”.

Władysław Szczepaniak

Wojciech Korda w „Kwadransie”

n
Wojciech Korda z legendarnego zespołu „Nie-
biesko-Czarni”   fot. Władysław Szczepaniak

n
Publiczność zgromadzona w restauracji „Kwadrans” przy ul. Kościuszki    
fot. Władysław Szczepaniak

elastyczność spotkań, które są pro-
wadzone w dogodnych dla zainte-
resowanych godzinach. Poza tym, 
usytuowanie firmy w Luboniu 
umożliwia łatwe dotarcie dzięki 
bliskości autostrady i dworca ko-
lejowego chętnym z Puszczykowa, 
Poznania, Kościana, Leszna, Ro-
kietnicy, Buku, a nawet z Łodzi. 
Chociaż, nie oszukujmy się… to 
tylko dodatkowe korzyści. Tak 
naprawdę, jedynym powodem była… 
fabryka, która mimo że nie funk-
cjonuje, to nadal fascynuje…

Bliższa…
Sztuka na dotyk to sztuka dla 

każdego. I mimo że ma w sobie „coś” 
nieosiągalnego dla zwykłego zjadacza 
chleba, to jednak dzięki takim miej-
scom i takim ludziom, staje się bardziej 
zrozumiała. A przecież o to w niej 
chodzi – o radość tworzenia, zabawę, 
szansę wyrażenia emocji i możliwość 
pokazania swojej perspektywy po-
strzegania rzeczywistości… Czegóż 
zatem chcieć więcej…?

B.S.

W jeden z ostatnich słonecz-
nych dni tegorocznego lata, 
17 września, spora grupa 

ludzi niewidomych i słabowidzących 
z Klubu „Promyk” wzięła udział w wy-
cieczce do Muzeum Arkadego Fidlera 
w Puszczykowie. Organizacją wyjaz-
du zajęła się przewodnicząca klubu 
Barbara Dobrowolska. Przez cały czas 
troskliwie dbała o dobrą atmosferę 
i bezpieczeństwo uczestników wy-
cieczki. Ze względu na brak środków 
�nansowych pojechaliśmy autobu-
sem liniowym. Na miejscu powitali 
nas serdecznie synowie Arkadego 
Fidlera – panowie Marek i Arkady 
junior. Przedstawili nam historię 
życia ojca – wielkiego podróżnika 
i uczestnika II wojny światowej w bi-
twie o Anglię. Można było obejrzeć 
eksponaty przywiezione z licznych 
podróży do Ameryki Południowej, 
Kanady i Madagaskaru. Wrażenie 
zrobiła na nas kolekcja motyli, pa-
jąków, wyrobów rękodzielniczych, 
ludowych oraz kultów religijnych. 
Duży jest zbiór książek autorstwa A. 
Fidlera, m.in. „Ryby śpiewają w Uka-
jali”, „Kanada pachnąca żywicą” oraz 

„Dywizjon 303”. Wokół willi zwiedza-
liśmy „Ogród Tolerancji” z różnymi 
replikami rzeźb Azteków i Majów 
z Ameryki Południowej. Imponu-
jąca jest piramida Cheopsa z Egip-
tu, pomniejszona 23 razy oraz kopia 
samolotu Dywizjonu 303 biorącego 
udział w walkach o Anglię. Niezwy-
kłą atrakcją jest replika statku „Santa 
Maria” Krzysztofa Kolumba, którym 
podróżnik ten odkrył Amerykę. Na 
statku nasi uczestnicy dali koncert, 
śpiewając pieśni marynistyczne, m.in. 
„Kwiat Magnolii” z podkładem mu-
zycznym.

W muzeum jest kawiarenka, więc 
mogliśmy wypić kawę i herbatę, zjeść 
zupę oraz smaczne lody. Po posile-
niu się uczestnicy powrócili do pi-
ramidy, gdzie znów śpiewali bawiąc 
się, a niektórzy nawet tańczyli.

Tak miło minął dzień. Zadowo-
leni wracaliśmy do domu, marząc 
o dalszych wypadach w plener.

Składamy wielkie podziękowa-
nia pani Basi za pomysł i zrealizo-
wanie wycieczki.

Lukrecja Sitarz-Wąsiewicz

Promykowcy u Fidlera

n
Członkowie klubu „Promyk” w „Ogrodzie Tolerancji” – Muzeum Arkadego Fiedle-
ra   fot. Barbara Dobrowolska

Od 17 października do 6 li-
stopada w Urzędzie Mia-
sta jest wyłożony do pu-

blicznego wglądu projektu zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego Miasta Lu-
boń – „Stary Luboń”. Dokument 
jest dostępny również na stronie 
internetowej Urzędu pod adresem: 
www.lubon.pl – BIP – Wyłożenie 
planu miejscowego.

Dyskusja publiczna nad przy-
jętymi w projekcie rozwiązaniami 
odbędzie się 27 października (po-
niedziałek) w Sali Sesyjnej (II p.) 
Urzędu Miasta, o godz. 15.

Uwagi w formie pisemnej, ust-
nie do protokołu, za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej, 
bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, można składać na 
adres: Urząd Miasta w Luboniu, pl. 
E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń 
lub e-mail: oce@lubon.pl do dnia 
20 listopada 2014 r.

(S)

Uwaga, plan miejscowy!
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Po krótkich wystąpieniach polity-
ków zaangażowanych w organizację 
koncertu (objętego patronatem ho-
norowym Wojewody Wielkopolskie-
go, Marszałka Województwa Wielko-
polskiego i Starosty Poznańskiego) 
oraz gościa specjalnego – europosła 
Ryszarda Czarneckiego – przyszedł 
czas na tradycyjny występ laureata 
ubiegłorocznej edycji. Z powodu 
nieobecności w kraju Małgorzaty 
Pury – zwyciężczyni z roku 2013 – 

jej miejsce zajął zdobywca drugie-
go miejsca w roku ubiegłym, czyli 
Michał Grobelny. Po jego występie 
scena należała już wyłącznie do pary 
prowadzących oraz siedemnastu �-
nalistów festiwalu.

Wszechobecny klimat
Zgodnie z motywem przewodnim 

koncertu �nałowego jego uczestni-
cy zaprezentowali lubońskiej publicz-
ności polskie piosenki z lat dwudzie-
stych i trzydziestych, wśród których 
znalazły się takie przeboje, jak „To 
ostatnia niedziela”, „Już taki jestem 
zimny drań”, „Miłość ci wszystko 
wybaczy” czy „Sex-appeal”. Każdy 
z zaprezentowanych utworów, wśród 

których wiele było błyskotliwie i z roz-
machem zaaranżowanych, wprowa-
dzał widzów w klimat rewii i dan-
cingów okresu międzywojennego. 
Ta aura dwudziestolecia była zresz-
tą wyczuwalna nie tylko pod sceną, 
ale również na korytarzach hali wi-
dowiskowo-sportowej, na których 
panowała zresztą bardzo przyjemna 
atmosfera. Warto zaznaczyć, że wie-
lu �nalistów na scenie bawiło się 
równie dobrze, jak lubońska publicz-

ność, którą z całkiem niezłym skut-
kiem zamierzali oczarować. Po pre-
zentacji uczestników �nałowego 
koncertu nastąpiła kilkunastominu-
towa przerwa. Widzowie mogli w tym 
czasie zaczerpnąć świeżego powietrza 
i rozprostować kości, a przy okazji 
zagłosować na swojego faworyta. 
Tymczasem na obrady udało się jury, 
w skład którego wchodzili: woka-
listka Halina Benedykt, kompozytor, 
poeta i wokalista Roman Kołakow-
ski, dyrektor Zespołu Szkół Muzycz-
nych w Poznaniu Wojciech Michal-
ski, producent muzyczny Bartosz 
Zielony (szerszej publiczności zna-
ny jako TABB) oraz zastępca Bur-
mistrza Miasta Luboń Rafał Marek, 

który jest pomysłodawcą 
Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki w Luboniu i który 
w tym roku, jak sam poin-
formował, po raz ostatni 
zasiadał w jury. Całą piątkę 
czekało trudne zadanie, po-
nieważ poziom koncertu był 
jak co roku wysoki i wyrów-
nany.

Znakomici goście i na-
grody

Podczas gdy jury obra-
dowało, na publiczność cze-
kała jeszcze jedna znakomi-
ta atrakcja. Po przerwie na 
scenie pojawili się goście 
specjalni, czyli Anita Lipnic-
ka i John Porter. Artyści, 
których pierwszy wspólny 
album „Nieprzyzwoite pio-
senki” ukazał się w roku 2003 
(osiągnął status „platynowej 

Muzyczna uczta

płyty” i został nagrodzony Fryde-
rykiem w kategorii Album Roku 
Pop), pokazali, że wciąż są w świet-
nej formie. Podczas ponad godzin-
nego występu polsko-walijski duet 
zaprezentował swoje największe 
przeboje, takie jak „Bones of Love” 
czy „Old Time Radio”. Zarówno 
Anicie Lipnickiej, jak i Johnowi 
Porterowi dopisywały tego wieczo-
ru humory, a ich samopoczucie 
szybko udzieliło się lubońskiej pu-
bliczności, która w dobrym nastro-
ju dotrwała do kulminacyjnego 
punktu imprezy, czyli wręczenia 
nagród.

Zdaniem jury na główną nagro-
dę i czek w wysokości 3 tys. złotych 
zasłużyła Kamila Markuszewska, 
która w koncercie �nałowym wy-
konywała piosenkę „Rebeka”. Dru-
gie miejsce i czek na 2 tys. zł przy-
padło w udziale Paulinie Jeżewskiej 
za wykonanie utworu „Tomasz, skąd 
ty to masz”, a miejsce trzecie i na-
groda pieniężna w wysokości 1000 zł 
tra�ły do Aleksandry Gałki, która 
zaśpiewała „Balladę o zagubionym 
sercu”. Niemniej ważna od wyróżnień 

przyznawanych przez jury była na-
groda publiczności. Tra�ła ona w ręce 
Roxany Tutaj, która urzekła lubonian 
brawurowym wykonaniem piosen-
ki „Ta mała piła dziś”. Świetna orga-
nizacja, znakomici goście specjalni 
i wysoki poziom koncertu �nało-
wego sprawiły, że chociaż impreza 
trwała ponad cztery godziny, to 
publiczność nie czuła się znużona 
i opuszczała LOSiR w świetnych 
humorach.

Udana promocja miasta
Ogólnopolski Festiwal Piosenki 

w Luboniu na stałe wpisał się w ka-
lendarz wydarzeń kulturalnych 
w Naszym Mieście. Ogólnokrajowy 
zasięg tego przedsięwzięcia sprawia, 
że Luboń może się dzięki niemu 
wypromować na muzycznej mapie 
Polski. Jeżeli w nadchodzących latach 
zostanie zachowany wysoki poziom 
organizacyjny i artystyczny luboń-
skiego festiwalu, może będzie on 
jeszcze bardziej prestiżowy, na co 
w pełni zasługuje.

Mateusz Tritt

cd.  
ze str. 
3

n
Koncert gwiazd wieczoru – Anity Lipnickiej i Johna Portera   fot. Mariusz Mar-
szałkiewicz

n
Na pierwszych miejscach zasiedli przedstawi-
ciele władz i niektórzy kandydaci w najbliższych 
wyborach, nie tylko na burmistrza   fot. Mariusz 
Marszałkiewicz

n
Uczestnicy finałowego koncertu VI Lubońskiego Festiwalu Piosenki. Z lewej – Alek-
sandra Gałka (laureatka 3. nagrody), czwarta z lewej – Roxana Tutaj (nagroda 
publiczności), w środku szósta z lewej –  Paulina Jeżewska (2. nagroda) i z prawej 
– Kamila Markuszewska (zwyciężczyni)   fot. Mariusz Marszałkiewicz

W sobotę, 4 października z po-
znańskiej Cytadeli wyruszył 
IV „Bieg na Rzecz Ziemi”. 

Jego część marszowa zakończyła się 
ok.13.30 na terenie Muzeum Mar-
tyrologicznego w Żabikowie, gdzie 
organizatorzy i uczestnicy, wraz Mar-
kiem Woźniakiem – Marszałkiem 
Województwa Wielkopolskiego – 
złożyli hołd pomordowanym pod-
czas II wojny światowej. Finał biegu 
przewidziano w Muzeum Arkadego 
Fiedlera w Puszczykowie.

„Bieg na Rzecz Ziemi” to przed-
sięwzięcie nastawione na propago-
wanie idei ochrony środowiska, 
obrony praw człowieka i promowa-
nia zdrowego stylu życia. Szczegól-
ne znaczenie przykłada się do inte-
gracji ludzi różnych kultur oraz 
promowanie tradycji Indian Ame-

ryki Północnej, a także tradycji i miejsc, 
przez które prowadzi trasa biegu. 
Muzeum Martyrologiczne w Żabi-
kowie, instytucja kultury Samorzą-
du Województwa Wielkopolskiego 
wpisuje się w idee przyświecające 
imprezie. Placówka pełni istotną rolę 
w przywracaniu godności pomor-
dowanym podczas II wojny, upa-
miętnianiu ludobójstwa dokonane-
go przez III Rzeszę, a także wycho-
wywaniu nowych pokoleń w patrio-
tycznym duchu szacunku do prze-
szłości.

Współorganizatorem biegu jest 
Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego.

Anna Parzyńska-Paschke
Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego

Bieg dla Ziemi
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W kow-
bojskim 
mia-

steczku przy ul. 
Kwiatowej odby-
ło się 21 września 
żegnano lato pik-
nikiem rodzinnym, 
w którym wzięli 
udział mieszkań-
cy Lubonia i oko-
lic oraz przyjezdni. 
Oprawę muzycz-
ną zapewnił bur-
mistrz westerno-
wego miasteczka 
– Jack, który czuwał 
nad prawidłowym 
przebiegiem impre-
zy. W programie 
było wiele atrakcji, z których mogły 
korzystać dzieci i dorośli. Dużym 
powodzeniem wśród najmłodszych 
cieszyły się mechaniczne koniki. Do 
przejażdżki na żywym kucyku (Łat-
ce) w westernowym siodle zapra-
szał opiekun Piotrek. Zwolennicy 
broni sportowej sprawdzili swoje 
umiejętności i celność na strzelnicy. 
Dorośli brali udział w konkurencji 
wbijania gwoździ w drewniany pie-
niek „dziurawym młotkiem”. Far-
merzy próbowali swoich sił w do-
jeniu krowy na czas. Śmiałkowie 
uskuteczniali umiejętności na świni 
rodeo i akrobacje na trampolinie. 
Pod przewodnictwem szeryfa Cor-
della zainteresowani zwiedzali jego 
biuro i areszt. Funkcjonował kow-
bojski grill i dania rodem z prerii. 
Spragnieni złocistego napoju tra�ali 
do saloonu i siadali przy barze na 
drewnianym koźle z siodłem. Sącząc 
ku�owe piwo rozmawiali z barman-
ką Dorotą na temat naszego małe-
go Dzikiego Zachodu i jego dzie-
jów. Szeryf zademonstrował pokaz 
lassa, którym kręcił wokół własnej 
osi i zapraszał dzieci oraz innych 

obserwatorów do wspólnej zabawy. 
Udzielał instruktażu i nauki łapania 
na lasso. Grupa Taneczno-Wester-
nowa „Dallas Country” wykonała 
występ artystyczny.

Członkowie kowbojskiego mia-
steczka są szczęśliwi z odwiedzin 
Mateusza Ziółkowskiego z rodziną. 
Czteroletni chłopczyk, choruje na 
nowotwór złośliwy z przerzutami. 
Naszemu małemu przyjacielowi nie 
zostało wiele życia, bo choroba 
okazała się nieuleczalna i bardzo 
złośliwa. Zaprosiliśmy go na nasze 
ranczo. Podarowaliśmy mu ekwi-
punek małego kowboja, aby choć 
przez chwilę poczuł się jednym 
z nas. Cierpienie i doskwierający 
ból nie pozwoliły chłopcu na uczest-
nictwo w atrakcjach i zabawie. 
Rodzice proszą czytelników i ludzi 
dobrego serca o wysyłanie wido-
kówek z pozdrowieniami, które dają 
czterolatkowi radość i uśmiech. 
Adres: Mateusz Ziółkowski, Luso-
wo ul. Poznańska 8, 62-080 Tarno-
wo Podgórne. Sprawmy chłopcu 
radość!

Zbigniew Henciel

Z miasteczka country
Zakończenie lata z kowbojami

n
Mateuszek z członkami klubu kowbojskiego

Tradycyjnie przy grillu, pi-
wie, balonach, wacie cukro-
wej i popcornie można było 

podziwiać występy zespołu Tańca 
Ludowego „Lubonie” oraz „Szaro-
tek”. Humor skutecznie poprawiał 
swymi żartami Bolesław Gromnicki. 

Organizatorzy Biby: Ośrodek Kul-
tury w Luboniu oraz Urząd Miasta, 
przygotowali niespodziankę jednemu 
ze stałych gości lubońskich imprez – 
zespołowi instrumentalnemu „Ton”. 
Z okazji 85. rocznicy powstania grupy 

pojawiły się kwiaty oraz ogromny 
tort z wystrzałowymi świeczkami. 
Każdy z uczestników pikniku mógł 
skosztować tego wspaniałego wypieku. 
Życzenia składali dyrektor Ośrod-
ka Regina Górniaczyk oraz zastępca 
burmistrza Rafał Marek. W ramach 

prezentu miasto zdecydowało się s�-
nansować uszycie strojów dla człon-
ków zespołu.

Wśród stoisk towarzyszących 
Bibie można było znaleźć punkt 
informacyjny Urzędu Skarbowego 

Poznań Wilda, liczne atrak-
cje dla dzieci (małe zoo, 
dmuchane zamki, kolejkę 
i samochodziki elektrycz-
ne) oraz punkty sprzeda-
ży kosmetyków, koszy 
wiklinowych i zabawek. 
Tuż przy scenie zaparko-
wał autobus komunikacji 
miejskiej, w którym moż-
na było złożyć wniosek na 
PEKĘ (Poznańska Elek-
troniczna Karta Aglome-
racyjna) i uzyskać wyja-
śnienia dotyczące jej 
funkcjonowania.

Mariusz Marszałkiewicz

Biba w Lasku
Utwór „O Magdaleno, Magdaleno, choć dla wszystkich jesteś, 
nie ma Ciebie nikt…” był jednym z wielu hitów śpiewanych przez 
głównego gościa tegorocznej Biby w Lasku – zespół VOX. Ta 
coroczna impreza żegnająca lato, zorganizowana w parku Siewcy 
w sobotę, 13 września, przyciągnęła tłumy lubonian. Dobra 
pogoda sprzyjała świetnej zabawie

n
Gwoździem programu tegorocznej Biby był zespół Vox   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Biesiada w parku Siewcy podczas corocznej imprezy lokalnej w Lasku    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Jak przystało na festyn, nie zabrakło straganów, 
jadła i piwa   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Występ powstałego w 1929 r. lubońskiego zespołu „Ton”   fot. Mariusz Marszałkiewicz

W jednej z migawek na głównym zdjęciu okładki – częstujące ciastem 
obecne radne Lasku i ubiegające się o reelekcję, od lewej: Katarzyna Frąc-
kowiak i Dorota Franek oraz radna Małgorzata Machalska – kandydatka 
na Burmistrza Lubonia
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W niedzielę, 21 września, w ko-
ściele pw. św. Jana Bosko, 
po Mszy św. o godz. 18 

odbył się uroczysty koncert pod-
sumowujący obchody dwusetnej 
rocznicy urodzin Augusta hrabie-
go Cieszkowskiego, w wykonaniu 
Chóru Męskiego Kompanii Druha 
Stuligrosza. Inicjatywę zorganizo-
wania drugiego w naszym mieście 
występu 20-osobowego chóru byłych 
śpiewaków i sympatyków „Poznań-
skich Słowików” oraz artystów Te-
atru Wielkiego w Poznaniu podjął 
śpiewający w nim tenor, lubonianin 
Rajmund Krusinski (pierwszy kon-
cert odbył się 27 kwietnia z okazji 
kanonizacji Jana Pawła II w kościele 
pod jego wezwaniem). Prezesem po-
wstałego jesienią 2008 r. Stowarzy-
szenia Kompanii Druha Stuligrosza 
jest Grzegorz Cwojdziński, natomiast 
inicjatorami i założycielami zespołu 
są córka Stefana Stuligrosza – Anna 
Stuligrosz-Biedak, Janusz Rutkowski 
i Jerzy Smorawiński. Kierownikiem 
artystycznym chóru i jego I dyrygen-
tem jest Andrzej Niedziałkowski, zaś 
II dyrygentem Janusz Kamiński.

Przy wypełnionych ławach ko-
ścioła śpiewacy zaprezentowali swo-

je nieprzeciętne możliwości oraz 
bogaty repertuar. W pierwszej czę-
ści zaśpiewali m.in. „Bogurodzicę”, 
„Marsz ks. Józefa Poniatowskiego”, 
„O mój rozmarynie”, „Marsz I Bry-
gady” i „Walecznych tysiąc zdobywa 
Warszawę”. Następnie, w drugiej 
części koncertu zabrzmiały m.in.: 
„Gaude Mater Polonia” „Ave Maria”, 
Ave verum Corpus i „Laudate Do-
minum (w opracowaniu Stefana 
Stuligrosza), „O salutaris Hostia” 
i „Hymn do Boga”. Wspaniała at-
mosfera, urozmaicony repertuar i, 
jak podkreślali śpiewacy, dobra aku-
styka w świątyni, niewątpliwie na 
długo zapadną w pamięci uczestni-
ków tego wspaniałego występu. Jak się 
dowiedzieliśmy, organizatorzy my-
ślą już o zorganizowaniu następnych 
koncertów byłych „Słowików” w na-
szym mieście.

PAW

Podczas o�cjalnego zakończenia 
Roku Augusta hr. Cieszkowskiego 
w Luboniu, z krótkim referatem 
przedstawiającym wybitnego Wiel-
kopolanina i lubonianina wystąpił 
prof. Janusz Karwat.

Dla serca, ducha i ucha
Jedni są wiecznie młodzi, drudzy wiecznie starzy, to kwestia 
charakteru, a nie kalendarzy – muzyczna inicjatywa młodych 
duchem

n
Jako pierwszą chór odśpiewał prastary hymn Polski – „Bogurodzicę”. Włączy-
li się do śpiewu na stojąco zgromadzeni w kościele. Dyrygował Janusz Kamiń-
ski, pierwszy z lewej Grzegorz Cwojdziński, pierwszy z lewej w 2. rzędzie – Jerzy 
Kuczyński – przyjaciel z ławy szkolnej ks. kan. Karola Biniasia, piąty z lewej 
w drugim rzędzie – lubonianin Rajmund Krusinski, pierwszy z prawej – prof. 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Zbigniew Broda, na mównicy – An-
drzej Niedziałkowski   fot. Paweł Wolniewicz

Z okazji 200-lecia urodzin pa-
trona Szkoły Podstawowej nr 3 
w czerwcu 2013 r. podczas 

posiedzenia Rady Pedagogicznej po-
wołano zespół do spraw organizacji 
Roku Augusta hr. Cieszkowskiego. 
Powstał wtedy projekt, obejmują-
cy liczne działania w szkole i poza 
nią. Uczniowie pod kierunkiem na-
uczycieli brali udział w konkursach 
szkolnych i pozaszkolnych. Z rado-
ścią przyjęliśmy fakt, że w wyniku 
rywalizacji z innymi „Cieszkowian-
kami” dzieci z naszej szkoły zajęły 
czołowe miejsca. Konkurencji było 
mnóstwo: uczniowie mogli się wyka-
zać zdolnościami literackimi, pisząc 
wiersz i opowiadanie (4 spośród 
nagrodzonych wierszy Wydawnic-
two Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu opublikowało potem 
w pięknej książce „...Na skrzydłach 
myśli... August Cieszkowski i zie-
mia wierzenicka w poezji”), two-

rząc tematyczną pracę plastycz-
ną czy prezentację multimedial-
ną. W Wierzenicy odbył się tak-
że konkurs wiedzy o Auguście hr. 
Cieszkowskim. Dzieci stworzyły też 
planszową CIESZKO-grę i komiks 
o życiu naszego patrona oraz ka-
lendarz na 2015 r. z wyróżnionymi 
przez jury pracami plastycznymi. 
Powstało również przedstawienie 
przybliżające młodszym uczniom 
postać patrona.

Działaniem, które podjęły nie 
tylko dzieci, było ręczne przepisy-
wanie najbardziej znanego dzieła 
Augusta hr. Cieszkowskiego „Ojcze 
nasz”. Pomysłodawcą tego przedsię-
wzięcia był Krzysztof Moliński – 
prezes Stowarzyszenia „Forum 
Lubońskie” im. A. hr. Cieszkowskie-
go. Dyrektor Teresie Zygmanowskiej 
pomysł bardzo się spodobał i nie-
długo potem na zebraniu roboczym 
ustaliliśmy, że opracujemy specjal-
ne matryce, na których chętni będą 
przepisywać niełatwy tekst �lozofa. 
Matryce zostały stworzone, kopie 
rozdziałów i instrukcja przygoto-
wane i we wrześniu projekt ruszył. 
Jego zasięg był spory: Cieszkowski 
został rozwieziony w różne strony 
Wielkopolski! Niektórzy uczestnicy 
obawiali się, że będzie trudno od-
zyskać to, co opuściło Luboń. Ko-
ordynatorka projektu jednak była 
pełna optymizmu – jak się okazało, 
nie bezpodstawnie: bardzo trudny 
tekst dziewiętnastowiecznego �lo-
zofa został przepisany w całości 
dzięki wysiłkowi 286 Wielkopolan 
w wieku od 9 do 86 lat. Zebranie 
całości zajęło nam rok – kolejne 
rozdziały przekazywaliśmy osobom 
chętnym do ich przepisania sukce-
sywnie. Pierwszy tom „Ojcze nasz” 
został oprawiony w kwietniu br., 
pozostałe na początku września.

„Skrybowie” dzielili się swoimi 
wrażeniami z wymagającej ogrom-
nej koncentracji pracy: części bar-
dzo się to zajęcie spodobało. Dwa-
dzieścia stron przepisali w jeden 
dzień i z entuzjazmem prosili o jesz-
cze. Byli tacy, którzy w „swoim” 
rozdziale odkryli jakąś ważną, ude-
rzającą ich prawdę. Część się zwie-
rzała, że „nic z tego nie rozumie” 
(nie ma się co temu zresztą dziwić 
– tekst nie jest łatwy nawet dla tęgich 
głów �lozo�cznych, w dodatku styl 
sprzed wielu lat i ówczesna orto-
gra�a nie ułatwiały zadania). Przy-
chodzili też tacy przepisujący, któ-
rzy oddawali swój rozdział z wyraź-
ną ulgą i nadzieją, że drugi raz już się 

Cieszkowski przepisany!

n
Tomy przepisanego ręcznie dzieła Augusta 
hr. Cieszkowskiego pt. „Ojcze nasz”

XII Konkurs Pięknego Czyta- n

nia –„I Ty zostań Mistrzem Pięk-
nego Czytania” – Alan Alexander 
Milne: …dziwny jest niedźwiedzi 
ród, że tak bardzo lubi miód… (dla 
dzieci szkół podstawowych, klas II, 
III). Zgłoszenia przyjmujemy do 14 
listopada 2014 r. (termin konkursu: 
25 listopada 2014 r.)

XX Konkurs Recytatorski n  – Prze-
cież miło mieć pstro w głowie! Mieć 
pomysły kolorowe, barwne myśli, sny 
tęczowe… – wiersze Agnieszki Frą-
czek (dla dzieci szkół podstawowych). 
Zgłoszenia przyjmujemy do 14 listo-

pada 2014 r. (termin konkursu: 27 
listopada 2014 r.)

XX Konkurs Plastyczny n  – „Roz-
wiń skrzydła wyobraźni plastycznej” 
– „Wokół Stumilowego Lasu” – ilu-
stracja do książki „Kubuś Puchatek” 
A. A. Milne (dla dzieci szkół podsta-
wowych). Prace należy złożyć w Od-
dziale dla Dzieci i Młodzieży do 14 
listopada 2014 r.

Szczegółowe informacje doty-
czące konkursów i regulaminy są 
dostępne w Oddziale dla Dzieci Bi-
blioteki Miejskiej oraz na stronie: 
www.biblub.com

BM

Konkursy w barwach jesieni
Biblioteka Miejska w Luboniu zaprasza do wzięcia udziału 
w konkursach

na takie spędzanie wolnego czasu 
nie dadzą namówić...

Zapisaliśmy 1967 stron forma-
tu A4. W różnych językach: dodat-
kową trudnością dla wielu przepi-
sujących był fakt, że August hr. 
Cieszkowski pisał po polsku, nie-
miecku, francusku, grecku i...hebraj-
sku. Ponieważ nie każdy włada 
biegle wszystkimi tymi językami, 
czasem trzeba było (jak w przypad-
ku piszącej te słowa) odwzorowywać 
literę po literze, zastanawiając się, 
czy na pewno robi się to wiernie. 
Szczególnie dociekliwi prosili o po-
moc znajomych, którzy znają grekę, 

hebrajski czy francuski. Jak widać, 
każdy się starał wywiązać z zadania 
najlepiej, jak potra�ł. Efekt jest im-
ponujący: oprawiliśmy dzieło! Na-
sza wspólna praca obejmuje 9 tomów. 
Cieszkowski i jego myśl społeczna 
zaistniała w wielu domach, rodzinach, 
miejscach pracy, urzędach, para�ach, 
Uniwersytecie Przyrodniczym...

Bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy brali udział w projekcie. 
Oprawione tomy można obejrzeć 
w bibliotece Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskie-
go. Zapraszam!

Urszula Ferdynus
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Zasadniczym celem zebrania 
było uporządkowanie spraw 
formalnych związanych z funk-

cjonowaniem stowarzyszenia oraz 
stanowiących schedę odziedziczoną 
przez zarząd z poprzednich lat. Jed-
nak troska o budowaną przez lata 
organizację powinna leżeć wszyst-
kim na sercu i z takim też apelem 
zwrócono się do osób związanych 
działalnością TMML. Apel spo-
tkał się z pozytywnym oddźwię-
kiem 42 członków stowarzyszenia. 
W zebraniu wzięły udział 24 osoby 
zapewniające quorum w pierwszym 
terminie (3 osoby usprawiedliwiły 
swoją nieobecność, byli też obec-
ni przedstawiciele Sekcji Kultury 
TMML). Nie zabrakło ożywionych 
dyskusji, jednak w efekcie udało się 
uporządkować najpilniejsze kwestie. 
Zatwierdzono nowe osoby funkcjo-
nujące w zarządzie, który obecnie 
składa się z: Przemysława Maćko-
wiaka (prezes), Moniki Warchalew-
skiej-Krol (wiceprezes), Henryka 
Plewy (sekretarz) oraz Grzegorza 
Frąckowiaka (skarbnik).

Ze względu na niewywiązywa-
nie się z powierzonych obowiązków 
odwołano natomiast członka Ko-
misji Rewizyjnej Piotra Gawełko, 
a wybrana, po wcześniejszych re-
zygnacjach, Komisja składa się 
obecnie z Anny Wilczyńkiej (prze-
wodnicząca) oraz członków: Beaty 
Jankowiak i Waldemara Waliczaka. 
Ze względów dyscyplinarnych po-
zbawiono praw członkowskich 
Renatę Surmaczewską (była obec-
na na zebraniu). W ciągu miesiąca 
odbędzie się również zabranie spra-
wozdawcze, porządkujące kwestie 
statutowe oraz działalność stowa-
rzyszenia za poprzednie lata.

Mimo różnych trudności pa-
trzymy optymistycznie w przyszłość, 
gdyż wielką szkodą byłoby zaprze-
paszczenie znaczącego dorobku 
stowarzyszenia, choć niestety kwe-
stie personalne dla kilku osób sta-
ły się od pewnego czasu dominu-
jącą formą jego działalności...

Przemysław Maćkowiak
prezes TMML

Porządki w TMML
20 września o godz. 11 w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury 
odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa 
Miłośników Miasta Lubonia (TMML)

n
Członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia po Nadzwyczajnym 
Walnym Zebraniu przed Ośrodkiem Kultury w Luboniu   fot. Mark Krol

Żegnaj lato 

Są miejsca, do których wraca się 
z przyjemnością, są ludzie, do 
których wraca się z sympatią i są 

śpiew i muzyka do których wraca się 
z miłością. Tak najlepiej można okre-
ślić imprezę „Pożegnanie lata”, której 
już III edycja odbyła się w Łęczycy. 
Indywidualnie i całymi grupami, tu-
dzież rodzinami, zjechali miłośnicy, 
by posłuchać znakomitych piosenek, 
także dawnych, uporządkowanych, 
pięknych i wartościowych, zwery�-
kowanych przez czas. Odbywające-
mu się zawsze we wrześniu wyda-
rzeniu towarzyszyła piękna pogoda, 
znakomita organizacja i sceneria jak 

z �lmu (20.09 – w dniu, w którym 
odbywało się równolegle walne ze-
branie TMML w Ośrodku Kultury, 
czytaj obok). Zespół wokalny „Lu-
bonianie” z Sekcji Kultury TMML 
zachwycił widownię piosenkami „W 
siną dal”, „Żegnaj Pamelo”, „Katarina” 
(uwspółcześniona wersja z elementami 
reggae i rapu). Autorem znakomitych 
aranżacji jest muzyk Wojciech Wice-
niak, który uświetnił na instrumen-
tach klawiszowych występ zespołu 
wokalnego. Miło było spotkać zespół 

„Komorniczanie” z Komornik, w któ-
rym niektórzy członkowie TMML 
śpiewali przez 3 lata (Jan i Krystyna 
Kaczmarkowie i Felicja Sulima). Nie 
zabrakło rozmów z dyrygentką i ze-
społem „Puszczykowskie Puszczyki”, 
z którym przez rok realizowaliśmy 
program Fundacji Polsko-Amery-
kańskiej „Wolność”. Uściskom, roz-
mowom i wspomnieniom nie było 

końca. Odwiedziły nas także władze 
gminy Komorniki. Zespół „Lubo-
nianie” składa serdeczne podzię-
kowanie Dyrektorowi Gminnego 
Ośrodka Kultury w Komornikach, 
Antoniemu Pawlikowi, Kołu Gospo-
dyń Wiejskich w Łęczycy i Radzie 
Sołeckiej za zaproszenie. Dziękujemy 
za pomoc w realizacji całorocznych 
programów muzycznych Urzędowi 
Miasta Luboń, radnym: Elżbiecie Za-
płacie-Szwedziak, Magdalenie Nyć-
kowiak-Filusz i Annie Stankowiak-
Bożełko, na których pomoc mogliśmy 
zawsze liczyć.   

Jan Kaczmarek 
(przewodniczący Sekcji Kultury)

Multimedialna śluza
W sobotni wieczór, 27 września 

członkowie Towarzystwa Miłośników 
Miasta Lubonia (TMML) wzięli udział 
w spacerze audiowizualnym „Zabyt-
ki Mówią” odbywającym się na po-
znańskim Ostrowie Tumskim w ra-
mach IX Weekendu z Historią na 
Trakcie Królewsko-Cesarskim. W czę-
ści poświęconej Śluzie Katedralnej 
wykorzystano zdjęcia z imprez współ-
organizowanych przez TMML, takich 
jak Dni Twierdzy Poznań, Dolno-

śląski Festiwal Tajemnic czy insce-
nizacja Bitwy pod Tannenbergiem 
w Szkotowie. Pomysłodawcom za-
leżało bowiem na pokazaniu poten-
cjalnych użytkowników obiektów 
w czasach jego świetności. Opowieść 
wyświetlana była na fasadzie zachod-
niego przyczółka umocnień, a po-
łączenie zabytkowej architektury 
z nowoczesną gra�ką, wzbogacone 

Z TMML

n
Występ zespołu „Lubonianie” z Sekcji Kultury TMML na festynie w Łęczycy   
fot. F. Sulima

dynamiczną muzyką spowodowało 
przekształcenie na kilka chwil hi-
storycznego zakątka w magiczną 
przestrzeń opowiadającą o swojej 
bogatej przeszłości. Choć był to już 
raczej jesienny, a nie letni wie-
czór...   

Przemysław Maćkowiak 
(prezes) TMML

Na festiwalu
Hasłem przewodnim tegorocz-

nego Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki (czytaj na str. 3) były „Lata 
dwudzieste, lata trzydzieste...”, stąd 
dominowały szlagiery powstałe 
w międzywojniu oraz nawiązujące 
stylistycznie do tego okresu. Odpo-
wiednią oprawę natomiast zapew-
nili członkowie Towarzystwa Miło-
śników Miasta Lubonia w historycz-

nych mundurach oraz strojach 
z epoki, przybliżając przed sceną 
klimat przedwojennej kawiarni. Nie 
mogło również zabraknąć mundu-
rów międzywojennego 57. Pułku 
Piechoty Karola II Króla Rumunii, 
do którego tradycji odwołuje się 
w swojej działalności nasze Stowa-
rzyszenie. Gwiazdami wieczoru był 
duet Anita Lipnicka oraz John Por-
ter. Podczas koncertu udało im się 
stworzyć niepowtarzalny, bezpre-
tensjonalny nastrój, przepełniony 
żartobliwymi i pełnymi swady dia-
logami między piosenkami. Ich 
poetyckie teksty, podobna wrażliwość 
muzyczna oraz harmonia głosów, 
a także melodyjne utwory to naj-
większe atuty koncertu.   

Przemysław Maćkowiak  
(prezes TMML)

n
Szczególna wizyta członków TMML w garderobie duetu Anita Lipnicka i John 
Porter   fot. Mark Krol
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Od piątku, 26 września przez 
3 dni trwało zgrupowanie 
jednostek i drużyn Obwo-

du Wielkopolskiego i Klas Mundu-
rowych Związku Strzeleckiego (ZS) 
„Strzelec” zorganizowane przez lu-
bonianina – komendanta Obwodu 
Wielkopolskiego – porucznika ZS 
„Strzelec” – Łukasza Kołcza. Oprócz 
lubońskiej w zgrupowaniu wzięły 
również udział jednostki strzelec-
kie z Poznania, Kalisza, Konina, Ja-
rocina i Zielonej Góry oraz kadeci 
z V Liceum Ogólnokształcącego 
w Kaliszu.

Historia drużyn strzeleckich 
sięga okresu sprzed I wojny świato-
wej. Początkowo strzelcy stanowili 
regularne wojsko u boku komen-

danta Józefa Piłsudskiego. W obliczu 
niemieckiej i sowieckiej okupacji 
stanęli do walki o niepodległość 
naszej ojczyzny. W ostatni weekend 
września, dzięki gościnności dyrek-
tor Anity Plumińskiej-Mieloch, do 
Gimnazjum nr 1 zjechało 150 strzel-

ców. W ramach zgrupowania wzię-
li udział m.in. w: szkoleniu dyscy-
plinarnym, marszu kondycyjnym 
przez Wielkopolski Park Narodowy 
(około 35 km), przeciwlotniczym 
alarmie nocnym na terenie Gimna-
zjum nr 1 oraz musztrach grupowej 
i paradnej przygotowująceych do 
uroczystości. Zajęcia miały charak-
ter teoretyczny i praktyczny i, jak 
podsumował je komendant Łukasz 
Kołcz, spełniły swoje zadanie. W ostat-
nim dniu zgrupowania, który przy-
padł w niedzielę, strzelcy uczestni-
czyli we Mszy św. „Za Ojczyznę” 
w kościele św. Jana Bosko, gdzie 

wspólnie z para�anami modlili się. 
Pełnili również wartę w północnej 
nawie świątyni, przy ołtarzu Matki 
Boskiej Patriotycznej. Po uroczystym 

nabożeństwie strzelec sierżant Robert 
Szafrański odczytał apel poległych. 
Po południu uczestnicy zgrupowa-
nia bogatsi o kolejne doświadczenia, 
pełni wrażeń rozjechali się do do-
mów.

PAW

Lubońskie zgrupowanie Strzelca

n
Podczas Mszy św. „Za Ojczyznę” strzelcy w północnej nawie świątyni    
fot. Paweł Wolniewicz

n
Pamiątkowe zdjęcie strzelców przy Krzyżu Milenijnym u zbiegu ulic Powstańców 
Wielkopolskich i Puszkina   fot. Paweł Wolniewicz

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości – w ponie-
działek, 10 listopada – po Mszy św. w kościele św. Barbary, 
o godz. 19, odbędzie się spektakl „Kazania Sejmowe ks. Piotra 

Skargi” w wykonaniu aktora z Warszawy Jana Strzygła.
SS

Kazana ks. Skargi

W 75. rocznicę wybuchu II wojny  n

światowej – 1 września – na wszystkich 
Mszach św. modliliśmy się za o�ary 
wojny, o pokój na świecie, zwłaszcza 
na Ukrainie, i pomyślność dla wolnej 
Ojczyzny. Tego dnia swoje pierwsze 
spotkania formacyjne miały Rady: 
Duszpasterska i Ekonomiczna.

5 września na trzy dni skupienia  n

do Rościnna wyjechała 15-osobowa 
grupa naszej młodzieży. Moderato-
rem był ks. Jacek Zjawin – wikariusz 
z para�i św. Barbary, a organizatorem 
Tomasz Latour.

7 września na Mszy św. o godz.11  n

dzieci, młodzież i nauczyciele prosili 
Boga o błogosławieństwo na nowy 
rok szkolny. Podczas Eucharystii 
o 9.30 rolnicy dziękowali za tego-
roczne plony i prosili o Boże błogo-
sławieństwo dla swojej pracy. Wie-
czorem spotkanie formacyjne miała 
cała Wspólnota Żywego Różańca, 
a przy kawie ks. proboszcz ugościł 
kolejną Różę Różańcową, tym razem 
pierwszą panów.

W pierwszy czwartek miesiąca  n

o godz.15 modliliśmy się w intencji 
kapłanów. Po Mszy św. trwaliśmy na 
comiesięcznej Adoracji Eucharystycz-
nej. Wieczorem tego dnia swoje spo-
tkanie formacyjne z ks. proboszczem 
mieli szafarze nadzwyczajni.

W pierwszy piątek prosiliśmy Naj- n

świętsze Serce Jezusa o potrzebne łaski, 
Boże Miłosierdzie i przepraszaliśmy 
za nasze grzechy.

Na spotkaniu 10 września zespół  n

Caritas ustalał dyżury i planował za-
dania na bieżący rok, a następnego 
dnia wydawał żywność najbardziej 
potrzebującym.

12 września odbyło się spotkanie  n

Kręgu Biblijnego, które prowadzi ks. 
prof. Janusz Nawrot.

13 września to Dzień Fatimski. Po  n

raz piąty w tym roku wierni zgroma-
dzili się na Eucharystii i nabożeństwie 
fatimskim o godz. 20.

14 września, w Święto Podwyż- n

szenia Krzyża św., para�anie zgro-
madzili się o godz. 21 na adoracji 
krzyża w Dolnym Lasku.

18 września spotkali się seniorzy  n

i uczestnicy letniego wyjazdu do Za-
niemyśla, by przy kawie wspominać 
wspólnie przeżyte chwile.

W tym miesiącu spotkania orga- n

nizacyjne mieli ministranci, dziew-
czynki ze scholi „Maksymilianki”, 
schola dorosłych, panowie mini-
stranci, redakcja „Maksymilianka”, 
kręgi Domowego Kościoła, rodzice, 
którzy pragną posłać swoje dzieci 
do wczesnej Komunii św., rodzice 
dzieci klas trzecich, które przystą-
pią w maju do I Komunii św. oraz 
rodzice młodzieży przygotowu-
jącej się do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania.

W drugiej dekadzie września,  n

w Tygodniu Wychowania, księża 
spotkali się z rodzicami, by u progu 
nowego roku szkolnego uwrażliwić 
ich na trud wychowania w duchu 
religijnym.

W ostatnim tygodniu września  n

naszą para�ę wizytował ks. arcybi-
skup Stanisław Gądecki.

27 września przedstawiciele Rady  n

Duszpasterskiej wzięli udział w II Po-
znańskim Forum Duszpasterskim, 
który odbywał się pod hasłem „Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Przez cały wrzesień w kościele  n

trwały prace związane z montowa-
niem granitowej posadzki.

Na podst. „Maksymilianka”
MGaj

Z parafii św. Maksymiliana

We wrześniu rozpoczęła się 
cykliczna, przeprowadzana 
co 5 lat wizytacja kano-

niczna biskupa. Tym razem Luboń 
lustrował ks. arcybiskup Stanisław 
Gądecki. Odwiedził wszystkie pa-
ra�e. Relacje z odwiedzin w szko-
łach leżących w poszczególnych 
para�ach znajdziecie państwo na 

stronach oświatowych przy danych 
placówkach.

Wizytacja odbywa się etapowo 
i zakończy w grudniu br. W związ-
ku z brakiem miejsca w bieżącym 
numerze, z uwagi na dużą ilość ma-
teriałów przedwyborczych, relacje 
z wizytacji biskupiej przedstawimy 
później.   (R)

Wizytacja kanoniczna
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„Pieczona Pyra”

W sobotę, 20 września ucznio-
wie SP 1 należący do Szkol-
nego Koła Krajoznawczo 

Turystycznego (SKKT) przy PTTK, 
uczestniczyli w 14. powiatowym Raj-
dzie Turystycznym „Pieczona Pyra”. 
Swoją wędrówkę rozpoczęliśmy w Lu-
sowie od odwiedzenia kościoła św. 
Jadwigi i Jakuba. Następnie przeszli-
śmy na cmentarz, aby oddać cześć 
generałowi Dowbor-Muśnickiemu 
i jego rodzinie. Zapaliliśmy znicz 
i przypomnieliśmy sobie historię 
dowódcy powstania wielkopolskie-
go, po czym odwiedziliśmy mogi-
łę pierwszego żołnierza polskiego, 
poległego w Afganistanie. W dalszej 
części trasy odwiedziliśmy w parku 
neogotycki pałac. Dalsza część wypra-
wy wiodła żółtym szlakiem wzdłuż 

jeziora do Lusówka. Stamtąd podje-
chaliśmy autokarem do Niepruszewa 
na metę rajdu, która znajdowała się 
na terenie szkoły. Tam na nas czekał 
ciepły posiłek turystyczny oraz plac-
ki ziemniaczane. Oprócz tego każ-
dy z uczestników mógł skosztować 
ziemniaka pieczonego w ognisku. 
Na mecie przygotowane były zaba-
wy związane z ziemniakami.   

Uczestnicy

Rajd
4 października uczniowie nale-

żący do SKKT PTTK wraz z opie-
kunami uczestniczyli w 20. Rajdzie 
„Złota Jesień w WPN”. Nasza grupa 
wybrała trasę wiodącą z Puszczyko-
wa czerwonym szlakiem „Kosynie-
rów” do Pożegowa. Więcej patrz na 
str. 58.

Z Jedynki

n
Uczestnicy rajdu „Pieczona Pyra” z Jedynki

Wrzesień w Niepublicznym 
Przedszkolu przy ul. Ko-
nopnickiej 14 dla nowych 

dzieci i ich rodziców jest okresem 
integracyjno-adaptacyjnym. Dlatego 
też w pierwszym tygodniu odbyło się 
zebranie informacyjne, a 6 września 
wszyscy spotkaliśmy się na pikniku 
przy ognisku. Wspólnie z zaprzyjaź-
nionym przedszkolem „Słoneczny 
Zakątek” zorganizowaliśmy imprezę, 
której głównym celem była przede 
wszystkim integracja. Słoneczna 
pogoda, ognisko, grill, mnóstwo 
uśmiechu gwarantowały dobrą za-
bawę. Największą atrakcją były 
międzyprzedszkolne zawody oraz 
emocjonujący mecz piłki nożnej 

naszych tatusiów. Po wyrównanej 
walce minimalną przewagą wygrał 
„Kubuś Puchatek”. Wszyscy dostali 
pamiątkowe dyplomy oraz drobne 
upominki. Prócz sportowych emocji 
był pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej, 
przejażdżka bryczką i kucykiem oraz 
dmuchany zamek. Mimo że każdy 
przyszedł ze swoim koszykiem pik-
nikowym, to mógł poczęstować się 
ogórkami i chlebem ze smalcem 
„Babci Iwonki”. Na imprezie poja-
wił się przewodniczący Rady Miasta 
– Marek Samulczyk. Bardzo dzięku-
jemy za zaangażowanie i obecność 
wszystkim, którzy zechcieli spędzić 
ten dzień razem z nami.

Magdalena Szymańska

U Kubusia Puchatka

n
Zawody sportowe – przeciąganie liny – w Przedszkolu Kubuś Puchatek i Przyjaciele

W Punkcie Przedszkolnym 
przy ul. Dąbrowskiego 
rozpoczęły się bezpłat-

ne zajęcia dodatkowe: muzyczno-
ruchowe, plastyczne, biblioteczne, 
gimnastyczne, j. angielski, religia oraz 
warsztaty kulinarne. Pobyt w przed-
szkolu wiąże się również z poznaniem 
obowiązujących zasad bezpiecznej 
zabawy. Na znak zgody wszystkie 
przedszkolaki złożyły podpisy przez 
odciśnięcie swoich pomalowanych 
farbami dłoni. Pierwszym wydarze-
niem w nowym roku szkolnym były 
odwiedziny w bibliotece szkolnej. Obej-
rzeliśmy multimedialne przedstawie-
nie ze Śląskiego Teatru Lalki i Aktora 
pt. „Krawiec Niteczka” na motywach 
baśni K. Makuszyńskiego.

19 września odbył się Ogólno-
polski Dzień Przedszkolaka. Przy 
akompaniamencie wesołych piose-
nek nauczycielki prowadziły gry 
i konkursy. Nie zabrakło też tańca 
z balonami, które dzieciom przy-
sporzyły najwięcej radości. Każde 
dziecko zostało odznaczone kolo-
rowym kotylionem i otrzymało 
słodki upominek. Na koniec prze-
prowadzono quiz z zagadkami, za 
rozwiązanie którego dzieci otrzy-
mywały naklejki.

Tego samego dnia przypadła 
również akcja ekologiczna „Sprzą-
tanie Świata”. Dzieci poznały nowe 
pojęcia: segregacja i recykling śmie-
ci oraz nauczyły się prawidłowo 
selekcjonować odpadki. Wiele ra-
dości sprawiło im wykonanie prac 
plastycznych ze zużytych butelek 
PET.

Jak co roku, zgodnie z naszą 
tradycją odbyły się warsztaty kuli-
narne. Przedszkolaki przygotowały 
szaszłyki owocowe.

26 września dzieci odwiedzi-
ły stomatologa. Z zaciekawieniem 
oglądały gabinet i znajdujące się 
tam narzędzia. Największą frajdę 
sprawiła dzieciom jazda fotelem 
dentystycznym, podczas której 
pani doktor wykonała bezpłatny 
przegląd. Dzieciaki dostały szczo-
teczki i dowiedziały się, jak pra-
widłowo myć zęby.

Aby uczcić Dzień Chłopca 
dziewczynki złożyły kolegom 
życzenia i wręczyły prezenty. Były 
też upominki dla wszystkich dzie-
ci. Przedszkolaki wzięły udział 
w konkursach oraz wspólnej za-
bawie.

Joanna Guza

Z Trójeczki

W czwar-
tek, 18 
września 

w Publicznym Przed-
szkolu nr 5 przy ul. 
Osiedlowej odbył się 
Rodzinny Festyn In-
tegracyjny pt. „Jedz 
owoce. Odżywiaj się 
zdrowo – żyj do-
brze”. Zaprosiliśmy 
wszystkich gości do 
udziału w zabawach, 
w których główną 
rolę odgrywały jabł-
ka. Był konkurs na 
najdłuższą obierkę, 
slalom z jabłkami, 
łapanie jabłek na wi-
delce, ułożenie pi-
ramidy z jabłek itp.. 
W salonie fryzjer-
skim powstawały ko-
lorowe fryzury oraz dzieła sztuki na 
twarzach dzieci. Przedszkolaki z ro-
dzicami bawili się na placu zabaw, 
ucząc się przy okazji skręcania zwie-
rząt z balonów. Tradycyjnie zagościli 
u nas strażacy z wieloma atrakcjami. 
W kawiarence znalazło się mnóstwo 
wypieków od naszych kochanych 

rodziców. Można było także upiec 
kiełbaskę nad ogniskiem. Jak co roku 
czas umilała nam muzyka zespołu 
„Empatio Band”. Wszystkim uczestni-
kom i osobom, które pomogły w or-
ganizacji festynu bardzo dziękujemy 
za wspaniale spędzony czas.

Violetta Tomczak

U Wesołych Sportowców

n
Jedna z atrakcji festynu rodzinnego w Przedszkolu „Weseli 
Sportowcy” – wspólne z rodzicami budowanie z klocków    
fot. Władysław Szczepaniak
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Arcybiskup

We wtorek, 23 września 
z wizytą w SP 2 gościł 
ks. arcybiskup Stanisław 

Gądecki, Metropolita Poznański. Już 
przy wejściu do szkoły powitała go 
delegacja dzieci z kl. 2. Na małej sali 
gimnastycznej odbyło się spotkanie 
z uczniami kl. 5 i 6. Rozpoczęliśmy 
je śpiewem „Witamy Cię”. Następ-
nie Martyna i Ola (6 b) przybliżyły 
sylwetkę patrona Augusta hr. Ciesz-
kowskiego. Okazało się, że postać ta 
jest znana biskupowi – opowiedział 
o kilku faktach z jego życia. W słowach 
skierowanych do uczniów podkreślał 
rolę chrześcijańskiego wychowania 
i stawiania Boga na pierwszym miej-
scu. Później były pytania, m.in.: jak 
wygląda dzień biskupa, ile się modli 
i dlaczego został kapłanem? Na za-
kończenie Julia z 5 c podziękowała 
za wizytę, zaśpiewaliśmy „Maryjo 
Królowo” i otrzymaliśmy błogosła-
wieństwo.    Izabela Cieślak

Ekologicznie
Po raz kolejny sprzedaliśmy pusz-

ki aluminiowe. Firma recyklingowa 
zapewniła nam darmowy transport, 
za co serdecznie dziękujemy. Pienią-
dze uzyskane ze sprzedaży przezna-
czyliśmy na zakup sprzętu medycz-
nego dla dzieci w ramach akcji 
„Puszka dla maluszka” i opłacenie 
kształcenia jednego dziecka w Ka-
merunie – Iny, biorąc tym samym 

udział w akcji „Adopcja na odległość”. 
Okazało się, że jest wielu ludzi nie-
obojętnych na losy biednych dzieci. 
Dziękujemy wszystkim za przyno-
szenie puszek oraz zapraszamy do 
dalszej współpracy. Sił nam doda 
modlitwa dzieci z Kamerunu, które 
zapewniają, że w ten sposób dzięku-
ją za pomoc.   

A. Walenciak-Galińska

Pożegnaliśmy lato
26 września po raz kolejny po-

żegnaliśmy lato. Pod takim właśnie 

hasłem odbył się 
XI Festyn Rodzinny. 
Zabawa jak zwykle 
była huczna. Nie 
brakowało najróż-
niejszych atrakcji. 
Rodzice, dzieci i na-
uczyciele przenieśli się 
na kilka godzin 
w czarodziejski świat 
baśni. Tematyka ta 
towarzyszyła wszyst-
kim klasom podczas 
ich występów na 
scenie i na stoiskach. 
Grono pedagogicz-
ne, mamy z Rady 
Rodziców i ucznio-
wie przedstawili 
zmodyfikowaną baśń 

Z Cieszkowianki
Spotkanie z po-
licją

W czwartek, 
2 paź-
dzier-

nika wszyscy 
uczniowie mieli 
możliwość po-
rozmawiać z funk-
cjonariuszem 
policji. To jeden 
z elementów cy-
klu spotkań, które 
mają zapobiegać 
agresji i przemocy 
w szkole. Spotkanie 
z policją, z psycho-
logiem czy deba-
ta z rodzicami to 
projekt w ramach 
realizacji prioryte-
tów polityki oświa-
towej. Na czwart-
kowym spotkaniu, 
oprócz dyskusji o przemocy, najmłodsi 
uczniowie przypominali sobie pod-
stawowe informacje o bezpiecznym 
poruszaniu się po drogach oraz bez-
pieczeństwie w szkole i poza nią.   

E. Iglewska-Nowik

Lekcja w terenie
2 października klasy 1 a i 1 b pod 

opieką wychowawczyń M. Gabler 
i K. Królikiewicz udały się na lekcję 
dydaktyczną do Wielkopolskiego 
Parku Narodowego (WPN) w Jezio-
rach. Zajęcia rozpoczęły się od pre-
zentacji multimedialnej, dotyczącej 
ochrony przyrody i obejrzenia �lmu 
o życiu zwierząt w wielkopolskich 
lasach. Ćwiczenia w muzeum pro-
wadziła pani przewodnik, która za-
poznała uczniów z bogactwem fau-
ny i �ory WPN. Uczniowie zobaczy-
li realistyczne makiety, przedstawia-
jące zwierzęta i rośliny w ich natu-
ralnych środowiskach, a co najważ-
niejsze, sami poszukiwali informacji 
na dany temat. Na ścieżce dydaktycz-
nej uczyli się rozpoznawać drzewa 
i liście oraz dowiadywali się różnych 
ciekawostek o zwierzętach. Podczas 
wędrówki nie zabrakło zabaw spraw-
nościowych. Dzieci mogły wspinać się 
na specjalnie do tego celu przygoto-

wane pnie drzew, skakać w dal, szu-
kać tropu zwierząt czy bawić się 
w echolokację. Zajęcia w terenie 
okazały się bardzo ciekawe i poucza-
jące, a także okazały się wspaniałą 
zabawą.    M.G.

I-teatr
Dołączyliśmy do projektu „In-

ternetowy Teatr TVP”. Dzięki temu 
uczestniczyliśmy w dwóch spekta-
klach dla dzieci, które były trans-
mitowane na żywo przez Internet. 
„Krawiec Niteczka” był realizowany 
przez Śląski Teatr Lalki i Aktora 
„Ateneum” w Katowicach. To opo-
wieść na motywach baśni K. Maku-
szyńskiego. 3 października zaś zo-
baczyliśmy spektakl „Robale”, uka-
zujący wartość przyjaźni oraz ga-
niący kon�ikty między dorosłymi, 
na przykładzie żyjących pod ziemią 
rodzin turkuci i dżdżownic. „Roba-
le” to również rzecz o tym, by czuć się 
wyjątkowym, a nie innym. A wszyst-
ko to przeplecione ekologicznymi 
wątkami, by nie zapominać, jak te 
właśnie „robale” są ważne dla na-
szego środowiska.   

E. Iglewska-Nowik

Nowinki z Trójki

n
Spotkanie uczniów Trójki z policjantem

n
Na pierwszym planie Ina Beloko Galix 
– nasza podopieczna – zdjęcie przy-
słane mailem z Kamerunu

n
Mecz rodzice kontra uczniowie podczas festynu „Pożegnanie lata z Cieszkowianką”   
fot. Władysław Szczepaniak

na wesoło, z której wynikało, że 
warto dbać o te utwory, a sięgać po 
nie powinny nie tylko dzieci. Na 
festynie obowiązywała zasada „dla 
ciała i dla ducha”. Goście delekto-
wali się pysznościami przygotowa-
nymi przez rodziców. Stoiska klaso-
we ob�towały w ciasta, sałatki i zdro-
we smakołyki. Tegoroczny festyn 
można uznać za niezwykle udany.    
V. Langner

Stragan klasy 0b
„Na straganie w dzień targowy, 

takie słyszy się rozmowy…” – Dzie-
ci z klasy 0b pod opieką wycho-
wawcy Małgorzaty Olejniczak za-
prosiły uczniów z 0a i 0c, by przed-

stawić im wiersz klasyka literatury 
dziecięcej – Jana Brzechwy. Celem 
tej inscenizacji było, nie tylko in-
tegrowanie grup i rozwijanie wy-
obraźni i inwencji twórczej dzieci, 
ale przede wszystkim kształtowanie 
nawyków jedzenia warzyw. Dzięki 
pokazowi, uczniowie mogli poznać 
różnorodne warzywa, ich nazwy, 
wygląd, smak, wartości odżywcze 
oraz mogli rozbudzić w sobie za-
interesowanie własnym zdrowiem. 
Przedstawienie to ukazało wiele 
talentów aktorskich oraz wielką 
odwagę w pokonywaniu barier nie-
śmiałości przed występami.    

W. Szczepaniakn
Stoisko „Śpiąca królewna” klasy 2 d   fot. Władysław 
Szczepaniak
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Pierwsza pomoc

W związku ze Światowym 
Dniem Pierwszej Po-
mocy już po raz kolejny 

w świetlicy szkolnej SP 4 odbyły się 
zajęcia, promujące umiejętności oraz 
zasady udzielania pierwszej pomocy. 
Uczniowie przypomnieli sobie pod-
stawowe kroki, jakie należy wdro-
żyć w nagłych wypadkach. Świetliki 
chętnie brały udział w części teore-
tycznej, jak i praktycznej.   
 Anna Pawlak

Zawody kolarskie
Kolejną edycję otwartych Mi-

strzostw Powiatu Poznańskiego 
i gminy Tarnowo Podgórne w ko-
larstwie MTB dla szkół podstawowych 
i gimnazjów, które odbyły się 19 
września w Parku 700-lecia w Tar-
nowie Podgórnym uważamy za 
bardzo udaną. W zawodach wystar-
towało 90 uczestników ze szkół: 
Luboń, Lusowo, Poznań, Przeźmie-
rowo, Smochowice, Tarnowo Pod-
górne. A oto wyniki naszych repre-
zentantów;

Klasa 5, na 19 uczestników nasi 
zajęli: 3. miejsce – Zuzanna Miko-
łajczak, 4. – Zuzanna Gryciuk, 6. 
– Amelia Przybysz, 8. – Emilia Ko-
walska, 9. – Oliwia Laskowska, 17. 
– Nikola Bem, 19. – Marlena Woj-
ciechowska. W grupie klas 6 na 30 
uczestników zajęliśmy: 4. miejsce 
– Filip Bąkowski, 12. – Adrian Jur-

ga, 15. – Dominik Trocha, 30. – Mi-
chał Frąckowiak. Wszystkim gratu-
lujemy.    E. Bielińska-Bobkowicz

Plener malarski
20 września na terenach starego 

koryta Warty w Rogalinku odbył się 
rodzinny plener malarski uczniów 
kl. 4 a. Wycieczka rozpoczęła się pod 
Pracownią Artystyczną w Rogalin-
ku, prowadzoną od wielu lat przez 
Lucynę Smok. To ona rozpoczęła 
rajd i pokazała nam rogalińskie 
ścieżki starego koryta Warty. Wę-
drowaliśmy, słuchając ciekawych 
opowieści o historii regionu, prasta-
rych dębach, a także wpływie zanie-
czyszczeń i działalności człowieka 

na ekosystem dorzecza Warty. Po 
dwugodzinnym marszu, wróciliśmy 
do punktu wyjścia, gdzie już czeka-
ły na nas sztalugi i pędzle. Plener 
okazał się udanym sposobem na 
naukę, zabawę a przede wszystkim 
na wspólnie spędzony z rodzicami 
czas.    B. Zboralska

Bieg z Klasą
21 września kilkunastu naszych 

reprezentantów wystartowało w 5. 
edycji Biegu z Klasą. Pierwszy raz 
w tym roku dzieci w wieku 4-10 lat 
pokonywały dystans 300 m. Naszy-
mi reprezentantami w tej kategorii 
wiekowej byli: Emilia Jurga (2 a) 
i Norbert Trocha (2 a). W biegu 
głównym wokół Jeziora Maltańskie-
go wystartowali nasi uczniowie wraz 
z nauczycielką WF – Emilią Bobko-
wicz. Wszyscy ukończyli bieg, po-
konując wybrany przez siebie dystans 
5,4 km .    E. Bielińska-Bobkowicz

Sztafeta
25 września odbyły się Przeła-

jowe Biegi Sztafetowe Szkół Podsta-
wowych Miasta Lubonia. Zawody 
odbyły sie na stadionie miejskim. 
Zajęliśmy 4. miejsce.   

E. Bielińska-Bobkowicz

Jubileusz
27 września nasza szkoła obcho-

dziła 110-lecie istnienia. Z tej okazji 
odbył się festyn rodzinny, będący 

efektem wspólnej pracy nauczycie-
li, rodziców i uczniów. Swoją obec-
nością zaszczyciła nas krewna pa-
trona szkoły – Irena Dedio. Gości-
liśmy również burmistrza – Dariu-
sza Szmyta, jego zastępcę – Rafała 
Marka, kierownika Wydziału Oświa-
ty Zdrowia i Kultury – Romualdę 
Suchowiak, przewodniczącego Rady 
Miasta – Marka Samulczyka, radne: 
Wandę Suleję-Kot i Małgorzatę Ma-
chalską. We wspólnej zabawie uczest-
niczyli także członkowie Prezydium 
Rady Rodziców, dyrektor Izabela 
Poprawka i wieloletni przyjaciel 
naszej szkoły – Irena Skrzypczak. 
To była wyjątkowa uroczystość, 
w atrakcyjny sposób łącząca trady-

Ploteczki z Czwóreczki

cję ze współczesnością. Absolwenci 
reprezentujący różne pokolenia od-
świeżyli w naszej sali pamięci swo-
je wspomnienia, odnaleźli w starych 
kronikach zdjęcia swoje i swoich 
bliskich. Dzieciom, a niejednokrot-
nie i wnukom mogli pokazać prze-
szłość. Pojawiły się łzy wzruszenia 
i nostalgiczne uśmiechy. Wielu z na-
szych gości wpisało do księgi pa-
miątkowej ciepłe, pełne sympatii 
życzenia na kolejne lata istnienia 
szkoły. Uczniowie zaakcentowali 
swoją więź z tradycją, przypomina-
jąc w przedstawieniu inauguracyjnym 
historię „Czwórki”, by następnie za-
prezentować dawne wiersze i pio-
senki o szkole, rozśmieszyć widzów 
humorem scenek z życia uczniow-
skiego, czy zapraszając do zabawy 
w gry popularne wśród naszych 
przodków. Były klasowe stoiska z se-
zonowymi owocami, warzywami 
i przetworami; zamek dmuchany 
i wiele atrakcji dla najmłodszych 
i najstarszych mieszkańców Lasku. 
W czasie festynu panowała niezwy-
kła atmosfera familijna i radości 
z bycia cząstką ponad stuletniej hi-
storii, za co serdecznie dziękujemy 
organizatorom i gościom.   

B. Wawrzyniak
   

Dary
Dziesięciolecie nadania szkole 

imienia profesora Adama Wodzicz-

ki zbiegło się ze 110-
leciem „Czwórki” ist-
niejącej od 1904 r. Z tej 
okazji krewna naszego 
patrona – Irena Dedio 
– przekazała szkole 
cenne kopie dokumen-
tów związanych z Pro-
fesorem: świadectwo 
z Cesarsko-Królewskie-
go Gimnazjum z 1904 
r., na którym widnieją 
osobne oceny z obyczaj-
ności i pilności 17-
letniego wtedy Adama 
Wodziczki; akt miano-
wania naszego patrona 
profesorem zwyczajnym 
anatomii i �zjologii 
roślin na Wydziale Ma-
tematyczno-Przyrod-
niczym Uniwersytetu 
Poznańskiego wydane-

go w 1936 r. przez Prezydenta RP 
– Ignacego Mościckiego. Najbardziej 
wzruszającą, osobistą pamiątką jest 
jednak wiersz napisany przez sio-
strzeńca Adama Wodziczki – Tade-
usza Dedio, a poświęcony pamięci 
Profesora. Dzieło podkreśla jego 
zasługi jako prekursora ekologii 
i szlachetność wobec ludzi. Zaczerp-
nięta z utworu obietnica dbałości 
o otaczającą nas przyrodę na pewno 
stanie się wyznacznikiem pracy wy-
chowawczej szkoły w Lasku.    

B. Wawrzyniak

Znamienity gość
30 września naszą szkołę za-

szczycił ksiądz arcybiskup Metro-
polita Poznański, Stanisław Gądec-
ki. W miłej, kameralnej atmosferze 
spotkał się z uczniami. Cierpliwie, 
interesująco i z poczuciem humo-
ru odpowiadał na dziecięce pytania 
o powołanie, rolę modlitwy oraz 
ulubione zajęcia czasu wolnego. Do 
księgi pamiątkowej wpisał również 
życzenia z okazji 110-lecia szkoły. 
Arcybiskup udzielił pasterskiego 
błogosławieństwa dzieciom, ich 
rodzinom i pracownikom szkoły. 
Z przyjemnością wysłuchał śpiewu 
chórku szkolnego oraz pozował do 
wspólnych zdjęć z uczniami. Na 
zakończenie spotkał się z gronem 
pedagogicznym na krótką rozmo-
wę.    Lucyna Zybała

n
Zawody kolarskie w Tarnowie Podgórnym z udziałem uczniów SP 4    
fot. E. Bielińska-Bobkowicz

n
Na szkolnym boisku Czwórki odbył się festyn rodzinny   fot. B. Zboralska

n
Na jubileuszu 110-lecia SP 4 obecna była krewna 
patrona szkoły – Irena Dedio (na zdjęciu – centralnie)   
fot. B. Zboralska
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Razem

„Szkoła współpracy. Uczniowie 
i rodzice kapitałem społecznym no-
woczesnej szkoły” – tak brzmi tytuł 
ogólnopolskiego projektu Minister-
stwa Edukacji Narodowej, do któ-
rego G 1 przystąpiło w ubiegłym 
roku. Główny cel działań to wypra-
cowanie modelu współpracy między 
uczniami, rodzicami i nauczyciela-
mi w zakresie organizacji życia szko-
ły. Grono pedagogiczne uczestni-
czyło w szkoleniu poprowadzonym 
przez szkolnych koordynatorów 
programu (K. Rzepecka i M. Wi-
niecki). Rodzice i uczniowie przy-
stąpili do kolejnego panelu dysku-
syjnego. Następnie w Poznaniu nasi 
reprezentanci prezentowali wnioski 
z debat oraz dyskutowali nad spo-
sobami wdrożenia zmian w życie 
naszej szkoły. Największe wrażenie 
na wszystkich zrobili przedstawicie-
le uczniów – Sandra Sowa i Mikołaj 
Garstecki.

Kraków
4-7 września uczniowie: Marian-

na Lamenta, Aleksandra Michalak 
i Julia Sobkowiak (2 c) oraz Anna 
Czyż, Sonia Klemińska, Natalia Jur-
ga, Ewelina Kubinka, Dawid Piecho-
wiak i Bartek Turek (3 a) pod opie-
ką Agaty Matyjasek i Przemysława 
Walkowiaka uczestniczyli w IV Kon-
gresie Polskich Towarzystw Nauko-
wych na Obczyźnie – „Nowoczesne 
nauczanie tradycji ojczystych – Sy-
biracy i młodzież”. Odbył się on pod 
honorowym patronatem Prezyden-
ta RP, Bronisława Komorowskiego. 
Był platformą dialogu między naj-
nowszymi i najstarszymi pokolenia-
mi migracyjnymi, a także między 
Polską, Wschodem i Zachodem. Dla 
naszych uczniów stał się okazją do 
spotkania z najnowszą historią, do-
tyczącą czasów II wojny światowej. 
Wyjazd ten to nagroda za zwycięstwo 
w ogólnopolskim konkursie, doty-
czącym losów Polaków na Syberii 
dla Marianny Lamenta. Jej opiekun-
ką była Agata Matyjasek. Podczas 

wizyty w Krakowie gimnazjaliści 
zwiedzili m.in. Sukiennice, Wawel, 
kościół Mariacki i Skałkę.

Narodowe czytanie
6 września sięgnęliśmy po dzie-

ło H. Sienkiewicza i wspólnie w kla-
sach, łącząc siły uczniów i nauczy-
cieli, zagłębiliśmy się w bogactwie 
języka „Pana Wołodyjowskiego”.

Wymiana
14-18 września niemieccy na-

uczyciele: Katharina Urban (mate-
matyk) i Norbert Wojciechowski 
(anglista) odwiedzili nas w ramach 
wymiany polsko-niemieckiej. W maju 
Anna Kowalczyk oraz Jolanta Łapaj 
wizytowały gimnazjum w Bamber-
gu, aby omówić szczegóły współ-
pracy. Nauczyciele z Niemiec od-
byli owocne rozmowy z dyrekcją 
szkoły, obserwowali lekcje oraz 
poznawali nasz region. Angliści 
oprowadzili gości po najważniejszych 
miejscach Lubonia, Poznania i Pusz-
czykowa. W programie były muzea, 
kościoły, zabytki, parki, a nawet 
uczestnictwo w pokazie produkcji 
słodyczy. Goście mieszkali u rodzi-
ny Macieja Durczewskiego. Usta-
lono również szczegóły, dotyczące 
listopadowego wyjazdu do Bam-
bergu polskich uczniów, którzy 
pojadą tam pod opieką p. Durczew-
skiego oraz p. Tucholskiego. Wy-
mianę współ�nansują organizacja 
Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży, szkoła, rodzice oraz 
�rma „Novol”.

Z duszpasterską wizytą
16 września w ramach wizytacji 

kanonicznej odwiedził nas ksiądz 
arcybiskup Metropolita Poznański, 
Stanisław Gądecki. Spotkał się z dy-
rekcją, przedstawicielami grona 
pedagogicznego, uczniami. Wizyta 
przebiegała w miłej i serdecznej at-
mosferze. Arcybiskup chętnie od-
powiadał na pytania i sam je zadawał 
ciekawy życia szkoły, jej trosk i ra-
dości.

Z Gimnazjum nr 1

Piłka nożna
19 września reprezentacja chłop-

ców klas pierwszych wzięła udział 
w Turnieju Orlika o Puchar Premie-
ra Donalda Tuska w piłce nożnej 
w Wirach. Zespół w składzie: Filip 
Konieczny, Adrian Kozłowski, Woj-
ciech Jędrzejewski, Szymon Rajczyk, 
Patryk Więckowski, Mateusz Szyja, 
Maciej Winnicki, Franciszek Skarbek 
i Michał Ciesielski zajął 3. miejsce.

Biegi sztafetowe
23 września odbyły się Przeła-

jowe Biegi Sztafetowe przy ul. Rzecz-
nej. Drużyna dziewcząt w składzie: 
N. Pawlicka, W. Samulczyk, W. Ku-
relska, M. Ohnsorge, P. Ciesielska, 
O. Kulas, M. Szubarga, A. Gawroń-
ska, A. Piskorska, A. Błaszkiewicz 
zajęła 2. miejsce w rywalizacji mię-
dzy gimnazjami. Również sztafeta 
chłopców dotarła na metę jako dru-
ga. W jej skład weszli: F. Konieczny, 
E. Krych, M. Kordziński, B. Lub-
czyński, M. Jurek, D. Piskuła, B. 
Płotkowiak, M. Szajek, L. Sobczyk, 
J. Małkowski.

Dni Dziedzictwa
26 września w we współpracy 

z Narodowym Instytutem Dziedzic-
twa obchodziliśmy Europejskie Dni 
Dziedzictwa, które zostały połączo-
ne z lubońskimi obchodami „Roku 
bł. E. Bojanowskiego i A. hr. Ciesz-
kowskiego”. Z tej okazji uczniowie 
koła teatralnego pod opieką Alek-
sandry Kołcz oraz Przemysława 
Walkowiaka przygotowali spektakl 
z udziałem publiczności. Jego celem 
było pokazanie specy�ki życia 
w Wielkopolsce pod zaborami na 
przełomie XIX-XX w. W ramach 
przedstawienia uczniowie klas 6. 
SP 3 i delegacja naszych gimnazja-
listów uczestniczyli w lekcji religii 
w j. niemieckim, „spotkali się” z E. 
Bojanowskim, zobaczyli, jaką rolę 
w życiu ówczesnego społeczeństwa 
pełniły polskie kazania. Uczestnicy 
imprezy obejrzeli także wystawę 
dokumentującą powstawanie Ła-
weczki bł. E. Bojanowskiego oraz 
wysłuchali historii, związanej z pra-
cą nad powstaniem pomnika, opo-
wiedzianej przez Małgorzatę Ma-
chalską, członka Komitetu Orga-
nizacyjnego. 

Uczymy pływać
Chętni uczniowie, którzy pragną 

nauczyć się pływać lub doskonalić 
tę umiejętność, mogą brać udział 
w dodatkowych zajęciach, które 
prowadzi M. Jabłońska na basenie 
AWF w Poznaniu przy Drodze Dę-
bińskiej. Lekcje odbywają się w każ-
dą sobotę z wyjątkiem świąt i wa-
kacji zimowych do końca maja.

Integrujemy się
Tradycją gimnazjum stały się 

spotkania i wycieczki integracyj-
ne. 23 września dzięki znacznej 
pomocy rodziców i Adamowi To-
maszczykowi, nowemu wycho-
wawcy kl. 2 d, udało się zorgani-
zować świetną zabawę w Kowboj-
skim Miasteczku Country w Lu-
boniu. Chłopców pochłonęła 
nauka rzucania lassem. Dziewczę-
ta zamieniły je w skakankę. Było 
szaleństwo na byku oraz przecią-
ganie liny. Do tego ciasta i pie-
czenie kiełbasek. Natomiast 21 
września klasa 3 d z wychowawcą 
i rodzinami świętowała nadejście 
jesieni w leśniczówce, w okolicy 
Miłosławia. Jak zwyczaj nakazywał 
impreza rozpoczęła się od kawy 
i ciasta. Następnie rodzice zorga-
nizowali podchody nawiązujące 
do historii o hobbitach. Wykona-
na przez nich mapa okolicy spra-
wiła, że las zamienił się w Mordor, 
Lothorien oraz mroczne bagna. 
Później wszyscy zjedli przy ogni-
sku niedzielny obiad. Po nim były 
zawody z nagrodami w strzelaniu 
z wiatrówki, łuku, gry w piłkę, 
badmintona, oglądanie żab, kon-
kurs jedzenia słodyczy, opowia-
danie dowcipów oraz ciekawych 
historii z życia.

TVS G1 znów nadaje
Budynek gimnazjum ponow-

nie zaczął ożywać w soboty. Szkol-
na telewizja rozpoczęła nagrywa-
nie kolejnych odcinków wiado-
mości. Do ekipy dołączyli ucznio-
wie klas pierwszych, którzy do-
piero poznają zasady pracy z ka-
merą. Wszyscy z zapałem podeszli 
do zadań stojących przed zespo-
łem.

Dzień Chłopaka
30 września w szkole obchodzi-

liśmy święto chłopców. Podczas 
przerwy dyrekcja obdarowała panów 
słodkościami. Podczas uroczystości 
ogłoszono wyniki konkursu. Miste-
rem Szkoły został wybrany Jakub 
Kurzyca, Uśmiechu – Gracjan Kę-
dziora, Afro – Filip Wesołowski, 
Sportu – Dawid Piskuła. Po tytuł 
Mistera wśród nauczycieli po raz 
drugi sięgnął Marcin Winiecki. Gim-
nazjalistów i grono pedagogiczne 
rozbawiła scenka, prezentująca typy 
chłopców, uczęszczających do naszej 
szkoły. Podczas apelu pożegnaliśmy 
ubiegłoroczny Samorząd Uczniow-
ski i jego opiekunów. W tym roku 
przewodniczącą została Paulina 
Wydrzyńska, a opiekunkami: Mag-
dalena Łobejko i Izabela Cyko-
wiak.

GI

n
Spotkanie ks. abp. Stanisława Gądeckiego z uczniami Gimnazjum nr 1

We wtorek, 30 wrześnie o godzinie 12 dzieci z Publicznego Przed-
szkola przy ul. Sobieskiego wzięły udział w próbie bicia rekor-
du w jednoczesnym myciu zębów. Spotkaliśmy się wszystkimi 

grupami i równo przez dwie minuty myliśmy zęby.
Patrycja Maciejewska

Z Pogodnego Przedszkola
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OŚWIATA

Integracja

W poniedziałek, 8 września 
wszystkie klasy pierwsze 
udały się do folwarku kon-

nego w Hermanowie. Był to wyjazd 
integracyjny. Organizatorami impre-
zy były: Aneta Jankowska-Łukom-
ska, Elżbieta Sobczak-Ellmann i Ewa 
Rubisz z kl. 2 h. W Hermanowie 
czekały na wszystkich przeróżne 
atrakcje: bryczki, ścianka wspinacz-
kowa, taniec, sportowe rozgrywki 
międzyklasowe oraz konkurencje 
sprawdzające wiedzę o nowej szkole 
i koniach. Po obiedzie ogłoszono 
wyniki – wygrała kl. 1 e. Zabawa 
była doskonała, a, co najważniejsze, 
towarzyszyło jej wzajemne pozna-
wanie się uczniów.    G 2

Zwycięstwo piłkarzy
19 września na boisku Orlik 

w Wirach odbył się 1. etap Turnie-
ju Piłki Nożnej o Puchar Premiera 
Donalda Tuska w kategorii wiekowej 
12-13 lat. W zawodach startowało 
5 drużyn. Zajęliśmy 1. miejsce. G 2

Biegliśmy
21 września już po raz kolejny 

poznańska Malta gościła biegaczy 
z całej Wielkopolski podczas 5. edy-
cji imprezy „Bieg z klasą”. Wśród 
738 uczestników, którzy ukończyli 
bieg, dzielnie spisała się nasza 
 54-osobowa reprezentacja. Na wy-
różnienie zasługują: Martyna Koć-
mierowska (1 a), która na 212 gim-
nazjalistek zajęła doskonałe 3. miej-
sce oraz Paweł Reksiński (3 f), 
który w klasy�kacji open zajął 20. 
miejsce i 12. w swojej kategorii wie-
kowej na 216 startujących. Warto 
również podkreślić, że dwóch naszych 
uczniów: Miłosz Latosi (3 f) oraz 
Jakub Kleige (2 f) zdecydowało się 
zmierzyć z dystansem 10,8 km.   

M. Garstkiewicz

Sukcesy
23 września na wałach nadwar-

ciańskich w Luboniu odbyły się 
zawody lekkoatletyczne w edycji 
roku szkolnego 2014-2015. Dzięki 
ambitnej, sportowej walce oraz 
zmaganiom stojącym na najwyższym 
poziomie nasze sztafety zarówno 

dziewcząt, jak i chłopców, z ogrom-
ną przewagą zwyciężyły nad G 1. 
Zdobyły złote medale i awansowa-
ły do zawodów powiatowych. 28 
września wzięliśmy udział w Mi-
strzostwach Powiatu w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych w Kórniku. 
Chłopcy uplasowali się na 3. pozy-
cji (na 18 startujących gimnazjów), 
zdobywając dla szkoły awans do 
Mistrzostw Województwa, a dla 
siebie punkty na świadectwo do 
szkoły średniej. Dziewczyny zajęły 
7. miejsce. Drużynami opiekowali się 
Hanna Grus-Krężęlewska oraz Mar-
cin Zabłocki.    G 2

Językowo
26 września obchodziliśmy Dzień 

Języków Obcych. W holu pojawiły się 
okolicznościowe tablice i plakaty 
promujące to święto. Ważnym punk-
tem projektu stał się spektakl w j. 
angielskim „Romeo i Julia” W. Sha-
kepspeare’a w reżyserii Katarzyny 
Jankowskiej-Kostrzewy. Aktorami 
byli uczniowie kl. 3 c i 3 e. Widzowie 
mogli przypomnieć sobie najsłyn-
niejszą opowieść o miłości i spraw-
dzić umiejętność rozumienia tekstu 
w języku obcym. Uczniowie z różnych 
klas uczestniczyli w zajęciach z bry-
tyjską nauczycielką j. angielskiego, 
Juliette Bruno, (gościa zaprosiła 
Roksana Różańska-Boruń). Mimo 
że młodzież nie po raz pierwszy 
miała kontakt z żywym językiem, 
spotkanie z native speakerką wzbu-
dziło duże emocje. Uczniowie ak-
tywnie uczestniczyli w warsztatach 
na temat najciekawszych miejsc 
w Anglii, kultury i obyczajów an-
gielskich oraz slangu brytyjskiego. 
Klasa 2 g (językowa) we współpra-
cy ze szkołami europejskimi przy-
gotowała także materiał mający na 
celu ukazanie różnorodności języ-
kowej Europy. Nasi partnerzy zo-
stali poproszeni o nagranie pozdro-
wień w swoim języku ojczystym, 
przedstawienie się i zaprezentowanie 
tzw. łamańca językowego, który od-
zwierciedla cechy danego języka. 
Pomysłodawcą projektu była nauczy-
cielka j. francuskiego, Magdalena 
Madajczyk-Głowacka. 30 września 
drugoklasiści udali się do Muzeum 

Z Gimnazjum nr 2 Narodowego w Poznaniu. Brali udział 
w warsztatach w j. niemieckim pt. 
„Fałszerze dzieł sztuki”.

Naukowo
26 września gimnazjaliści wraz 

z nauczycielami włączyli się do po-
znańskiej Nocy Naukowców: na 
Wydziale Nauk Geogra�cznych 
i Geologicznych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza oraz na Poli-
technice Poznańskiej. Pierwsza 
grupa wysłuchała wykładu na temat 
pochodzenia i ewolucji Ziemi, kli-
matu i wypraw w rejony polarne. 
Uczestniczyła w warsztatach pre-
zentujących strefy klimatyczne na 
kuli ziemskiej oraz obejrzała pre-
zentację zbioru minerałów w Muzeum 
Ziemi. Druga grupa zgłębiała wiedzę 
z chemii, �zyki, techniki, informa-
tyki. Uczniowie wzięli udział m.in. 
w warsztatach poświęconych kon-
struowaniu baterii słonecznych. 
Obejrzeli pokaz różnych technolo-
gii wytwarzania energii. Odwiedzi-
li interaktywne stoiska.    G 2

Muzycznie
Tradycyjnie obchodziliśmy 

Międzynarodowy Dzień Muzyki. 
Uczniowie klas pierwszych wyko-
nali samodzielnie instrumenty 
muzyczne, które wyeksponowano 

w holu. Rozstrzygnięto szkolny 
konkurs „Najpiękniejszy klucz 
muzyczny”. Podczas przerw towa-
rzyszyła nam muzyka emitowana 
przez radiowęzeł. Wreszcie wszy-
scy wysłuchali koncertu w wyko-
naniu uczniów Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Fryderyka Cho-
pina w Poznaniu. Wystąpił zespół 
saksofonowy w składzie: Wojciech 
Braszak, Krzysztof Kuśmierek i Ja-
nusz Wiśniewski. Później zagrali 
na akordeonach: Julian Kaczmarek, 
Marcin Wasiewicz, Agnieszka Plu-
ta, Paweł Jabłuszewski i Paweł Mi-
chałowski. Kilka utworów zaśpiewał 
chór pod batutą Doroty Muchy. Na 
zakończenie zespół wokalny wy-
konał kanon z układem choreogra-
ficznym. Koncert zorganizowała 
dla naszej społeczności Dorota 
Mucha. Dziękujemy dyrektor Jo-
annie Karpacz-Kowalkowskiej oraz 
nauczycielom Zespołu Szkół Mu-
zycznych w Poznaniu: Maciejowi 
Kocińskiemu i Jarosławowi Bucz-
kowskiemu.    G 2

Wolontariat
Gimnazjum nr 2 zostało wyróż-

nione przez władze wojewódzkie za 
wzorową działalność szkolnego wo-
lontariatu. Otrzymaliśmy podzię-
kowanie od wojewody wielkopol-
skiego za działania w „Małym wo-
lontariacie” w roku szkolnym 2013-
2014. 7 września nasi wolontariusze 
udali się do miejscowości Trzebaw 
do restauracji „Delicjusz”. Zbierali-
śmy datki na rozbudowę Hospicjum 
„Palium” w Poznaniu. Wolontariu-
sze zachęcali też do wymiany do-
wolnych datków za książki.    G 2

Wybory
30 września przeprowadziliśmy 

demokratyczne wybory do Samo-
rządu Uczniowskiego (SU). Po-
przedzone były kampanią wybor-
czą. 23 września zorganizowano 
spotkanie wyborców z kandyda-
tami, którzy przedstawili siebie 
i swoje programy. Prowadzący 
Adrian Mieszała zadawał pytania, 
poruszając tematy związane z pro-
blemami w szkole. Do przeprowa-
dzenia wyborów powołano Szkol-
ną Komisję Wyborczą w składzie: 
Daria Łuczak, Dorota Michalak, 
Marcin Marciniak oraz Jakub Si-
kora. Na czele nowego SU staną: 
przewodnicząca – Marta Pawlak 

(3 a) oraz zastępca – Łukasz Ka-
linowski (2 c). Młodzież wybrała 
także opiekunki SU: Anetę Jan-
kowską-Łukomską i Ilonę Walko-
wiak. Warto dodać, że bierzemy 
udział w projekcie „Samorządy 
Mają Głos”, który organizuje Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej. 

 G 2

n
Sceny z przedstawienia „Romeo i Julia”   fot. K. Pilarska

n
Głosowanie na członków Samorządu 
Uczniowskiego odbyło się w bibliotece   
fot. K. Pilarska

n
Uczniowie z wykonanymi przez siebie instrumentami   fot. K. Pilarska



10/2014

58

TURYSTYKA / SPORT

Od 11 do 14 września w Gnieźnie 
odbywał się 57. Ogólnopolski 
Zlot Przodowników Tury-

styki Pieszej, zorganizowany przez 
Oddział PTTK Ziemi Gnieźnień-
skiej na zlecenie Komisji Turystyki 
Pieszej Zarządu Głównego PTTK 
w Warszawie, Oddziałową Komisję 
Turystyki Pieszej i Klub Górski PTTK 
„Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta 
w Gnieźnie, z bazą w Ośrodku Wy-
poczynkowym – Jankowo Dolne nad 
jeziorem Jankowskim. Wzięli w nim 
udział również piechurzy z luboń-
skiego Oddziału PTTK im. C. Rataj-
skiego. Celem zlotu były: promocja 
turystyczno-krajoznawczych walo-
rów Wielkopolski, Ziemi Gnieźnień-
skiej, Szlaku Piastowskiego, Kujaw 
oraz Pałuk, propagowanie turystyki 

kwali�kowanej jako formy czynnego 
wypoczynku, zdobywanie odznak tu-
rystycznych i krajoznawczych, w tym 
odznak regionalnych: (Krajoznaw-
cza Odznaka PTTK „Poznaj Szlak 
Piastowski”, Krajoznawcza Odznaka 
PTTK „Śladami Świętego Wojcie-
cha”), zdobywanie lub rozszerzenie 
uprawnień Przodowników Turystyki 
Pieszej PTTK. Komandorem zlotu 
był Krystian Grajczak – prezes Od-
działu. Uroczyste otwarcie odbyło się 
w auli Wielkopolskiego Samorządo-
wego Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Gnieźnie, 
podczas którego Paweł Anders mówił 
o „Powstaniu Wielkopolskim 1918-
19 w pamięci regionu”, a Andrzej 
Gordon z ZG PTTK o „Przepisach 
prawnych i bezpieczeństwie w tury-
styce pieszej”. Uczestnicy wzięli udział 
w wycieczkach przedzlotowych, które 
przebiegały przez Pawłowo, Czer-
niejewo, Giecz, Kórnik, Pobiedzi-
ska, Dziekanowice, Pola Lednickie, 
Łubowo i Gniezno. Natomiast pod-
czas wycieczek zlotowych zwiedzili 
Trzemeszno, Strzelno, Mogilno, Bi-
skupin, Wenecję, Gąsawę, Wydar-
towo, Gościeszyn czy Markowice, 

podczas których były także przejścia 
piesze. Przy ognisku nad jeziorem 
odbyła się biesiada turystyczna po-
łączona ze śpiewaniem piosenek tu-
rystycznych i biesiadnych. Zespoły 
tematyczne wypracowały program 
działania i zadania Komisji Turystyki 
Pieszej na przyszłość. Kolejny zlot 
za rok w Rzeszowie.   

M. J. Błaszczakowie

Świeradów Zdrój z wypada-
mi

Koło PTTK nr 14 zorganizowa-
ło w drugiej dekadzie września wy-
jazd do Świeradowa (tu mieliśmy 
bazę) z wypadami do Pragi i Drezna. 
W pierwszym dniu po drodze zwie-
dziliśmy Legnicę. Poznaliśmy histo-
rię miasta związaną z Piastami i ne-
kropolię z ostatnim Piastem pocho-
wanym w latach 70. XVII w. Zwie-
dziliśmy starówkę, a także objecha-
liśmy ulice tzw. małej Moskwy. 
Następny przystanek przypadł w Gry-
fowie Śląskim nad Kwisą. Członko-
wie Towarzystwa Miłośników Gry-
fowa pokazali nam zabytki miasta 
liczącego ponad 700 lat. Poznaliśmy 
kościół św. Jadwigi ze wspaniałym 
ołtarzem w kształcie monstrancji 
i kaplicą Scha�gotchów. Świeradów 
Zdrój to piękne miasteczko usytu-
owane w dolinie po północnej stro-
nie Gór Izerskich. Nad miastem 
góruje Stok Izerski, na który wje-
chaliśmy kolejką gondolową. W czę-
ści uzdrowiskowej zachowała się 
modrzewiowa pijalnia wód i park 
zdrojowy. Kolejny dzień przezna-
czyliśmy na Pragę. Tradycyjna tra-
sa wiodła przez Hradczany z pałacem 
prezydenckim, katedrą św. Wita oraz 
starym pałacem królewskim. Dzię-
ki dobrej widoczności z wieży na 
wzgórzu Petrin można było zobaczyć 
całą panoramę miasta. Dalej prze-
szliśmy przez Most Karola na plac 
Ratuszowy i Wacławskie Namesti. 
Następny dzień przeznaczyliśmy na 
zwiedzanie zamku w miejscowości 
Frydland w Czechach. Jest to ogrom-
na budowla z muzeum (jednym 
z pierwszych w tej części Europy). 
Czwartego dnia przebywaliśmy 
w Dreźnie. Wybraliśmy do zwiedze-
nia muzea, które niedawno zostały 
udostępnione. Zobaczyliśmy skarbiec 
Zielone Sklepienie, który należy do 
najbogatszych w Europie, następnie 
tureckie komnaty oraz zbrojownię. 
Przeszliśmy terasami Bruhla, przez 
nowy rynek i ulicą Długą z Pocztem 
Wettinów. Ostatni dzień przezna-
czyliśmy na spacer po uzdrowisku.   
Maria Rogacka

Rajd Jesienny po parku
4 października 

Oddział PTTK im. 
Cyryla Ratajskiego 
zorganizował XX 
Jubileuszowy Rajd 
„Złota Jesień w Wiel-

kopolskim Parku Narodowym” – 
„Szlakami po dobrach hr. Włady-

Z PTTK
Ogólnopolski zlot w Gnieźnie

sława Zamojskiego”. Do wyboru były 
3 trasy piesze (Puszczykówko, Je-
ziory i 2 „spacerowe”) oraz dowol-
ne indywidualne trasy piesze i ro-
werowe. Trasy prowadzili: Zbigniew 
Czekała, Maria Błaszczak, Ilona Kusy 
i Maria Filip. Podczas wędrówki 
przez park kierownicy zapoznali 
uczestników rajdu z historią powsta-
nia parku i jego obecną rolą w ochro-
nie przyrody. Młodzież dowiedzia-
ła się o roślinności i zwierzętach oraz 
jeziorach i obszarach ochrony ścisłej 
występujących na tym terenie. Po-
znała życiorysy osób związanych 
z powstaniem parku: Franciszka 
Jaśkowiaka, Adama Wodziczki, hr. 
Władysława Zamoyskiego. Na metę 
rajdu w Mosinie-Pożegowie przy-
było ponad 200 osób, (w tym około 
155 młodzieży ze szkół z Lubonia 

i Poznania-Junikowa). Turyści zje-
dli ciepły posiłek oraz otrzymali 
okolicznościowe znaczki rajdowe. 
Uczniowie wzięli udział w licznych 
konkursach sprawnościowych (rzu-
ty do celu, biegi w workach, prze-
ciąganie liny itp.), a także w kon-
kursie przyrodniczym z wiedzy 
o WPN (40 osób) zorganizowanym 
przez Oddziałową Komisję Ochro-
ny Przyrody. Wśród dzieci młodszych 
najlepiej wypadli uczniowie z SP 1 
z Lubonia i SP 54 z Poznania. Zwy-
cięzcy spośród dzieci starszych to 
SP 54 z Poznania. W grupie gimna-
zjalistów najlepiej zaprezentowały się  
G 2 i G 1 z Lubonia. Rajd odbył się 
dzięki �nansowemu wsparciu Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu, 
które ufundowało nagrody w kon-
kursach.    M. J. Błaszczakowie

n
Uczestnicy zlotu gnieźnieńskiego 
w Biskupinie   fot. Jan Błaszczak

n
Uczestnicy rajdu jesiennego ze Szkoły Podstawowej nr 1 przy głazie hr. Wł. Zamoyskiego

W konkursie opublikowanym 
w sierpniu należało wy-
typować wynik spotkania 

rozegranego 13 września pomiędzy 
Stellą Luboń i Lubońskim Klubem 
Sportowym. Wśród nadawców kupo-
nów z poprawną odpowiedzią – „1:0 
dla LKS-u” – wielką intuicją wyka-
zały się tym razem dwie panie: Na-
talia Młynek z ul. Żabikowskiej oraz 

Agnieszka Kolecka z ul. Bytomskiej 
w Poznaniu. Nagrody ufundowały 
kluby: Stella – piłkę z autografami 
swoich piłkarzy, Luboński KS – pił-
kę z autografami zawodników Lecha 
Poznań. Zwyciężczynie prosimy o od-
biór nagród w godzinach dyżurów 
w redakcji „Wieści Lubońskich”, ul. 
Wschodnia 23 a/62.

Władysław Szczepaniak

Konkurs sportowy
Rozwiązanie

W sierpniowym wydaniu 
„Wieści Lubońskich”, tra-
dycyjnie przed ważnym 

wydarzeniem sportowym, opubliko-
waliśmy sondę, w której zapytaliśmy 
29 osób publicznych, związanych ze 
sportem o wynik meczu derbowego 
pomiędzy Stellą a Lubońskim Klu-
bem Sportowym. Wśród wszystkich 
odpytanych „jasnowidzem”, jako je-
dyny, okazał się trener LKS-u – Ma-
rek Wilczyński, który obstawił, że 
jego zespół wygra 0:1! Zwycięstwo 
Lubońskiego KS-u typowały jesz-
cze dwie osoby – były trener LKS-u 

Ryszard Marcinkowski (1:2) oraz 
stały kibic LKS-u Mateusz „Rysik” 
Niećkowiak (2:3).

Trenera Marka Wilczyńskiego, 
prosimy o odbiór nagrody – bonu 
ufundowanego przez sponsora – 
Cukiernię „Cafe Krzyżan” Emilia 
i Michał Nowak z ul. Wschodniej 
22 D – w redakcji „Wieści Luboń-
skich” przy ul. Wschodniej 23 a/62. 
Bon można również zrealizować 
w cukierni w Wirach przy ul. Ko-
mornickiej 179.

Władysław Szczepaniak

Najlepiej typował trener LKS-u!
Wyniki sondy sportowej
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Oczekiwane od dawna derby 
Lubonia cieszyły się rekor-
dową frekwencją kibiców. To 

historyczne i prestiżowe spotkanie 
oglądało ponad 400 kibiców. Przed 
meczem długoletni spiker Lubonia 
– Andrzej Sznajder – poinformował 
przybyłych, że przedostatnie derby 
odbyły się w latach 1978-1979 r. a ostat-
nie w 1993 r. Dla przypomnienia, 
LKS awansował do III ligi, a powstałe 
wtedy rezerwy LKS-u spotkały się 
w derbach o mistrzostwo B klasy 
ze Stellą.

Punktualnie o godz. 16 trzecio-
ligowy arbiter i asystent w meczach 

pierwszoligowych – Łukasz Arasz-
kiewicz – w asyście Roberta Paw-
lickiego i Szymona Smoczyka na 
liniach, rozpoczęli to arcyciekawe 
spotkanie. Na początek oglądaliśmy 
huraganowe ataki Stelli. Już w 2. 
minucie zawodnicy ze ul. Szkolnej 
mogli prowadzić, ale dogodnej sy-
tuacji nie wykorzystał Piotr Palacz. 
Pierwszy kwadrans to praktycznie 
zdecydowana przewaga stellowców, 
jednak z upływem czasu coraz czę-
ściej do głosu zaczęli dochodzić 
zawodnicy LKS-u i spotkanie zaczę-
ło nabierać rumieńców. Akcje zmie-
niały się jak w kalejdoskopie. Szko-

da tylko, że obydwa zespoły zawo-
dziły swoimi umiejętnościami 
strzeleckimi. Przed przerwą bardzo 
przykrej kontuzji doznał kapitan 
Stelli – Piotr Palacz, który musiał 
być przewieziony karetką do szpi-
tala HCP w Poznaniu, gdzie przeszedł 
operację stawu obojczykowo-bar-
kowego.

W drugiej połowie meczu uwi-
doczniła się lekka przewaga LKS-u, 
zwłaszcza w ofensywie. Zespół z ul. 
Rzecznej zaczął przeprowadzać lep-
sze i groźniejsze kontry. Podczas 
jednej z nich Paweł Kowalkiewicz 
zdobył bramkę dla LKS-u i, jak się 

okazało, jedyną w tym 
spotkaniu. W końcowych 
minutach meczu zro-
biło się bardzo nerwo-
wo, ponieważ LKS 
zaczął bronić wyniku, 
a stellowcy nie umieli 
wykorzystać wielu do-
godnych sytuacji, aby 
zdobyć wyrównującą 
bramkę.

Spotkanie dostar-
czyło licznie zebranym 
kibicom wielu emocji. 
Komentując wynik, 
obydwa zespoły zaprze-
paściły wiele dogodnych sytuacji, bo 
zawodziła skuteczność strzelecka. 
Należy podkreślić doskonałą pracę 
arbitrów.

Zespoły wystąpiły w następujących 
składach. Gospodarze – Stella Luboń: 
Artur Chmiel, Marcin Mroczyński, 
Tomasz Mroczyński, Grzegorz Soł-
tysiak, Daniel Smulkowski, Łukasz 
Różański, Michał Gawron, Adam 
Rybak, Michał Wojciechowski, Mar-
cin Ogrodowczyk, Piotr Palacz, Paweł 
Dembski, Jacek Kubiak, Paweł Po-
larczyk, Robert Dziudzia, Dawid 
Paprocki, Nikodem Nyczka, Dominik 
Wacławski. Trener: Damian Zieniuk, 
kierownik zespołu: Włodzimierz 
Rybak. Goście – Luboński KS: Adam 
Bojek, Filip Goeldner, Dawid Skrzyc-
ki, Jonasz Jeżewski, Tomasz Doma-
gała, Rafał Norek, Bartłomiej Śron, 
Piotr Barczak, Dawid Leszczyński, 
Michał Trenkler, Paweł Kowalkiewicz, 
Arkadiusz Stegnerski, Tomasz Jago-
dziński, Kamil Linga, Oskar Pochyl-
ski, Jakub Kowalewski, Marcin Kle-

Arcyciekawe derby

mens, Piotr Kulas. Trener: Marek 
Wilczyński, kierownik zespołu: Ma-
rek Wiórek.

O opinię na temat meczu popro-
siliśmy prezesów klubów. Stella Lu-
boń – Dawid Paprocki: Przegraliśmy 
niezasłużenie, bo jak się nie strzela 
w stuprocentowych sytuacjach, to 
trudno myśleć o jakimkolwiek punk-
cie. Mecz był wyrównany, każda dru-
żyna miała szanse, ale niestety Lu-
boński KS wykorzystał jedną z nich 
i wygrał pojedynek. Prezes LKS-u – 
Karol Bąkowski: Cieszymy się z wy-
granej. Mecz był wyrównany, każda 
z drużyn miała okazje, by zdobyć 
bramkę. Przed meczem uważałem, 
że wygra ten, kto popełni najmniej 
błędów. Nam się udało strzelić i mie-

liśmy trochę więcej szczęścia. 
Bardzo dobre zawody ro-
zegrał nasz młodzieżowiec, 
w dodatku wychowanek 
i lubonianian – Adam Bo-
jek.

Władysław Szczepaniak

n
Mecz derbowy na stadionie Stelli obejrzało ponad 400 kibiców   fot. Władysław Szczepaniak

n
Prezesi lubońskich klubów – Dawid Paproc-
ki (Stella) z lewej i Karol Bąkowski (LKS)   
fot. Władysław Szczepaniak

n
Radość  zawodników LKS-u po wygranym meczu ze Stellą – przygotowanie do 
odtańczenia zwycięstwa    fot. Władysław Szczepaniak

n
Podczas meczu derbowego Stella – Luboński KS stoją weterani („oldboye”) 
sympatycy sportu lubońskiego: Janusz Kaczmarek – członek zarządu Luboń-
skiego KS-u, obecny radny miasta Luboń, Konrad Adamczak – trener i bram-
karz LKS-u, Rafał Rembalski – były zawodnik i bramkarz LKS-u, Włodzimierz 
Rybak – były zawodnik i działacz sportowy LKS-u, Jerzy Michałowski – długolet-
ni zawodnik Stelli, Stanisław Kędziora – były zawodnik LKS-u, Stefan Ciesielski 
– były długoletni zawodnik Stelli, Bogdan Bartoszak – były zawodnik i trener 
LKS-u, Stanisław Dorosiński – były zawodnik LKS-u, Jerzy Walkowiak – były 
zawodnik LKS-u, Jerzy Malujda – były zawodnik LKS-u   fot. Władysław Szcze-
paniak

Podczas meczu groźnej 
kontuzji barku doznał 
Piotr Palacz – kapitan 
Stelli   
fot. Władysław Szczepa-
niak

n
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W piątej kolejce Luboński 
KS podejmował u siebie 
beniaminka – Concordię 

Murowaną Goślinę. Jak się oka-
zało, to bardzo wymagający ze-
spół, o czym Stella zdążyła się już 
przekonać, przegrywając niedawno 
u siebie 2:5. Tym razem goście rów-
nież pokazali lwi pazur, dwukrot-
nie w tym spotkaniu prowadząc. 
Gdy lubonianie przegrywali już 
0:2 wydawało się, że będzie bardzo 
ciężko o punkty w tym spotkaniu. 
W pierwszej połowie grali bardzo 
słabo, w drugiej pokazali zupeł-
nie inną formę. Jonasz Jeżewski 
wykorzystał rzut karny, następnie 
Michał Trenkler doprowadził do 
remisu. Pod koniec meczu goście 

ponownie wyszli na prowadzenie 
2:3, jednak dosłownie w ostatniej 
minucie spotkania dał o sobie znać 
Dawid Skrzycki, który doprowadził 
do remisu na 3:3 i w ten sposób 
uratował chociaż 1 pkt.

W IV kolejce LKS 
doznał pierwszej po-
rażki na wyjeździe 
z OTPS Winogrady 
Poznań 4:2. Bramki 
zdobyli: Dawid Lesz-
czyński i Michał Tren-
kler. Następnie 4 paź-
dziernika lubonianie 
podejmowali u siebie 
lidera rozgrywek – Ko-
twicę Kórnik. W tym 
spotkaniu padło aż 8 

Ze zmiennym szczęściem bramek. Pomimo że lubonianie 
wystąpili w osłabieniu, to mecz 
mógł się wszystkim podobać, 
zwłaszcza druga połowa, podczas 
której było dużo emocji. Pod ko-
niec spotkania wynik wynosił 3:4, 
jednak gościom udało się w ostat-
nich minutach zdobyć bramkę na 

n
Prezentacja drużyn przed meczem LKS-u z Concordią 20 września   fot. Władysław Szczepaniak

Niestety nic dobrego nie można 
napisać o zawodnikach Stelli, 
którym od początku sezonu 

nie wiedzie się w tych rozgrywkach. 
W V kolejce przegrała wyraźnie 4:0 
na wyjeździe z Vitcovią Witkowo. 
Stellowcy kończyli to spotkanie 
w „9”, ponieważ Michał Wojciechow-
ski i Miłosz Goździewski otrzymali 
czerwone kartki. W VII kolejce nie 
udała się wyprawa do Zaniemyśla, 
gdzie Stella, pomimo prowadzenia 
1:0 na początku meczu z tamtejszym 
Kłosem, ostatecznie przegrała 3:1. 

Bramkę zdobył Łukasz Różański, któ-
ry również musiał opuścić boisko 
z powodu czerwonej kartki. W za-
ległym spotkaniu VI kolejki Stella 
uległa u siebie wiceliderowi – Wełnie 
Rogoźno – 0:3. Jak nas poinformo-
wał prezes Dawid Paprocki, po tym 
meczu z funkcji trenera zrezygnował 
Damian Zieniuk. Jego obowiązki do 
zakończenia rozgrywek będzie peł-
nił prezes (Dawid Paprocki), który 
ma uprawnienia trenerskie, wspólnie 
z Piotrem Palaczem.

Władysław Szczepaniak

Trener Stelli rezygnuje

n
Moment strzelenia gola do bramki Stelli podczas meczu z Wełną Rogoźno    
fot. Władysław Szczepaniak

Co się dzieje ze Stellą? Przecież 
miało być tak pięknie! To pyta-
nie zadają sobie wszyscy kibice 

i fani Stelli, którzy nie tak wyobrażali 
sobie rozpoczęcie sezonu. W ubie-
głych latach i w ostatnich sezonach 
Stelli w klasie okręgowej, kiedy przez 
klub przewijali się tacy trenerzy jak: 
Teodor Napierała, Piotr Dominiczak, 
Marek Wiórek, Krzysztof Pancewicz, 
Bartosz Majchrzak, nie było takiej 
sytuacji, by zespół nie zdobył w sied-
miu meczach pod rząd jakichkol-
wiek punktów. Obecnie trzeba się 
zastanowić i wyciągnąć wnioski, co 
jest powodem porażek, bo przyczyn 
może być wiele. Obecnego trenera 
zarząd ma prawo rozliczać za jego 
wyniki, ale nie można obarczać go 

całkowitą winą, ponieważ są prze-
cież jeszcze inni odpowiedzialni za 
klub. Nasuwa się pytanie, dlaczego 
z początkiem sezonu zespół nie został 
wzmocniony odpowiednimi zawod-
nikami? Przecież włodarze wiedzieli, 
że kilka osób odeszło z klubu i kilka 
ma kontuzje, więc na co liczono – że 
pozostałym jakoś pójdzie? Niestety, 
życie wykazało, że niektórzy grają, tak 
jak im na to pozwala praca zawodowa. 
W rozpoczętych meczach ligowych 
nie obyło się bez dalszych kontuzji, 
posypały się czerwone kartki. Tylko 
w trzech meczach stellowcy ujrzeli 
ich w sumie 4. Niektórzy kibice są 
zdziwieni i pytają, dlaczego grający 
prezes występuje prawie we wszyst-
kich meczach? Zastanawiają się, czy 

Z ukosa
Komentarz do sytuacji Stelli w klasie okręgowej

Tabela klasy okręgowej

 1.  Kotwica Kórnik 7 19 33:10
 2.  Wełna Rogoźno 7 19 14:2
 3.  Kłos Zaniemyśl 7 15 14:7
 4.  Orkan Konarzewo 7 14 10:4
 5.  OTPS Winogrady 7 11 10:10
 6.  Luboński KS  7 11 15:15
 7.  Vitcovia Witkowo 7 10 9:6
 8.  Piast Kobylnica 7 10 10:13
 9.  Wielkopolska Komorniki 7 9 11:8
 10.  Polonia Poznań 7 9 14:14
 11.  Concordia Murowana Goślina 7 7 10:17
 12.  Warta Śrem 7 4 7:14
 13.  Stella Luboń 7 0 3:21
 14.  Suchary Suchy Las 7 0 7:26

WS

n

gra dla przyjemności, czy po prostu 
ratuje honor swojego zespołu? Na 
półmetku rozgrywek i po 7 poraż-
kach Stella znajduje się w głębokiej 
stre�e spadkowej. Niektórzy kibice 
obawiają się, czy sytuacja nie dryfuje 
w kierunku rozpadu klubu. Wierzę, 
że to, co przez wiele lat budowano 

z wielkim poświęceniem, nie zosta-
nie zniweczone. Znając nowy zarząd 
wiem, że zrobi wszystko, by kibice 
tego zasłużonego klubu mieli nadal 
powody do satysfakcji z oglądania 
swych pupili w klasie okręgowej.

Władysław Szczepaniak

3:5 i niestety zwycięstwo 
pojechało do Kórnika. 
Bramki dla LKS-u zdoby-
li Jonasz Jeżewski (dwie) 
z rzutu karnego oraz Dawid 
Skrzycki.

Władysław Szczepaniak

Spod asfaltu przy wejściu na płytę 
boiska wydostawała się woda, two-
rząc błoto i kałuże    fot. Władysław 
Szczepaniak
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W III kolejce o mistrzostwo 
B klasy, 13 września, Po-
grom przegrał na własnym 

boisku 0:8 z Arką Kiekrz i była to, 
jak się okazuje, ostatnia tak wyso-
ka przegrana tego młodego zespołu. 
W IV kolejce, 21 września, zremiso-
wał na wyjeździe z Odlewem 
Poznań, prowadząc do prze-
rwy 1:0, po bramce zdoby-
tej przez Jacka Pemperę. Po 
bardzo dobrym meczu lubo-
nianom zwycięstwo dosłow-
nie wymknęło się w pechowej 
ostatniej, 90. minucie, kiedy 
gospodarze wyrównali na 1:1. 
W czasie doliczonym przez 
arbitra, zawodnicy Pogromu 
przeprowadzili jeszcze szybką 
kontrę, ale gospodarzy przed 
porażką uratował słupek.

27 września Pogrom po 
wyrównanym spotkaniu uległ 
nieznacznie, grając u siebie 

z NKS Niepruszego 1:2. Bramkę dla 
lubonian zdobył Krystian Zalewski. 
5 października nie udała się Pogro-
mowi wyprawa do Gaju Wielkiego, 
gdzie nasi ulegli gospodarzom 5:1. 
Bramkę zdobył Mikołaj Przybylski.

Władysław Szczepaniak

Pogrom remisuje!

Tabela klasy B

 1.  Skra Wielkopolska OTUSZ 6 18 41:11
 2.  Arka Kiekrz   6 18 35:5
 3.  Avia II Kamionki   6 14 24:10
 4.  KS Gaj Wielki   6 11 19:8
 5.  Złoci Złotkowo   6 9 26:16
 6.  Odlew Poznań    6 9 12:14
 7.  Orły Plewiska   6 7 13:23
 8.  Poznańska 13   6 6 15:18
 9.  NKS Niepruszewo   6 6 8:23
 10.  1920 II Mosina   6 4 15:19
 11.  Pogrom Luboń   6 1 4:38
 12.  Okoń Sapowice   6 0 6:33

WS

We wtorek, 16 września 
na boisku w Owińskach 
drużyna LKS-u rozegrała 

swój pierwszy mecz o 1/32 �nału 
Pucharu Polski okręgu poznańskie-
go w sezonie 2014-2015. Przeciwni-
kiem lubonian był zespół A-klasowy 
Jurand Koziegłowy. Spotkanie ro-
zegrano na sztucznej powierzchni 
i przy sztucznym oświetleniu. Po 
bardzo wyrównanym meczu zespół 
Lubońskiego pokonał Juranda 4:3. 
Bramki zdobyli Jakub Kowalewski, 
Oskar Pochylski i Jonasz Jeżewski 
oraz Bartłomiej Śron.

Natomiast Stella Luboń wylo-
sowała III-ligową Wartę Poznań. 
Niestety nasi wyszli na to spotkanie 

w poważnym osłabieniu. Zespół 
Warty wystawił na ten mecz zespół 
rezerwowy, który świetnie poradził 
sobie ze stellowcami – dzięki zde-
cydowanej przewadze odniósł zwy-
cięstwo, wygrywając 4:0.

1 października los sprawił, że 
w 1/16 Pucharu Polski strefy po-
znańskiej Warta Poznań znowu 
gościła w Luboniu. Spotkała się tym 
razem z LKS-em i wywalczyła za-
służone zwycięstwo, ustanawiając 
wynik meczu na 4:0. Tym sposobem 
Warta wyeliminowała dwa nasze 
zespoły z dalszych rozgrywek pu-
charowych.

Władysław Szczepaniak

Puchar Polski WZPN
2 razy po 4:0 dla Warty Poznań w Luboniu

n
Mecz Stelli z III-ligową Wartą na boisku przy ul. Szkolnej   fot. Władysław Szczepaniak

Luboński Klub Tenisa Stołowego, Urząd Miasta Luboń, Hala-
mus Serwis i Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 
zapraszają 2 listopada i 21 grudnia na 3. i 4. turniej w ramach 

Otwartej Ligi Tenisa Stołowego Halamus Luboń Cup 2014 – do hali 
Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kołłątaja 2.

Zapisy odbywają się mailowo na adres: jacek.drygas@poczta.onet.
pl oraz do godz. 10 w dniu zawodów.

Telefon kontaktowy do organizatora: 512 498 927 – Maciej Kę-
dziora.

(S)

Halamus Luboń Cup 2014

W środę, 24 września na stro-
nie internetowej Lubońskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Luboniu (LOSiR) sp. z o. o. oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej podano 
rozstrzygniecie konkursu na stanowisko 
Prezesa Zarządu. Uchwałą nr 1/09/2014 
Rady Nadzorczej LOSiR sp. z o.o. z dnia 
17 września 2014 r., w pełnym skła-
dzie: Paweł Leszek Klepka (przewod-
niczący), Igor Szymkowiak i Michał 
Tkaczuk jednogłośnie na stanowisko 
Prezesa Zarządu Spółki powołali Zbi-
gniewa Trawkę.

Przypomnijmy, niespełna 6 lat temu 
burmistrz Lubonia – Dariusz Szmyt 
w wyniku konkursu, 12 listopada 2008 r. 
zatrudnił w Urzędzie Miasta jako swe-
go pełnomocnika do spraw obiektów 
sportowych, na stanowisku głównego 
specjalisty Zbigniewa Trawkę. W imie-
niu władz wykonawczych  zajmował się 
on wówczas kontrolowaniem i dopilno-
waniem końcowych prac związanych 
z budową i adaptacją hali widowiskowo-
sportowej przy Gimnazjum nr 2 (patrz 
„WL” 11-2008 str. 8). Po utworzeniu 
zakładu budżetowego, od 15 wrześnie 
2009 r. Zbigniew Trawka został prze-
niesiony na stanowisko dyrektora Lu-
bońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Ostatnio, po przekształceniu 27 lutego 
2014 r., podczas 42. sesji RML zakładu 
budżetowego w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością został formalnie 
pełniącym obowiązki prezesem Zarzą-
du tej spółki miejskiej.

Konkurs
O stanowisko prezesa Zarządu 

spółki ubiegało się czterech kandy-

datów. Oprócz dotychczasowego dy-
rektora LOSiR-u Zbigniewa Trawki 
do konkursu stanęło jeszcze trzech 
kandydatów. Jak się nieoficjalnie do-
wiedzieliśmy, wśród nich jeden miesz-
kaniec Lubonia – Marek Bartosz – 
w latach 1990-1998 zastępca burmi-
strza W. Kaczmarka, nazwisk pozo-
stałych kandydatów nie udało nam się 
ustalić. Przewodniczący Rady Nad-
zorczej Paweł Leszek Klepka, z któ-
rym na temat konkursu rozmawia-
liśmy, stwierdził, że informacje takie 
podlegają ochronie danych osobowych 
i nie wiadomo, czy kandydaci życzy-
liby sobie ujawniania nazwisk. Jed-
nocześnie przyznał, że spodziewał się 
dużo większej frekwencji – przynaj-
mniej 10 ofert. W dodatku tylko 
jedna osoba, oprócz dotychczasowe-
go dyrektora, miała wcześniej do 
czynienia ze sportem. Tak dla Rady 
Nadzorczej, jak i ekspertów powoła-
nych do weryfikacji kandydatów, 
Zbigniew Trawka okazał się najlepszy. 
Dobrze się zaprezentował, ma odpo-
wiednie wykształcenie (studia pody-
plomowe), doświadczenie oraz złożył 
na piśmie najciekawszy program roz-
woju  LOSiR-u.

Nasz rozmówca przyznał, że teraz 
przed prezesem spółki stoi niełatwe 
zadanie, bowiem zgodnie z kodeksem 
handlowym musi tak prowadzić �rmę, 
żeby przynosiła zysk, w przeciwnym 
razie może zostać w każdej chwili od-
wołany. Powołany został na 3-letnią 
kadencję, a co roku zobowiązany jest 
składać dokładne sprawozdanie.

PPR

W LOSiR-ze bez zmian
Prezesem Zarządu Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
(LOSiR) spółki miejskiej z ograniczoną odpowiedzialnością 
pozostał Zbigniew Trawka

Jak nas poinformował przewod-
niczący Rady Nadzorczej Luboń-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

sp. z o.o. – Paweł Leszek Klepka, we 
wrześniu, na ręce burmistrza złożył 
rezygnację z członkostwa w Radzie 
Nadzorczej spółki. Praca zawodowa 
nie pozwala mu na pełnienie tych 
dodatkowych obowiązków. Oprócz 
prezydentury w Unii Wielkopolan, 
jest jeszcze wiceprezydentem rady 
Wielkopolskiej Izby Budownictwa i 
przyznał, że obecnie bardziej angażuje 

się w biznes nie w politykę. Chciał 
jedynie dokończyć procedury prze-
prowadzenia konkursu po tym, jak 
go burmistrz poprosił, by złagodził 
złą atmosferę, jaka wokół LOSiR-u 
się wytworzyła.

W rozmowie telefonicznej bur-
mistrz Dariusz Szmyt poinformował 
nas, że w miejsce P. L. Klepki na 
przewodniczącego Rady Nadzorczej 
spółki LOSiR powołuje wiceburmi-
strza Rafała Marka.

PPR

Zmiana w RN LOSiR

Poszukujesz swojego zaginionego 
pupila lub chcesz zaadoptować 
psiaka, zajrzyj do zakładki „Za-

ginione zwierzęta” na stronie interne-
towej Urzędu Miasta Luboń. Są tam 
informacje nt. schroniska w Przy-
borówku k. Szamotuł, gdzie tra�a-
ją bezdomne zwierzęta z Lubonia. 
Przed wizytą w schronisku trzeba się 
skontaktować z Wandą Jerzyk tel. 
501 770 118, 886 368 528; e-mail: 
weronika@przytuliskauwandy.pl.

Zanim zwierzę tra� do Przybo-
rówka, przez 24 godziny przebywa 
w „Kom-Lubie” (tel. 61 813 05 51). 
Apelujemy o powiadamianie właścicieli 

o ich wałęsających się 
psach lub poinfor-
mowanie „Kom-
Lubu”. Można też 
pomóc zwierzętom 
w schronisku w Przy-
borówku i przynieść 
dary do: OSP, Gim-
nazjów nr 1 i 2, Szkół 
Podstawowych nr 1, 
3 i 4, Urzędu Mia-
sta lub „Kom-Lu-
bu” (koordynująca 
akcję – Magdalena 
Kryś).

PAW

Zaginione zwierzęta

n
Od września przebywa 
w schronisku znaleziona 
w Luboniu Fiolka, która bez 
wątpienia chętnie wróciłaby 
do swojego pana w naszym 
mieście    fot. www.lubon.pl
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Złoto dla Zuzi

W sobotę, 6 września, w Krzyżu 
Wielkopolskim odbyło się 
I Grand Prix Wielkopolski 

Młodzików tenisie stołowym. Zawody 
były jednocześnie eliminacjami do 
Grand Prix Polski, które odbyło się 
w dniach 26-28 września w Nowej 
Rudzie. Spośród startujących 25 
zawodniczek Luboński Klub Teni-
sa Stołowego Luvena Luboń repre-
zentowały Zuzanna Sułek i Wero-
nika Dombka. Zuzia, rozstawiona 
była z numerem pierwszym i pomimo 
ciążącej, presji zwyciężyła w turnie-
ju. Pokonując w �nale zawodniczkę 
KTS Noteć Czarnków Agatę Ławiń-
ską 3:0, uzyskała awans do turnie-
ju ogólnopolskiego. W meczu o 2. 
miejsce, również premiowane awan-
sem, spotkały się Weronika Dombka 
z Agatą Ławińską. Po bardzo zacię-
tym meczu przeciwniczka z Czarn-
kowa pokonała naszą zawodniczkę 
3:2 w setach (11:9 w decydującym). 

Jest to największy sukces Weroniki 
w kategorii młodzików. Osiągnięte 
wyniki świadczą o bardzo dobrym 
przygotowaniu naszych dziewcząt 
do nowego sezonu i można mieć 
nadzieję na kolejne sukcesy. Sędzią 
głównym turnieju w Krzyżu był Ja-
cek Drygas wspierany przez córkę 
Joannę, którzy są członkami naszego 
klubu. W turnieju nie uczestniczył 
Patryk Pyśk, który udział w Grand 
Prix Polski ma zagwarantowany dzię-
ki wysokiej (13.) pozycji w rankingu 
ogólnopolskim.

Podczas gdy Zuzia i Patryk przy-
gotowywali się do udział w Grand 
Prix Polski, pozostali zawodnicy 
LKTS-u, wystąpili w dniach 18-21 
września w międzynarodowym tur-
nieju Mini Cup Drzonków 2014.   

(LKTS)

Z pucharem za sezon
7 września w Poznaniu rozegra-

no pierwszy turniej z cyklu Grand 
Prix Wielkopolski w kategorii junio-
rek i juniorów. Bardzo dobrze za-
prezentowali się wychowankowie 
LKTS, rozgrywając świetne pojedyn-
ki. Trzeba dodać, że wszyscy nasi 
startujący zawodnicy są rocznikowo 
kilka lat młodsi niż przewiduje ka-

tegoria „junior”, a pomimo to za-
grali bardzo dobre zawody i stawili 
zacięty opór swoim starszym kolegom. 
Przed zawodami odbyła się uroczy-
stość wręczenia pucharów i statuetek 
za miniony sezon. Najlepszą mło-
dziczką w sezonie 2013-2014 w Wiel-
kopolsce okazała się Maja Zielińska. 
Klub LKTS Luvena Luboń zajął 2. 
miejsce w Wielkopolsce w klasy�-
kacji klubowej. Cała grupa uczest-
niczy w programie FUNdamenty 
„Od marzenia do  Mistrzostwa”.

Wyniki Grand Prix Wielko-
polski

Młodziczki: 1. Zuzanna Sułek, 3.  n

Weronika Dombka
Juniorki: 9-12 Maja Zielińska n

Juniorzy: 11-12 Patryk Pyśk, 11- n

12 Tomasz Magnucki, 13-16 Jakub 
Zielewicz, 25-32 Patryk Matusiak, 
33-40 Krzysztof Witkowski, 41-48 
Michał Kordziński, 41-48 Arkadiusz 
Turek.

Zwycięstwo Asi
Tenisistka stołowa LKTS Luve-

na Luboń – Joanna Drygas – zwy-
ciężyła w zawodach Grand Prix 
Wielkopolski Seniorek w Raszkowie 
(14.09), zapewniając sobie awans do 
rozgrywek ogólnopolskich, które 
odbędą się w Radomiu (17-19.10.14). 
To wielki sukces Asi, gdyż po drodze 
pokonała zawodniczki czołowego 
klubu I ligi kobiet KS Stella Niechan 
Gniezno. Nowy zawodnik LKTS-u 
– Piotr Kołdyka – zajął miejsce 
w przedziale 17-24. W turnieju 
uczestniczył także wychowanek 
LKTS-u Patryk Sawicki. 13 września 
w Poznaniu rozegrano pierwszy 
turniej Grand Prix Wielkopolski 
Kadetek i Kadetów. Na starcie sta-
nęło 80 dziewcząt i chłopców z wo-
jewództwa wielkopolskiego.

Każdy sezon w tenisie stołowym 
w Wielkopolsce składa się z trzech tzw. 
Grand Prix Wielkopolski, rozgrywa-
nych w stałych odstępach czasu, w któ-
rych młodzi pingpongiści zbierają 
rankingowe punkty. Na koniec sezo-
nu, właśnie na ich podstawie są oni 
odpowiednio rozstawiani do gry w In-
dywidualnych Mistrzostwach Woje-
wództwa. Nasi zawodnicy wykazali się 
bardzo dobrą formą, którą szlifowali 

Z LKTS
Czternastego września odbył się 

ostatni turniej w bule z cyklu 
„Intermarché Luboń Cup” (ILC) 

zorganizowany przez Klub Lubońska 
Petanka i LOSiR Sp z o.o. Zawody, 
rozegrane w ciepłą wrześniową nie-
dzielę, zgromadziły na bulodromie 
przy ul. Dojazdowej aż 38 drużyn 
z Lubonia, Czempinia, Poznania, 
Gostynia, Pobiedzisk, Plewisk, Żar, 
Śremu, Leszna, Zaniemyśla i Wrocła-
wia. Zwyciężył jedyny niepokonany 
dublet: „Piotry Dwa” ze Śremu (Piotr 
Sobolewski, Piotr Wojna). Miejsca 
od 2 do 4 zajęły zespoły z 5 zwycię-
stwami. O kolejności decydował Bu-
chholz i małe punkty, tak więc druga 
pozycja przypadła zespołowi GTW 
ze Śremu (Krzysztof Bratek, Jakub 
Grewling), a trzecią zajęli reprezen-
tanci Poznania – „Jokery” (Arkadiusz 
Geruszczyński, Mariusz Skrzypczak). 
Czwartą lokatą musieli się zadowolić 
reprezentanci Lubońskiej Petanki – 
zespół „Tour de France” (Karolina 
i Mikołaj Fabisiowie).

Najlepszych nagrodzono pucha-
rami, rozdano też bony podarun-
kowe ufundowane przez sponsora 
cyklu – Intermarché w Luboniu, 
dwuosobowe zaproszenia do kawiar-

ni „Ogród Różany Café” w Luboniu 
i zaproszenie dla 2 osób do baru 
„Pomes” w Poznaniu, a także kilka 
nagród rzeczowych. Dla zawodników 
przewidziano chleb ze smalcem, 
pyszny bigos, kiełbasę z grilla oraz 
kawę i herbatę.

Na zakończenie podsumowano 
wyniki całego cyklu. W końcowej 
klasy�kacji puchary wywalczyły 
zespoły ze Śremu, Poznania i Lu-
bonia. Zwycięzcą został zespół GTW 
(Krzysztof Bratek, Jakub Grewling), 
który zdobył 90 punktów i wygrał 
28 meczów. Na drugim miejscu 
uplasowała się drużyna „My Sło-
wianie” (Dominik Prauziński, Mi-
rosław Walich) z 75 punktami i 24 
wygranymi spotkaniami. Do grona 
najlepszych dołączył dublet z Lu-
bońskiej Petanki „JK-A Team” 

(Katarzyna Sitarz, Jacek Goderski), 
który zdobył 66 punktów i wygrał 
32 mecze. Tuż za podium znalazła się 
młodzież z Czempinia, czyli „Mio-
dzio Muza” (Dawid Musiał, Karol 
Zapart), która zdobyła tylko o jeden 
punkt mniej. Warto podkreślić, że 
w pierwszej dziesiątce klasy�kacji 
końcowej znalazły się aż 4 lubońskie 
drużyny.

Miło, że do Lubonia zawitało 
sporo osób z innych miast i klubów, 
w tym aktualni wicemistrzowie Pol-
ski. W całym cyklu Intermarché 
Luboń Cup wzięło udział ponad 130 
osób w wieku od 8 do 73 lat z kilku-
nastu miast. Łącznie rozegrano 602 
mecze, co zajęło ponad 30 godzin.

Turniej zorganizowano z okazji 
60-lecia lokacji Lubonia i współ�-
nansowany był ze środków otrzy-
manych z Urzędu Miasta Luboń. 
Patronat medialny nad turniejem 
objęły: e-lubon.pl i „Wieści Luboń-
skie”.

Serdeczne podziękowania kie-
rujemy do współorganizatora cyklu 
ILC, czyli LOSiR-u. Dziękujemy tym, 
którzy w jakikolwiek sposób zaan-
gażowali się w organizację turniejów. 
Przede wszystkim zaś składamy 

podziękowania zawodnikom za 
obecność, grę fair play i niezapo-
mnianą atmosferę! Serdeczne po-
dziękowania kierujemy do Miasta 
Luboń za przyznanie dotacji na or-
ganizację cyklu oraz do sponsora 
tytularnego – Super Intermarché 
w Luboniu. Sponsorami nagród 
podczas tegorocznego cyklu byli: 
Kawiarnia „Ogród Różany Cafe”, bar 
„Pomes” w Poznaniu oraz Lubońska 
Petanka. Dziękujemy lubońskim 
mediom: „Wieściom Lubońskim” 
i e-lubon.pl za objęcie patronatu 
medialnego nad turniejami.

Szczegółowe wyniki ostatnie-
go turnieju, klasyfikacja generalna 
i galeria zdjęć znajdują się na stro-
nie: www.facebook.com/lubonska-
petanka

Lubońska Petanka

Ostatnia runda

n
Finaliści „Intermarché Luboń Cup”   fot. Lubońska Petanka

cd.  
obok

n
Od lewej Mariusz Pyśk, Weronika Dombka, Zuzanna Sułek, Joanna Drygas, 
Jacek Drygas   fot. Dariusz Dombka
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w wakacje głównie podczas obozów 
letnich FUNdamenty „Od marzenia 
do Mistrzostwa”. W kategorii kadetek 
2. miejsce zajęła Maja Zielińska, a 3. 
Zuzanna Sułek, która podobnie jak 
dziś Weronika Dombka jest jeszcze 
młodziczką. Znakomity występ zaliczył 
inny młodzik Patryk Pyśk, który upla-
sował się na 3. pozycji. Miejsca w czo-
łowej „16” zdobyli: Krzysztof Witkow-
ski 9-10, Jan Kuźniarek 13-14 i Michał 
Kordziński 15-16. Maja Zielińska 
uzyskała awans na �nały ogólnopolskie 
3-5 października w Krakowie.   

(LKTS)

Wyniki w Grand Prix Wielko-
polski

Kadetki: 2. Maja Zielińska, 3. Zuzan- n

na Sułek, 9-12 Weronika Dombka
Kadeci: 3. Patryk Pyśk, 9-10 Krzysz- n

tof Witkowski, 13-14 Jan Kuźniarek, 
15-16 Michał Kordziński

Dobry występ w Drzonko-
wie

W dniach 18-21 września w Drzon-
kowie odbywał się III Międzynaro-
dowy Turniej Tenisa Stołowego 
Dzieci i Młodzieży – Mini Drzonków 
Cup 2014 i po raz trzeci uczestni-
czyli w nim zawodnicy LKTS. Or-
ganizatorami zawodów byli Zielo-
nogórski Klub Sportowy występu-
jący w męskiej Superlidze oraz 
Akademia Tenisa Stołowego Lucja-
na Błaszczyka, najbardziej utytuło-
wanego polskiego tenisisty stołowe-
go ostatniego 20-lecia. Zawody 
rozegrano w obiektach Wojewódz-
kiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 
32 stołach w kategoriach wiekowych: 
roczniki 2000-2001, roczniki 2002-
2003, 2004-2005 oraz 2006 i młod-
si. Zdobywcy pierwszych 4 miejsc 
otrzymali medale, dyplomy, a czo-
łowa „6” – nagrody rzeczowe (okła-

cd.  
ze str. 
62

Stowarzyszenie „Luboński Klub 
Biegacza” zaprasza wszystkich 
mieszkańców Lubonia na 4. Lu-

boński Bieg Niepodległości. Zawo-
dy odbędą się tradycyjnie w Dzień 
Niepodległości, we wtorek, 11 li-
stopada, a start nastąpi o godz. 11 
z ul. Westerplatte, na wysokości hali 
LOSiR.

Pierwsza edycja naszego biegu 
zgromadziła 326 zawodników, dru-
ga już 628, a rok temu na mecie 
zameldowało się 1120 uczestników. 
Zapisy na tegoroczną edycję roze-
szły się w ekspresowym tempie – 
lista startowa zapełniła się w prze-
ciągu jednego dnia i liczy 1500 osób, 

w tym ponad 200 reprezentantów 
naszego miasta.

Tegoroczna edycja niesie wiele 
zmian, a najważniejszą z nich jest 
nowa trasa. Jest mniej kolizyjna dla 
ruchu drogowego, ale także szybsza 
i atrakcyjniejsza dla biegaczy. Po-
siada atest Polskiego Związku Lek-
koatletyki, dzięki czemu wyniki 
uzyskane na niej można uznać za 
o�cjalne rekordy życiowe zawodni-
ków.

Następną nowością są dodatko-
we kategorie. W tym roku w trakcie 
wyścigu rozgrywane będą Mistrzo-
stwa 31. Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego w Krzesinach. Nagrodzona 
zostanie także najlepsza lubonianka 
i lubonianin oraz biegacz i biegacz-
ka z �agą, a wszyscy uczestnicy 
rywalizować będą w 14 kategoriach 

wiekowych. Dla najlepszych prze-
widziano nagrody �nansowe, a w ka-
tegoriach wiekowych na najszybszych 
zawodników czekają bony ufundo-
wane przez sponsora technicznego 
imprezy �rmę „Świat Biegacza” 
z Poznania.

Każdy, kto pokona dystans 10 km 
otrzyma pamiątkowy odlewany 
medal, a na mecie ciepły posiłek. 

Dodatkowo Stowarzyszenie LKB 
zaprasza uczniów lubońskich szkół 
podstawowych do wzięcia udziału 
w konkursie „Mistrz Kibicowania”, 
polegającym na dopingowaniu 
uczestników biegu w wytyczonych 
strefach kibicach. Konkurs objęty 
jest patronatem Burmistrza Miasta 
Luboń. W ramach biegu, 8 listopa-
da w parku Papieskim zostaną ro-
zegrane zawody biegowe dla naj-
młodszych pod nazwą „Mały Pa-
triota”.

Głównym sponsorem biegu jest 
�rma LUVENA SA. Impreza jest 
współ�nansowana z budżetu miasta 
Luboń.

Więcej szczegółów na stronie 
internetowej zawodów: http://www.
biegniepodleglosci.lubonskikb.pl.

LKB

Kolejny Bieg Niepodległości

n
Start i meta przy LOSiR-ze na ul. Westerplatte. 10-kilometrowa trasa tego-
rocznego Biegu Niepodległości swoim zarysem przypomina słonia

dziny, deski, ręczniki, pokrowce). 
W imprezie wzięło udział około 150 
uczestników z Polski, Niemiec, Wę-
gier i Luksemburga. LKTS Luvena 
Luboń był reprezentowany przez 
Maję Zielińską, Julię Gładysz, Da-
miana Pyśka, Krzysztofa Witkow-
skiego oraz Jana Kuźniarka pod 
opieką trenera Mariusza Pyśka. Na 
szczególne wyróżnienie zasługuje 

Damian Pyśk, który zajął 3. miejsce 
w swojej kategorii (dzieci urodzone 
w 2006 r. i młodsze). Bardzo dobry 
występ miała Julia Gładysz, która 
zajęła 7. lokatę w kategorii 2004-2005 
oraz Maja Zielińska – 8. pozycja 
w kategorii kadetek. To bardzo do-
bre wyniki naszych zawodników.   

Piotr Ciszak

Zawody w bocci

W weekend 12-14 września 
w hali widowiskowo-spor-
towej odbyły się eliminacje 

do Mistrzostw Polski w Bocci (gra po-
dobna do boule) oraz zawody integra-
cyjne w tej dyscyplinie. Organizatorem 
pierwszych w historii polskiej bocci 
eliminacji do Mistrzostw był Związek 
Stowarzyszeń Polska Federacja Bocci 
Niepełnosprawnych we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Sportowo-Re-
habilitacyjnym „Start” w Poznaniu. 
Udział wzięły następujące reprezenta-
cje: Cisi Pracownicy Krzyża z Głogo-
wa, Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo 
Rehabilitacyjne „Start” Bielsko-Biała, 
Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne 
„Start” Zielona Góra, Zespół Szkół 
nr 109 w Warszawie, Klub Sportowy 
Inwalidów „Start” Szczecin, Stowa-
rzyszenie Klub Integracyjny Nowy 
Sącz, Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych Ruchowo Ich Rodzin 
i Przyjaciół „Prometeus” Konopiska, 
IKS Zieloni Zielona Góra, Wojewódzkie 
Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji 
Niepełnosprawnych „Start” Katowice, 
Zespół Szkół z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 1 w Poznaniu, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Rogoźno, Zrzeszenie 

Sportu i Rehabilitacji „Start” Kielce, 
Warsztat Terapii Zajęciowej Duszniki, 
Reprezentacja Miasta Gdynia, Sto-
warzyszenie „Baranek” Owczegłowy, 
Stowarzyszenie „Żurawinka” Poznań, 
Stowarzyszenie Sportowo-Rehabili-
tacyjne „Start” Poznań. Zawody s�-
nansowano ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych.

„Dwójka” bezkonkurencyj-
na

15 września na boisku Orlik 2012 
w Luboniu odbyły się eliminacje 
gminne do 5 Turnieju Orlika o Pu-
char Premiera Donalda Tuska. W roz-
grywkach uczestniczyły zespoły 
reprezentujące lubońskie szkoły 
podstawowe w dwóch kategoriach 
wiekowych. W roczniku 2003-2004 
najlepsi okazali się podopieczni tre-
nerów Andrzeja Chylińskiego i Ro-
berta Tomkowiaka (SP 2). Kolejne 
lokaty zajęły zespoły SP 1 (trener 
Lech Bartkowiak), SP 4 (Ewa Darul), 
SP 3 (Wojciech Janicki) oraz UKS 
„Dwójka”. Również w starszej grupie 
zawodnicy z Cieszkowianki byli 
bezkonkurencyjni. Z kompletem 
zwycięstw zajęli pierwszą lokatę oraz 
prawo startu w eliminacjach powia-

towych. O kolejnych 
lokatach decydował 
bilans zdobytych i stra-
conych bramek. Po SP 2 
najlepsi okazali się za-
wodnicy z Czwórki, 
następnie SP 3 oraz Je-
dynka. Zwycięskie ze-
społy uzyskały prawo 
gry w następnej rundzie 
turnieju. 23 września 
rocznik 2001-2002 ry-
walizował w Mosinie, 
natomiast młodsi zagra-
li w Wirach. 19 września 
na lubońskim Orliku do 
rywalizacji stanęły dziew-
częta z rocznika 2001-
2002.

LOSiR

LOSiR

n
Niepełnosprawni zawodnicy podczas rozgrywek w bocci
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Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

Kronika Strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

Tradycyjnie już 1 września 
strażnicy miejscy wraz z lu-
bońskimi policjantami wysta-

wili łączne patrole przy wszystkich 
szkołach w naszym mieście. Dbając 
o bezpieczeństwo najmłodszych po-
wrócono w nowym roku szkolnym do 
tzw. patroli szkolnych. Ich głównym 
przesłaniem jest dbanie o porządek 
i bezpieczeństwo uczniów. Takich 
patroli w jednym tygodniu było 5. 4 
września strażnicy uczestniczyli w o�-
cjalnym otwarciu placu zabaw i wy-
biegu dla czworonogów na Wzgórzu 
Papieskim. Osobom, które przyszły 
ze swoimi psami, rozdaliśmy karmy 
dla zwierząt. 13 września zabezpie-
czaliśmy ład i porządek publiczny 
podczas „Biby w Lasku”.

W sumie odnotowaliśmy 613 
interwencji. Przeprowadziliśmy 64 
kontrole dowodów wywozu nie-
czystości stałych i płynnych oraz 
dokonania przyłącza do kanaliza-
cji sanitarnej. 45 interwencji doty-
czyło zwierząt. Czterech właścicie-
li psów zostało ukaranych za nie-
dopilnowanie swoich czworonogów. 
Interwencji związanych z nieprze-
strzeganiem zapisów „Ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi” było we 

wrześniu 51. Grzywnami manda-
towymi ukaraliśmy 8 osób za spo-
żywanie alkoholu w miejscach 
publicznych. Jedną osobę przewieź-
liśmy do Oddziału dla Osób Nie-
trzeźwych. Wraz z funkcjonariu-
szami policji w Luboniu przepro-
wadziliśmy 8 patroli we wszystkie 
wrześniowe weekendy, których 
zadaniem była kontrola miejsc, 
gdzie najczęściej dochodzi do spo-
żywania alkoholu.

147 razy podejmowaliśmy dzia-
łania interwencyjne związane z za-
pisami „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie mia-
sta Luboń”. 

Z pracownikami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej doko-
naliśmy 14 kontroli w miejscach 
zamieszkania osób korzystających 
z pomocy tej instytucji. Wykonali-
śmy również 36 konwojów wartości 
pieniężnych oraz dokumentów.

Podczas uroczystości pogrzebo-
wych wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta i dyrektora SP 4 Leona Waw-
rzyniaka wystawiliśmy poczet sztan-
darowy.

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

We wrześniu Ochotnicza Straż 
Pożarna interweniowała 16 
razy (4 pożary, 11 miejsco-

wych zagrożeń, 1 fałszywe wezwanie). 
Zdarzenia miały miejsca w Luboniu, 
Poznaniu, Łęczycy, Wirach, Komor-
nikach oraz w Szreniawie.

03.09 – wypadek drogowy na ul.  n

Komornickiej w Poznaniu,
04.09 – usuwanie drzewa powa- n

lonego na budynek mieszkalny na 
ul. 11 Listopada,

04.09 – pożar kontenera z odpa- n

dami komunalnymi na ul. Podgórnej 
w Wirach,

08.09 – wypadek samochodowy  n

na ul. Leszczyńskiej-Westerplatte 
w Poznaniu,

08.09 – wypadek samochodowy  n

na ul. Głogowskiej w Poznaniu,
11.09 – otwieranie zatrzaśnię- n

tych drzwi w mieszkaniu przy al. 
Jana Pawła II,

14.09 – wypadek samochodowy  n

na ul. Poznańskiej w Łęczycy,
16.09 – pożar samochodu na ul.  n

Niepodległości,
17.09 – pożar trawy przy ul. Ar- n

mii Poznań,
17.09 – sorpcja substancji ropo- n

pochodnej na ul. Sobieskiego i Fa-
brycznej,

18.09 – wypadek samochodowy  n

na ul. Głogowskiej-Kowalewickiej 
w Poznaniu,

19.09 – sorpcja substancji ro- n

popochodnej na ul. Armii Poznań 
i Puszkina,

20.09 – pożar kontenera ze śmie- n

ciami przy ulica Osiedlowej,
22.09 – wypadek samochodowy  n

na ul. Kościuszki-Dębieckiej,
29.09 – wypadek samochodowy  n

na ul. Poznańskiej w Szreniawie.
OSP

W konferencji 
wzięli udział: 
Wielkopolski 

Komendant Wojewódz-
ki Policji w Poznaniu – 
insp. Rafał Batkowski, jego 
zastępca – insp. Michał 
Domagalski, Komendant 
Miejski Policji w Pozna-
niu – mł. insp. Roman 
Kuster, naczelnik Wydzia-
łu Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Pozna-
niu – nadkom. Hubert 
Haegenbarth, dyrektor 
Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzyso-
wego Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkie-
go w Poznaniu – Da-
riusz Dymek, dyrektor 
Wydziału Bezpieczeństwa, 
Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu – Paweł 
Kurosz, wójt Gminy Komorniki – Jan 
Broda, komorniccy samorządowcy 
oraz młodzież gimnazjalna. Nasze 
miasto reprezentowali: burmistrz Da-
riusz Szmyt, przewodniczący Rady 
Miasta Marek Samulczyk, radni po-
wiatowi i miejscy, komendant poli-
cji Robert Przyjemski, komendant 
Straży Miejskiej Paweł Dybczyński 
oraz Robert Korcz.

Na wstępie Komendant R. Kuster 
przedstawił stan bezpieczeństwa, 
efekty pracy podległych mu funk-
cjonariuszy oraz przedsięwzięcia, 
jakie realizują w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa wszystkich miesz-

kańców podpoznańskich miejsco-
wości. Mówiono m.in. o przestęp-
czości na terenie powiatu w latach 
2009-2014, przestępczości nieletnich 
oraz stanie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Po tej prezentacji każdy 
z uczestników debaty mógł zadać 
pytanie, zgłosić problem czy też 
wyrazić opinię, wskazując istniejące 
problemy. Dotyczyły one m.in. nie-
właściwego oznakowania dróg, za-
żywania narkotyków wśród młodzie-
ży, nietrzeźwych kierowców. Na 
pytania odpowiadali Roman Kuster, 
Rafał Batkowski, Dariusz Dymek, 
Jan Broda i Paweł Kurosz. Lubońscy 
przedstawiciele, aktywnie uczestni-
cząc w debacie, poruszali m.in. kwe-

Policyjna konferencja
1 października w komornickim gimnazjum odbyła się debata 
społeczna zorganizowana przez Komendę Miejską Policji 
w Poznaniu pod hasłem „Decydujemy wspólnie”, której tematem 
przewodnim było bezpieczeństwo, a celem – poznanie potrzeb 
i oczekiwań społeczności lokalnej

n
Komendant Roman Kuster zapoznaje uczestników 
spotkania ze stanem bezpieczeństwa na naszym 
terenie oraz efektami pracy podległych mu poli-
cjantów   fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
obok

W czwartek, 9 października 
ok. godz. 19 przy zjeździe 
z autostrady A2 na skrzy-

żowaniu ul. Armii Poznań z Dębiec-
ką doszło śmiertelnego wypadku. 
W zdarzeniu uczestniczył samo-
chód osobowy marki Ford Fiesta 
oraz motocykl. Z układu pojazdów 
można wnioskować, że ford wyjeż-
dżał z autostrady i chciał się udać 
w kierunku Centrum Handlowe-
go „Factory”, a motocyklista, naj-
prawdopodobniej jadący od strony 

Poznania, nie zauważając samochodu, 
wbił się w jego prawe drzwi. Kie-
rowca forda (mężczyzna w wieku 
50 lat) nie odniósł obrażeń, nato-
miast motocyklista, mimo podję-
tej akcji reanimacyjnej, zmarł na 
środku skrzyżowania.

Zdarzenie zabezpieczała Straż 
Pożarna i policja z Lubonia, obsłu-
ga Autostrada Eksploatacja oraz 
sekcja wypadkowa Policji Drogowej 
Poznań.

Krzysztof Wacławek

Zginął motocyklista

n
Miejsce zdarzenia otoczone pojazdami służb – policji, straży pożarnej i patrolu 
autostradowego na sygnałach   fot. Krzysztof Wacławek
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01.09 – przy ul. Paderewskiego  n

zatrzymano nietrzeźwego (0,6 promi-
la) kierowcę prowadzącego pojazd.

02.09 – z niestrzeżonego parkingu  n

przy ul. Kochanowskiego skradziono 
samochód marki Mazda.

02.09 – przy ul. Traugutta, córce  n

mieszkańca Komornik skradziono 
z tylnej kieszeni spodni: telefon ko-
mórkowy, kartę bankomatową 
i 20 zł.

06.09 – z posesji przy ul. Kościusz- n

ki skradziono samochód Ford. Tech-
nik kryminalistyki 
zabezpieczył na 
miejscu zdarzenia 
ślady mechanosko-
pijne (pozostawio-
ne przez narzędzie 
użyte przez spraw-
cę przestępstwa).

08.09 – nieznany sprawca włamał się  n

do blaszanego baraku przy ul. Nie-
podległości i skradł wiertarki, wkrę-
tarki i piłę ręczną.

08.09 – z forda zaparkowanego  n

w podziemnym parkingu CH „Fac-
tory” przy ul. Dębieckiej skradziono 
4 kołpaki.

10.09 – z parkingu przy ul. Żabi- n

kowskiej skradziono samochód mar-
ki BMW o wartości 
200 000zł. Na miej-
sce zdarzenia przy-
byli policjanci z Wy-
działu do Walki 
z Przestępczością 
Samochodową.

11.09 – z �ata zaparkowanego przy  n

ul. Armii Poznań nieznany sprawca 
skradł katalizator.

12.09 – ze sklepu „Rossman” w CH  n

„Pajo” przy ul. Żabikowskiej, miesz-
kaniec Poznania skradł perfumy 
o wartości 430 zł. Sprawca został za-
trzymany przez lubońskich policjan-
tów za linią kas sklepowych.

13.09 – mieszkańcowi Lubonia,  n

oczekującemu na tramwaj, na przy-
stanku przy narożniku ulic Królowej 
Jadwigi i Półwiejskiej skradziono te-
lefon komórkowy i portfel z dokumen-

tami (teren objęty miejskim monito-
ringiem).

13.09 – przy ul. Żabikowskiej lu- n

bońscy policjanci zatrzymali mężczy-
znę posiadającego narkotyki.

14.09 – nieznany sprawca skradł  n

element nadwozia samochodu oso-
bowego marki Volvo (grill, potocznie 
– maskownica) zaparkowanego przed 
wejściem do CH „Factory” przy ul. 
Dębieckiej.

14.09 – mieszkance Kościana skra- n

dziono w CH „Factory” z torebki 
portfel z dokumen-
tami i pieniędz-
mi.

15.09 – niezna- n

ny sprawca wła-
mał się do domu 
jednorodzinnego 

przy ul. 11 Listopada i skradł 9 000 zł 
oraz biżuterię. Technik kryminalisty-
ki zabezpieczył ślady linii papilar-
nych.

19.09 – poznańscy policjanci za- n

trzymali przy ul. Źródlanej mężczyznę 
posiadającego narkotyki.

22.09 – skradziono rower pozosta- n

wiony na chwilę przed Biblioteką 
Miejską przy ul. Żabikowskiej.

23.09 – z terenu niezabezpieczonej  n

posesji przy ul. Jana 
Panka skradziono 
samochód marki 
Peugeot.

23.09 – miesz- n

kance Mosiny do-
konującej zakupów 

w CH „Factory”, nieznany sprawca 
skradł z otwartej torebki telefon ko-
mórkowy.

27.09 – skradziono samochód mar- n

ki BMW przy ul. Kołłątaja.
28.09 – przy ul. Krętej zatrzymano  n

nietrzeźwego (0,5 promila) kierowcę 
prowadzącego pojazd.

29.09 – zatrzymano nietrzeźwego  n

(0,5 promila) kierowcę przy ul. Po-
wstańców Wlkp.

Na podstawie danych Policji
Paweł Wolniewicz

POLICJA - STRAŻ  / BAW SIĘ Z NAMI

Kronika Policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Ogólnopolski telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży: 
116 111; www.116111.pl

stie: narastającego problemu narko-
manii (zwłaszcza wśród młodzieży), 
kierowców prowadzących pojazdy 
pod wpływem środków odurzających, 
budowy nowego komisariatu policji 
w naszym mieście, pieszych patroli 
policyjnych oraz współpracy Policji 
ze Strażą Miejską. Zgodnie z obiet-
nicą organizatorów, żadna uwaga 
dotycząca poprawy bezpieczeństwa, 

będąca w zakresie obowiązków obec-
nych na debacie przedstawicieli służb 
i instytucji, nie pozostanie bez od-
powiedzi i podjęcia stosownych 
działań. Na koniec, wypełniając 
anonimową ankietę, uczestnicy 
dwugodzinnej debaty mogli wyrazić 
swoje zdanie na temat spotkania.

PAW

cd.  
ze str. 
64

800 130 334 – „Policyjny telefon zaufania i 10 minut” – bezpłatna, całodo-
bowa infolinia dla mieszkańców Wielkopolski w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu. Dyżurni przyjmują: sprawy dotyczące braku reakcji 
lub przewlekłego oczekiwania na policję w sprawie zgłoszenia przestęp-
stwa lub wykroczenia; informacje o ich sprawcach, gdy zgłaszający nie 
chce osobiście zawiadomić o przestępstwie i zachować anonimowość; 
o ukrywających się osobach podejrzanych, a także działaniach lub po-
wiązaniach przestępczych policjantów.

We wrześniu na terenie 
Lubonia skradziono  

5 samochodów.

Komisariat Policji w Luboniu zaprasza do wzięcia udziału w powiato-
wym policyjnym programie „Poznański Rower – Bezpieczny Rower” 
polegającym na oznakowaniu roweru (bez uszkodzenia przy tym 

lakieru) i zarejestrowaniu go przez przypisanie indywidualnego numeru. 
Z usługi można skorzystać przy Komisariacie Policji na ul. Powstańców 
Wlkp. 42 we wtorek, 21 października, w poniedziałek, 3 listopada i w śro-
dę, 3 grudnia w godz. 15-18.

PAW

Znakowanie rowerów

W ub. miesiącu na str. 65 
opublikowaliśmy kon-
kurs przygotowany przez 

lubońską Ochotniczą Straż Pożarną 
nt. niebezpiecznego dla ludzi tlenku 
węgla (czadu). Składał się z 3 pytań. 
Oto poprawne odpowiedzi i trójka 
wygranych, na których w redakcji 
czekają nagrody ufundowane przez 
OSP – czujniki czadu:

pyt. 1 – symbol tlenku węgla (cza- n

du) – CO (odp. a);

pyt. 2 – tlenek węgla to cichy za- n

bójca, bo jest bezwonny i bezzapa-
chowy (odp. a);

pyt. 3 – objawy zatrucia tlenkiem  n

węgla to nasilający się ból głowy i sen-
ność (odp. b).

Zwycięzcy konkursu to: Paulina 
Mikołajczak z ul. Kościuszki, Maria 
Suchowiak  z ul. Narutowicza i Pa-
weł Michocki z al. Jana Pawła II. 
Nagrody prosimy odebrać w redakcji 
„WL” przy ul. Wschodniej 23A/62, 
w godzinach dyżurów.  (S)

Czad – cichy zabójca
Rozwiązanie konkursu

Zabawa polega na odgadywaniu 
ciekawych i charakterystycz-
nych miejsc w Luboniu. Prosi-

my określić, co przedstawia opubli-
kowana fotogra�a i gdzie obiekt się 
znajduje. Odpowiedzi można prze-
syłać (również pocztą elektroniczną), 
dostarczać do Redakcji (ul. Wschod-
nia 23 a lok. 62) albo wrzucać do 

niebieskich skrzynek 
„Wieści Lubońskich” na 
terenie miasta. Kartki 
z dopiskiem: „Zgad-
nij, co to” muszą być 
podpisane imieniem 
i nazwiskiem uczest-
nika konkursu. Wśród 
tych, którzy nadeślą 
poprawne odpowiedzi, 
rozlosujemy upominki. 
Prosimy też o nadsyła-
nie swoich propozycji 
(fotogra�i).

Opublikowane 
w ubiegłym miesiącu 
zdjęcie przedstawiało 
8-kątną wieżyczkę na 
budynku Zgroma-

dzenia Sióstr Służebniczek przy 
placu Edmunda Bojanowskiego. 
Spośród poprawnych odpowiedzi 
wylosowaliśmy tę, którą nadesłała 
Stefania Kujawa z ul. Kolonia PZNF. 
Po odbiór niespodzianki zaprasza-
my do redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/62) w godzinach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

n
Budynek Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NPN MP 
z 8-kątną wieżyczką   fot. Hanna Siatka

n
Zgadnij, przy jakiej ulicy znajduje się ten oryginalny budynek z czerwonej i bia-
łej cegły z inicjałem na jednym ze szczytów „JK”   fot. Piotr P. Ruszkowski
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BAW SIĘ Z NAMI

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

Nasza krzyżówka

Poziomo:
 1.  budynek przezna-

czony na biura
 4.  ryba słodkowod-

na, drapieżna
 5.  fanga, uderzenie
 6.  czepia się psiego ogona
 7.  mit. gr. syn Dedala
 9.  badacz dna morskiego
 14.  policjant w Anglii
 15.  siedmioramienny 

świecznik żydowski
 16.  rzeka, którą prze-

kroczył Cezar
 17.  plemię Indian zam. Amerykę
 20.  start przed komendą (sport)
 23.  ten, kto zajmuje się za-

wodowo leczeniem
 26.  zabawka dziewczę-

ca, maskotka
 29.  kanton w Szwajcarii
 30.  waleń, ssak morski
 31.  pika, włócznia, dzida, spisa
 32.  rodz. japońskich utwo-

rów poetyckich
 33.  mit. gr. kochanek Afrodyty 

– rozszarpany przez dzika
 34.  forteca, twierdza, cytadela

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie, które 
po wpisaniu do kuponu należy do końca października, na kartce 
pocztowej, dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz: 

mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Lu-
bońskich” na terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, 
wylosujemy nagrodę ufundowaną przez �rmę „Malibu” z ul. Sikorskiego. 
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w poprzednim wydaniu brzmiało: 
„Remont wiaduktu nad Krętą”. Nagrodę wylosowała: Genowefa Jędrze-
jak z ul. Żabikowskiej.

Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Pionowo:
 1.  staroż. państwo w Mezopotamii
 2.  mit. rzym. bogini zgody
 3.  zbiór płyt gramofonowych, 

taśm magnetofonowych
 8.  urząd żydowski gminy religijnej
 10.  elektroniczny zacisk
 11.  era archaiczna
 12.  uszkodzenie urządze-

nia przemysłowego
 13.  miasto w Peru o tej sa-

mej nazwie, co przepły-
wająca przez nie rzeka

 14.  mazepa, mazgaj
 17.  płyn pozostający ze śmie-

tany przy wyrobie masła
 18.  danie mięsne, kotlet, zraz
 19.  biblijna kraina bogactw
 21.  towarzyszka łowów Artemidy
 22.  jeden z gwiazdozbiorów
 24.  określona część ob-

szaru wodnego
 25.  mieszkaniec Leso 

tho i Rep. Płd. Afryki
 26.  bez
 27.  rodzaj samosądu
 28.  kwitnie tylko raz

oprac. Bernard Stachowiak

Jakubowi Grocholewskiemu n , 
z okazji narodzin syna, najserdecz-
niejsze życzenia składają koleżanki 
i koledzy ze Stowarzyszenia Luboń-
ska Inicjatywa Obywatelska.

Pogodne Przedszkole bardzo ser- n

decznie dziękuje Zespołowi OMEGA 
S.C. oraz Paniom Malwinie Ska-
lik i Klaudii Ciepała za otrzymane 
zabawki i pomoce naukowe, które 
sprawiły ogromną radość naszym 
podopiecznym.

Z okazji 80. urodzin kochanej  n

Mamie, Babci i Prababci – Regi-
nie Akuszewskiej – życzenia zdro-
wia, samych pogodnych dni, radości 
i wszelkiej pomyślności ślą dzieci, 
wnuki i prawnuki.

Dwieście lat życia i jeden dzień  n

dłużej – z okazji urodzin – Kochanej 
Cioci Julii Cielrzyńskiej życzy Wie-
sław Krajewski z całą rodziną.

Z okazji 33. rocznicy ślubu  n Kry-
stynie i Waldemarowi Winczakom, 
najserdeczniejsze życzenia składają 
dzieci i wnuki.

Wszystkiego najlepszego z oka- n

zji 40. rocznicy ślubu dla Bogumiły 
i Bolesława Rafałowiczów życzą: 
Piotr, Kuba z mamą i Beatą.

Magdalenie i Dariuszowi Boj- n

kom w 3. rocznicę ślubu – zdro-
wia pomyślności w życiu i pociechy 
z dzieci życzą rodzice.

Z okazji 33. rocznicy ślubu Pań- n

stwu Krystynie i Waldkowi Win-
czakom – szczęścia, miłości i rado-
ści na kolejne wspólne lata życzą 
Wanda i Lucek.

Na kolację do restauracji 
„Miodziojadło” przy placu Ed-
munda Bojanowskiego 1 wybio-
rą się w tym miesiącu państwo 
Magdalena i Dariusz Bojkowie. 
Życzymy przyjemności. Prosimy 
o kontakt z redakcją.
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CO?, GDZIE?, KIEDY?

Spis zapowiedzi imprez, spotkań, posiedzeń władz miasta, akcji, 
turniejów itp., zebranych w jednym miejscu. Apelujemy do orga-
nizacji i czytelników o przekazywanie nam zapowiedzi.

Co, gdzie, kiedy

17 października, godz. 10 n  – Spotka-
nie z baśniami afrykańskimi - Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97

17 października, godz. 19 n  – wystawa 
obrazów Roberta Bartoszka, Dariusza 
Głowackiego i Izabeli Rudzkiej - galeria 
„
ink Art.” – „Myślenie Sztuką”, ul. Za 
Groblą 3/4, Poznań – patrz obok

17 października do 6 listopada n  
– wyłożenie do publicznego wglądu 
Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Miasta Luboń – 
„Stary Luboń” - Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2 – patrz s. 47

18 października, godz. 10 n  – „Marsz 
po zdrowie” – spacer nordic walking 
– start sprzed CH „Venus”, ul. Sobie-
skiego

18 października, godz. 14 n  – Pogrom Luboń 
- Złoci Złotkowo – stadion, ul. Rzeczna

21 października, godz. 15-18 n  – 
znakowanie rowerów – Komisariat 
Policji, ul. Powstańców Wlkp. 42 – 
patrz s. 65

22 października, godz. 18 n  – „Świat 
na wyciągnięcie ręki: Zwykłe i niezwy-
kłe zjawiska meteorologiczne w Karko-
noszach” – spotkanie z podróżnikiem 
Tomaszem Nasiółkowskim – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowski 42 

22 października, godz. 18 n  – warsztaty 
komputerowe 50+ – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowski 42

23 października, godz. 17 n  – III Lu-
boński Piknik Wokalny – Gimnazjum 
nr 2, ul. Kołłątaja 2 – patrz obok

23 października, godz. 18 n  – spo-
tkanie przedwyborcze Małgorzaty 
Machalskiej i KWW Forum Obywa-
telskie Luboń – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97

24 października, godz. 16-17.30 n  
i 17.30-19 – „Kolorowe malowanie” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowski 42

25 października, godz. 12 n  – LKS - Kłos 
Zaniemyśl – stadion, ul. Rzeczna

25 października, godz. 15 – n  Stel-
la Luboń - Polonia Poznań – boisko, 
ul. Szkolna

25 października, godz. 9.15-10.45  n

i 11-12.30 – „Kolorowe malowanie” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowski 42

27 października, godz. 18 n  – Klub 
Szachowy – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowski 42

27 października, godz. 19 n  – Bi-
blioteczny Klub Filmowy – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowski 42

27 października, godz. 15 n  – dyskusja 
publiczna nad projektem Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta Luboń „Stary Luboń” – 
Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, 
sala sesyjna (II p.)

28 października, godz. 16.30 n  – 
posiedzenie Komisji Organizacyjno-
Prawnej RML – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2, pok. 201

29 października, godz. 18  n – warsztaty 
komputerowe 50+ – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowski 42

29 października, godz. 19 n  – „Ko-
lor – pozytywne wycieranie pędzla 
o płótno” – wernisaż malarstwa Marka 

Nowaka – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowski 42

29 października, godz. 17 n  – po-
siedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
RML – Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego 2, pok. 201

30 października, godz. 16.30 n  – sesja 
Rady Miasta Luboń – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna

2 listopada, godz. 10.45 n  – 3. turniej 
Otwartej Ligi Tenisa Stołowego Hala-
mus Luboń Cup 2014 – hala widowi-
skowo-sportowa LOSiR, ul. Kołłątaj 2 
– patrz s. 61

3 listopada, godz. 11 n  – „ABC lite-
ratury – Jak czytać i rozumieć teksty 
literackie, szczególnie poezję? – Prak-
tyczne wskazówki” – Wykład dr hab. 
Leszka Teusza (LUTW) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowski 42

3 listopada, godz. 18 n  – Klub Sza-
chowy – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowski 42

3 listopada, godz. 15-18 n  – znako-
wanie rowerów – Komisariat Policji, 
ul. Powstańców Wlkp. 42

5 listopada, godz. 9 n  – „Perype-
tie pluszowego misia” – spektakl dla 
dzieci (od 3 lat) w wykonaniu Teatru 
„Arlekin” z Białegostoku – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowski 42

6 listopada n  – lekcje poetyckie w ra-
mach XXXVII Międzynarodowego Li-
stopada Poetyckiego

7 listopada, godz. 12 n  – „Cały Lu-
boń czyta dzieciom” – ulubione bajki 
czytają słuchacze LUTW – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowski 42

7 listopada, godz. 16-17.30 i 17.30- n

19 – „Kolorowe malowanie” – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowski 42

8 listopada, godz. 12  n – zawody 
biegowe dla najmłodszych pod na-
zwą „Mały Patriota” – park Papieski, 
ul. Unijna-Żabikowska

8 listopada, godz. 9.15-10.45 i 11- n

12.30 – „Kolorowe malowanie” – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowski 42

8 listopada, godz. 12 n  – LKS - Suchary 
Suchy Las – stadion, ul. Rzeczna

8 listopada, godz. 14 n  – Stella Lu-
boń - Orkan Konarzewo – boisko, ul. 
Szkolna

9 listopada, godz. 14 n  – Pogrom 
Luboń - Orzeł Plewiska – stadion, ul. 
Rzeczna

10 listopada, godz. 19  n – „Kazania 
Sejmowe ks. Piotra Skargi” w wykonaniu 
aktora Jana Strzygła – kościół pw. św. 
Barbary, pl. E. Bojanowskiego 8

11 listopada, godz. 11 n  – start 4. 
Lubońskiego Biegu Niepodległości – 
ul. Westerplatte przy LOSiR – patrz 
s. 63

12 listopada, godz. 17 n  – „Tuwim 
Julek – para buch, frazy w ruch” – spek-
takl dla dzieci (od 3 lat) w wykonaniu 
Teatru „Małe Mi” z Warszawy – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowski 42

12 listopada, godz. 17-18.30 n  – „Wo-
kół wychowania” – dyżur pedagogiczny 
Anny Kurelskiej z PPP; zgłoszenia tel.
(61 813 09 72) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowski 42

Zapraszamy serdecznie wszystkich lubonian oraz mieszkańców 
okolic naszego miasta do wspólnego muzykowania i śpiewu piose-
nek piknikowych! Złączmy pokolenia muzyką, wspólnie na nowo 

odkrywając najpiękniejsze polskie piosenki ostatniego półwiecza.
Na miejscu dostępny będzie bar oraz śpiewniki dla każdego uczest-

nika.
Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z dużym entuzja-

zmem. Właśnie teraz, na oczach lubonian tworzy się nowa tradycja 
łącząca pokolenia, stając ponad wszelkimi podziałami – nie sposób 
takiego wydarzenia przegapić !

23 października, godz. 17, hol Gimnazjum nr 2, ul. Kołłątaja 1.
Informacje: 500 200 456. Wstęp wolny!
Zapraszam Łukasz Budzyński

Stowarzyszenie „Formoza”

III Luboński Piknik Wokalny

Zapytano kiedyś Picassa o to, 
co znaczą jego obrazy. Od-
powiedział: Czy wiesz o czym 

śpiewają ptaki? Nie. A jednak ich słu-
chasz. Czasami podobnie jest ze sztu-
ką, ważne jest aby po prostu patrzeć. 
(Marina Abramović)

Najnowsze obrazy trojga artystów 
– Roberta Bartoszka, Dariusza Gło-
wackiego i Izabeli Rudzkiej będzie 
można niebawem obejrzeć z po-
znańskiej galerii „
ink Art – My-
ślenie Sztuką” mieszczącej się przy 

ul. Za Groblą 3/4. Wernisaż odbę-
dzie się w piątek, 17 października 
o godz. 19.

Dariusz Głowacki jest mieszkań-
cem Lubonia, prowadzi m.in. zaję-
cia plastyczne w tutejszym Ośrodku 
Kultury, warto zatem zobaczyć jego 
najnowsze dzieła.

Więcej o wystawie i artystach na 
stronie galerii oraz na portalu Fa-
cebook

https://www.facebook.com/
events/782155321826847/

Magdalena Madajczyk-Głowacka

„DźwiękObrazy”
Zaproszenie na wystawę malarstwa

Ośrodek Kultury zaprasza dzieci 17 października o godz. 10 na spo-
tkanie z baśniami afrykańskimi. Opowiada: Martyna Rubinowska, 
ilustrację muzyczną przygotowała Julia Rauhut.

Wstęp jest wolny. Grupy zorganizowane należy zgłosić wcześniej pod 
numerem tel. 61 813 00 72.

OK

Baśnie afrykańskie

Szkoła Podstawowa nr 3 zaprasza  

w dniu 29 listopada 2014 r. wszystkich chętnych

na zabawę andrzejkową
do sali bankietowej Jan III Sobieski w Luboniu.

Początek imprezy o godz. 20. Bilety w cenie 

200 zł od pary do nabycia w sekretariacie szkoły.

Więcej informacji uzyskacie Państwo  

pod numerami telefonów 501 295 785 

oraz 692 448 525.

12 listopada, godz. 18 n  – warsztaty 
komputerowe 50+ – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowski 42

14 listopada, godz. 10 n  – spotka-
nie autorskie z poetką Bożeną Krew-
ską (LUTW) – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowski 42

17 listopada, godz. 19 n  – Bibliotecz-
ny Klub Filmowy – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowski 42

29 listopada, godz. 20 n  – zabawa 
andrzejkowa w SP3 – Szkoła Pod-
stawowa nr 3, ul. Dąbrowskiego 2a 
– patrz obok
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 OGŁOSZENIA

08.09.2014 r.
Julia Wacławska ur. 1937 r. n

11.09.2014 r.
Mariusz Nitschke ur. 1959 r. n

Urszula Ptak ur. 1931 r. n

13.09.2014 r.
Władysława Jamrozik ur. 1932 r.  n

Zgony

Śluby
05.09.2014 r.

Wiesław Jan Kasprzak   n

 i Anna Maria Bartkowiak
06.09.2014 r.

Tomasz Michał Matuszak   n

 i Paulina Pempera
Michał Pszeniczka   n

 i Sonia Joanna Mińska
13.09.2014 r.

Marcin Stefan Ruta  n

 i Agnieszka Radek
Ryszard Konieczny   n

 i Dominika Irena Tomkowiak
Tomasz Józef Zimliński   n

 i Emilia Pracz

19.09.2014 r.
Mirosław Adam Głowski   n

 i Katarzyna Ewa Marcinkowska
Krzysztof Kotecki   n

 i Paulina Anna Lisiecka
20.09.2014 r.

Piotr Marcin Chocian   n

 i Paulina Maria Wieczorek
Dariusz Woźniak   n

 i Monika Tonder
Przemysław Pytlak  n

 i Anna Łukaszewska
26.09.2014 r.

Mariusz Borczon   n

 i Paulina Anna Różowska
We wrześniu zawarto 20 związków 
małżeńskich, 8 par nie wyraziło 
zgody na publikację danych.

14.09.2014 r.
Bronisława Kurniczak  ur. 1925 r. n

22.09.2014 r.
Joanna Kaczmarek ur. 1981 r. n

24.09.2014 r.
Aniela Gruntkiewicz ur. 1928 r. n

30.09.2014 r.
Elżbieta Teresa Mizerka  ur. 1929 r. n

Wiesława Voelkel
kierownik USC

„Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie…”(Rz 14,7)
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Leona Wawrzyniaka
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4,

Radnego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Luboń,
Przewodniczącego Gminnej Komisji  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pozostawił po sobie trwały ślad w życiu miasta,

a w naszych sercach bukiet pięknych wspomnień.
Zapamiętamy Go jako wzór człowieka,  

który „nie żył dla siebie”.
Serdeczne wyrazy współczucia

żonie Irenie oraz całej rodzinie
składają

przyjaciele ze „Wspólnoty Lubońskiej”

Wszystkim, którzy byli z nami w trudnych dniach 
po śmierci mojego Męża, naszego Taty i Dziadka

śp. LEONA WAWRZYNIAKA

Z serca dziękujemy.
Wdzięczni jesteśmy za liczne uczestnictwo  
we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej,  

słowa pożegnań oraz o�arowane intencje mszalne.
BÓG ZAPŁAĆ

żona
synowie i córki z rodzinami

Serdecznie dziękujemy
Sz. P. Bronisławowi Łopińskiemu

i Pracownikom �rmy Memento Mori
za przygotowanie godnej ceremonii pogrzebowej

mojego Męża, naszego Taty i Dziadka
śp. Leona Wawrzyniaka

Wyrażamy też podziękowanie za umożliwie-
nie modlitwy różańcowej w kaplicy.

żona
synowie i córki z rodzinami

Księdzu Proboszczowi Józefowi Majchrzakowi
za sprawowanie Mszy św. i ceremonii pogrzebowej,

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym
za udział w ostatniej drodze Ukochanej

śp. Ludwiki Strażewicz

za intencje mszalne, liczne kominie św.
złożone wieńce, kwiaty i znicze

podziękowania składa
mąż Józef z dziećmi, wnukami i prawnukami.

Rodzinie

śp. Leona Wawrzyniaka
składamy wyrazy głębokiego współczucia

dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3
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OGŁOSZENIA

Ogłoszenia drobne
Korepetycje
Angielski, korepetycje i konwersacje  n

z dojazdem do ucznia, przygotowania 
do egzaminów i testów; tel. 513 938 628   
(pa-X-III)

Absolwentka językoznawstwa udzieli  n

korepetycji z języka angielskiego; tel. 
501 654 003   (r-295-X-XI)

Angielski, chemia, matematyka – ko- n

repetycje szkoła podstawowa, gimna-
zjum. Studentka, dojazd do ucznia; tel. 
500 192 458   (ws-VIII-X)

Fizyka, matematyka – nauczyciele,  n

dojazd; tel. 692 563 017   (h-186 VII-
XII)

Korepetycje j. angielski z dojazdem  n

do ucznia; tel. 785 602 439   (r-310 
X-XI)

Korepetycje – matematyka, �zyka,  n

chemia – absolwentka Politechniki; tel. 
785 602 438   (r-310 X-XI)

Chemia, �zyka, matematyka – ko- n

repetycje, gimnazjum; tel. 785 602 439   
(r-310 X-XI)

Angielski – korepetycje z dojazdem  n

do ucznia; tel. 723 517 463   (r-310 
X-XI)

Doktor nauk przyrodniczych udziela  n

lekcji biologii, chemii i biochemii na 

wszystkich poziomach nauczania; tel. 
601 947 721   (m-249-IX-X)

Korepetycje z matematyki i �zyki na  n

wszystkich poziomach nauczania; tel. 
601 757 522   (m-249-IX-X)

Język niemiecki – korepetycje; tel.  n

600 816 007   (302)
Korepetycje z języka polskiego; przy- n

gotowanie do testów gimnazjalnych i do 
matury; tel. 602 671 580   (mt-IX-VI)

Angielski, egzaminy gimnazjalne,  n

maturalne, dorośli, dojazd do ucznia; 
tel. 695 425 053   (m-266-IX)

Korepetycje – język japoński, dojazd do  n

ucznia; tel. 690 890 508   (r-270-IX)
Język niemiecki – korepetycje; tel.  n

600 351 347   (097)
Lekcje pianina i gitary dla dzieci i mło- n

dzieży; tel. 887 706 687   (h-X)
Angielski – korepetycje szkoła podsta- n

wowa i gimnazjum – student Wydziału 
Prawa i Administracji UAM; tanio; tel. 
600 674 710   (r-291-IX-X)

Korepetycje język angielski z dojazdem;  n

tel. 503 744 952   (r-302-X-XI)
Korepetycje z j. niemieckiego, Lu- n

boń, Wiry, Dębiec; 35 zł/ 60 min.; tel. 
696 984 144   (r-314-X)

Praca
Przyjmę pracowników do wykańcza- n

nia domów i mieszkań; tel. 513 130 522   
(m-X-XII)

Zatrudnię stolarza; tel. 501 307 180    n

(m-IX-X)
Zakład dekarski przyjmie dekarzy – pra- n

cowników; tel. 606 666 153   (r-tw)
Posprzątam, zrobię zakupy, umyję okna  n

itd.; tel. 693 770 713   (h-X,XI)
Zaopiekuję się starszą lub chorą  n

osobą, zrobię zakupy, posprzątam; tel. 
693 770 713   (h-X,XI)

Zaopiekuję się osobą starszą z Lubo- n

nia, posprzątam, ugotuję – tanio; tel. 
797 899 882   (m-IX-X)

Zatrudnię od listopada br. pracowni- n

ka z kwali�kacjami w sklepie zielarsko-
medycznym w „Galerii Dębiec”. Proszę 
o kontakt na e-mail: biuro.bezrecepty@
gmail.com   (m-IX)

Krawcowe z doświadczeniem zatrud- n

nię od zaraz – Łęczyca; tel. 606 509 565   
(m-IX)

Zaopiekuję się dzieckiem, osobą star- n

szą u siebie w domu; tel. 696 791 166   
(r-294-X)

Poszukujemy ciepłej, wesołej i opie- n

kuńczej osoby, która dorywczo zaopie-
kowałaby się naszą dwójką synów – 2 
i 4 lata. Na co dzień chłopcy chodzą do 
przedszkola i żłobka. Jesteśmy napły-
wowymi mieszkańcami Lubonia i nie 
mamy, niestety, na miejscu dziadków, 
dlatego naszym marzeniem jest znale-
zienie „przyszywanej” babci lub cioci. 
tel. 505 641 444   (m-X)

Księdzu Kanonikowi Karolowi Biniasiowi,  
który przewodniczył Mszy Świętej pogrzebowej,  

Księżom Werbistom,
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom,

Dyrekcji i Pracownikom  
Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu,
Wszystkim dzielącym z nami smutek  

z powodu śmierci naszej drogiej Mamy

śp. Czesławy Raszyńskiej
przekazujemy słowa serdecznej wdzięczności  
za modlitwę, udział w ceremonii pogrzebowej 

i zamówione intencje mszalne.
Irena i Jan Gierachowie

Pani Irenie Gierach
składamy wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci Matki

śp. Czesławy Raszyńskiej
dyrekcja, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3

Naszemu redakcyjnemu Koledze
Robertowi Wrzesińskiemu

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy

śp. Czesławy
składa zespół redakcyjny „Wieści Lubońskich” oraz zarząd  

Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie”

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)
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Zgodnie z uchwałą Rady Powia-
tu, w porze nocnej (w godz. 
22 – 8) oraz w niedziele, świę-

ta i w inne dni wolne od pracy (w 
godz. 14 – 18) dostępne są nastę-
pujące apteki w Luboniu:

13.10 – 19.10 – „Złoty Lek”, ul.  n

Żabikowska 16; tel. 61 813 08 11
20.10 – 26.10 – „Arnika”, ul. Stre- n

icha 27; tel. 61 828 17 72
27.10 – 02.11 – „Dla Ciebie”, ul. Po- n

niatowskiego 24; tel. 61 810 31 28
01.11 – „Niezwykła”, ul. Żerom- n

skiego 1; tel. 61 810 20 69
03.11 – 09.11 – „NOKI”, ul 11  n

Listopada 28; tel. 61 810 10 06

10.11 – 16.11 – „Św. Józefa”, ul.  n

Sobieskiego 55a; tel. 61 893 44 99
11.11 – „W Przychodni”, ul.  n

Wschodnia 25; tel. 61 899 12 91
17.11 – 23.11 – „Niezwykła”, ul.  n

Żeromskiego 1; tel. 61 810 20 69
(daty wg tabeli ze starostwa powia-
towego)

W podanych terminach wymie-
nione apteki są dostępne na zgło-
szenie telefoniczne, w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia życia 
lub zdrowia pacjenta.

(red)

Dyżury aptek
W nocy, niedziele i święta

Urząd Miasta przypomina o �-
nansowanych przez Luboń 
sterylizacjach i kastracjach 

wolno żyjących kotów z naszego 
terenu.

Miasto podpisało porozumienie 
z Fundacją Ochrony Zwierząt „Ani-
mal Security” w zakresie współpra-

cy w ramach tego przedsięwzięcia. 
Zgłoszenia w sprawie konieczności 
wyłapania wolno żyjących kotów do 
zabiegu przyjmują przedstawiciele 
lub wolontariusze Fundacji pod nr 
tel. 790 450 457.

Wydział Spraw Komunalnych UML

Koty do sterylizacji



10/2014

70

OGŁOSZENIA

cd.  
ze str. 
69

ALARMOWE

KOMISARIAT POLICJI n

ul. Powstańców Wlkp. 34, 
tel. 61 813 09 97 lub 893 10 97

POGOTOWIE RATUNKOWE n

ul. Pułaskiego 15 – pomoc doraźna  
pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.
– tel. 61 864 88 94, 
wypadki, nagłe zachorowania  
– tel. 112 lub 999

STRAŻ POŻARNA n

ul. Żabikowska 36, tel. 
61 813 09 98, 618 102 826

STRAŻ MIEJSKA n

ul. Dworcowa 1,
pn.-pt. 6.30 – 22, sob. 7 – 15
z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91

POGOTOWIE WOD.-KAN. n

Mosina, tel. 61 813 21 71, 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje

POSTERUNEK ENERGETYCZNY n

ul. Fabryczna 4, tel. 61 813 03 02 (zgłoszenia 
usterek 6.30 – 8 i 13.30 – 14.30), tel. 24h 991 
oraz infolinia 800 66 00 06 (informacje o pla-
nowanych przerwach w dostawach prądu); 
www.operatorenea.pl

POGOTOWIE OŚWIETLENIA   n

DROGOWEGO
tel. 61 856 17 22 (24 h) 

 PODTOPIENIA I ZDARZENIA   n

 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
tel. 697 630 824

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT n

Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118, 886 368 528; 
weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE

 KOM-LUB n

www.kom-lub.com.pl, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom.lub.com.pl

 Centrum Zagospodarowania Odpa- n

dów – Selekt – Związek Międzygminny
www.selekt.czempin.pl, ul. 24 Stycznia 25, 
64-020 Czempiń  
tel. 61 282 63 03 lub 61 282 33 58; 
czo.selekt@czempin.pl

 Centrum Zagospodarowania Odpa- n

dów – Selekt –sp. z o.o. (instalacja)
www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE

  TRANSLUB n

ul. Przemysłowa 13, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

 ZARZĄD TRANSPORTU   n

MIEJSKIEGO
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; tel. 61 834 61 26 
lub 61 633 53 19; ztm@ztm.poznan.pl
Rozkład jazdy: http://www.ztm.poznan.pl/
rozklad/

STACJA PKP n

ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757, 
kom. (42) lub (22) 19 436

POCZTY n

– ul. Wschodnia 22 C,  
tel. 61 899 11 40 lub 41,  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 61 813 03 52, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 3, tel. 
61 813 02 33, pn. – pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 
61 813 02 64,  pn. – pt. 8 – 18
LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU n

Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego
- ul. Poniatowskiego 20,  

tel. 61 810 48 31
- ul. dr. Romana Maya 1 A,  

tel. 61 890 04 85
- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
Po godz. 18 i w niedziele oraz święta pomoc 
doraźna – patrz Pogotowie Ratunkowe
Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM”
ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 813 12 11

 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO  n

-PEDAGOGICZNA
tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ  n

ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 19

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWA- n

NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Urząd Miasta, wt i pt 13-15

APTEKI CZYNNE PO 19 n

– „Złoty Lek”, ul. Żabikow-
ska 16, tel. 61 813 08 11, pon. 
– pt. 9 – 22, sob. 9 – 18

– „Alga” CH PAJO, ul. Żabikowska 66, 
tel. 61 899 41 27, pon. – sob.  
9 – 21, niedz. 10 – 19

– „św. Józefa”, ul. Sobieskie-
go 55 a, tel. 61 893 44 99, pon.- 
pt. 8.30 – 20.30, sob. 9 – 15

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51 lok. 1, tel. 
61 810 31 85, pon. –  
pt. 8 – 21, sob. 8 – 14

– „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44,  
tel. 61 893 16 06, pn. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Niezwykła”, ul. Fabryczna (naroż-
nik z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, pon.– pt. 
8 – 20, sob. 8 – 14

– „Arnika”, pl. E. Bojanowskiego 3,  
 tel. 61 813 02 82,  
pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06,  
pon. – pt. 8.30 – 20, sob. 8.30 – 14
KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38,  n

kom. 0-503 092 500
BANKOMATY 24h n

- PKO BP – ul. Sikorskiego
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59,  

CH Pajo – ul. Żabikowska 66,  
CH Factory – ul. Dębiecka 1

INSTYTUCJE PUBLICZNE
URZĄD MIEJSKI w LUBONIU n

pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
oce@lubon.wokiss.pl
pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30

BURMISTRZ LUBONIA n

Dariusz Szmyt, tel. 61 813 01 41

MIEJSKI OŚRODEK PO- n

MOCY SPOŁECZNEJ
ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85

KOŚCIOŁY n

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. 1 Maja 4, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bo-
janowskiego – pl. E. Bojanow-
skiego, tel. 61 813 01 22

- bł. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13

MUZEUM MARTYROLOGICZNE n

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne
wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14

BIBLIOTEKA MIEJSKA n

http://www.biblub.com.pl, 
ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  
pn., śr. 12 – 20, wt., czw. 9 – 15, 
pt. 12 – 19, sob. 9 – 13 (VII i VIII: 
pt. 9 – 15, sob. nieczynne)
Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przy-
chodnia), tel. 785 874 382, pn. 11.30–18,  
wt. 9 – 15, śr. 10.30 – 17 
Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 97 (Ośrodek 
Kultury) wt., czw. 12 – 19,  
pt. 9 – 15, tel. 607 874 382

OŚRODEK KULTURY n

ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72,  
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

 LUBOŃSKI OŚRODEK SPOR- n

TU i REKREACJI
ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

PRZEDSZKOLA n

Publiczne:
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Tip-Topka Odkrywcy,  

ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06
- Nr 5 Weseli Sportowcy,  

ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 

tel. 61 893 03 59
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 

ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42
Niepubliczne:
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Sióstr Służebniczek, pl. E. Boja-

nowskiego, tel. 61 813 01 22, w. 61
- Calineczka, ul. Poniatowskiego 42 A, 
 tel. 61 813 95 55
- Chatka Skrzatka, ul. Szkolna 68,  

 tel. 608-396-840
- Czarodziejski Ogród, ul. Kopernika 10a,  

tel. 61 639 58 08
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  

tel. 501 306 214
- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  

tel. 694 994 700

SZKOŁY PODSTAWOWE n

Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  
tel. 61 813 04 92
Nr 2, ul. Żabikowska 40,  
tel. 61 813 03 92
Nr 3, ul. Dąbrowskiego 2 A,  
tel. 61 813 04 42
Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81

GIMNAZJA n

Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  
tel. 61 810 28 38
Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  
tel. 61 893 23 16

GRUPY AA  n

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. mie-
siąca mityng otwarty) Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul.  Źródlana 1

 SPÓŁDZIELNIA MIESZKA- n

NIOWA „LUBONIANKA” 
ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury – pierw-
szy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR LUBOŃSKI

Szukasz gosposi do prowadzenia go- n

spodarstwa domowego? Tel. 696 791 166   
(m-X)

Chętnie zaopiekuję się dzieckiem.  n

Jestem odpowiedzialna i dyspozycyj-
na; tel. 661 948 698   (m-X)

Absolwentka pedagogiki z wieloletnim  n

doświadczeniem zaopiekuje się Twoją 
pociechą; tel. 505 019 341   (m-X)

Dyspozycyjna, uczciwa, z długolet- n

nim doświadczeniem, z referencjami za-
opiekuje się dzieckiem; tel. 661 280 681   
(m-X)

Zatrudnię do pracy ogrodowej oraz  n

prac gospodarczych na terenie Komor-
nik. Praca �zyczna, dyspozycyjność oraz 
elastyczność; tel. 662 377 859   (@-X)

Agencja zatrudni osoby z orzeczeniem  n

o niepełnosprawności do ochrony w Lu-
boniu; tel. 660 567 123   (@-X)

Żłobek w Luboniu zatrudni panią na  n

pół etatu; tel. 607 656 982   (@-X)

Osobie sumiennej i dobrze zorga- n

nizowanej zlecę pomoc w odrabianiu 
lekcji – poziom 6 kl. Sz.P. – 2-3 razy 
w tygodniu, najlepiej w domu ucznia; 
tel. 503 605 777   (r-343-X)

Usługi
Chętnie pomogę w odchudzaniu. Zma- n

gasz się z niechcianymi kilogramami? 
Jesteś na diecie a i tak nie chudniesz? 
Zapraszam na szczegółową analizę skła-
du ciała, wywiad i poradę dietetyczną; 
tel. 690 535 537   (m-258-IX-XI)

Projektowanie, zakładanie i konser- n

wacja ogrodów, oczka wodne, fontanny, 
ogrody zimowe, akwaria, rozdrabnia-
nie i utylizacja gałęzi, tel. 501 595 730   
(rr-do)

Usługi ogólnobudowlane; tel.  n

516 199 639   (r-bs)
Wycinka, przecinka drzew i wywóz;  n

tel. 502 762 216   (h-253 IX,X)
Malowanie, gipsowanie, drobne re- n

monty; tel. 504 492 114   (m-X)

Karcher – czyszczenie: dywanów, wy- n

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)

Fizjoterapia/masaż z dojazdem. Po- n

zbądź się bólu. Usprawnij swoje ciało. 
Tel. 503 767 554   (h-301 X)

Odszkodowania –miałeś wypadek –  n

zadzwoń 503 744 952   (r-303-X)
Płytki, panele, szpachel, malowanie;  n

696 896 204   (r-341-X)

Nieruchomości
Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam  n

działkę budowlaną, uzbrojoną 700 m2 
przy jeziorze, tel. 600 322 991   (m-328-
X-XII)

Oddam w najem mieszkanie 56 m n 2 
przy ul. Kościuszki; tel. 600 647 259   
(m-293-X)

Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje,  n

55,3 m2, ul. Żabikowska; tel. 533 621 000   
(r-312-X)

Sprzedam atrakcyjną działkę budow- n

laną (1200 m2) z dużą powierzchnią za-
budowy P.W.G.K. w ulicy oraz działkę 
budowlaną 700 m2 z warunkami zabu-
dowy P.W.G.K. w ulicy, Luboń – Lasek. 
Tel. 600 109 623   (h-325-X)

Wynajmę pokój jednoosobowy oso- n

bie samotnej, z używalnością kuchni 
i łazienki i oddzielną ubikacją. Tel. 
61 813 05 88   (h-326-X)

Poszukuję garażu do wynajęcia; tel.  n

667 612 467   (r-344-X)

Inne
Sprzedam skandynawskie meble,  n

krzesła biurowe – używane. Kontakt: 
512 26 59 59   (m-292-X)

Skup wszystkich aut do 10 tys. zł. Umo- n

wa i gotówka od ręki; tel. 798 827 337   
(h-306 IX-XII)

Skupuję książki – płacę 1 zł za 1 kg;  n

tel. 503 622 212   (m-250-IX-X)
Oddam w najem miejsce postojowe  n

w chronionej hali garażowej, ul. Wschod-
nia 27; tel. 506 755 361   (r-340-X)
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