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TEMAT MIESIĄCA

Inicjatywa narodziła się z pomy-
słu, by 60. urodziny Lubonia, 
przypadające na 7 października 

2014 r., na długo pozostały w naszej 
pamięci. Zamiast wydawać pienią-
dze na uroczysty koncert czy galę, 
Urząd Miasta zdecydował, że trwałą 

pamiątką tego wydarzenia będzie 
posadzenie drzew. Z tej okazji zor-
ganizowano plebiscyt i zachęcano 
mieszkańców, urodzonych w latach 
1954-2014, do przesyłania swoich 
zgłoszeń i stania się patronami dę-
bów. Każde drzewo symbolizuje 

60 drzew na 60-lecie miasta
63 dęby – dokładnie o tyle nowych drzew wzbogacił się 
25 października br. park Papieski. Zasadzono je uroczyście 
podczas inauguracji obchodów 60-lecia miasta. Upamiętniają 
poszczególne lata z historii Lubonia

rok z histo-
rii Lubonia 
zbieżny z ro-
kiem urodzin 
jego opieku-
na. Z uwa-
gi na to, iż 
chętnych było 
więcej niż 
przewidywa-
no, patronów 
wyłoniono 
poprzez lo-
sowanie.

Uroczy-
stość, otwar-
ta przez bur-
mistrza Da-
riusza Szmy-

ta i wiceburmistrza Rafała Marka, 
przyciągnęła do parku Papieskiego 
całe rodziny, które z zaangażowa-
niem wykonywały prace przy swo-
ich drzewach. W imieniu najmłod-
szych roczników pomagali opie-
kunowie.

Na wzgórzu, poza 60 dębami, 
zasadzono również 3 dodatkowe, 
upamiętniające trzy wsie: Lasek, 
Luboń i Żabikowo, które po połą-
czeniu w maisto, stały się dzielni-
cami Lubonia. Ich opiekunami 
zostały 3 osoby, urodzone przed 
1954 r. – Aleksander Popko, Jan 
Błaszczak oraz Krystyna Szczepa-
niak. Każde drzewo otrzymało 
tabliczkę z imieniem swojego opie-
kuna i rokiem jego urodzin.

n
Pamiątkowe zdjęcie uczestników akcji sadzenia drzewek na 60-lecie miasta   fot. Paweł Wolniewicz

n
Burmistrz Rafał Marek dziękuje uczestnikom za inno-
wacyjną formę uczczenia jubileuszu 60-lecia uzyskania 
praw miejskich przez Luboń   fot. Magdalena Woźniak-
Patej

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

cd.  
na str. 
21
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DOBRE, BO... 
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

Dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił 
27 października ranking 2000 
najlepszych polskich przed-

siębiorstw. Lubońska �rma „Luvena” 
zajęła 35. miejsce w klasy�kacji naj-
bardziej innowacyjnych �rm w Polsce. 
„Rzeczpospolita” w swoim corocznym 
rankingu dostrzega przedsiębiorstwa 
osiągające spektakularne wyniki w eks-
porcie, utrzymujące latami dobrą kon-
dycję i stosujące innowacje. Eksperci 

oceniają wydatki przedsiębiorstwa na 
działalność badawczo-rozwojową, zło-
żone wnioski patentowe oraz sprzedane 
licencje. Kapituła bierze również pod 
uwagę strukturę wydatków na badania 
i rozwój w przedsiębiorstwie. Luvena 
zajęła 35. miejsce pod względem inno-
wacyjności oraz 1012. pod względem 
przychodów i zysków.

Na podstawie informacji z Lu-
veny: (S)

Dobre, bo wysokie

Kondycja Luveny

Małgorzata Machalska z listy 
KWW Forum Obywatelskie 
Luboń z ponad 50% poparciem 

została wybrana Burmistrzem Miasta 
Luboń już w pierwszej turze wyborów, 
jakie odbyły się 16 listopada.

Nowa Rada Miasta
21-osobowa Rada Miasta Luboń 

kadencji 2014-2018 (patrz: tabelka) 
reprezentowana będzie jedynie przez 4 
komitety wyborcze spośród 8 startują-
cych. Najwięcej 14 radnych jest z listy 
KWW Forum Obywatelskie Luboń 
(FOL), co już stanowi zdecydowaną, 
bezwzględną, 66,67% większość. Do-
dając do tego dwóch radnych z KWW 
Forum Mieszkańców Nowego Centrum 
Lubonia (FMNCL), z którym KWW 
FOL zawarło przedwyborcze poro-
zumienie, to razem daje miażdżącą 
przewagę 76,19%. W nowej Radzie za-
siądzie ponadto 3 radnych 
KW „Lubońska Inicjatywa 
Obywatelska” („LIO”), co 
stanowi 14,29% oraz 2 rad-
nych KWW Mieszkańcy 
Lubonia (ML) – 9,52% gło-
sów w RML, z którego to 
ugrupowania kandydował 
także na burmistrza naj-
groźniejszy (wg sondaży) 
konkurent M. Machalskiej 
– M. Samulczyk – dotych-
czasowy przewodniczący 
Rady Miasta.

W nowej Radzie nie 
będzie przedstawicieli: 
KWW „Daj Szansę Młodym” 
(12 kandydatów), w tym 
kandydat na burmistrza M. 
Adamczak, KWW Niezależni 
dla Powiatu (wystawiają-
ce 11 kandydatów), KWW 
Tadeusz Warmuz (12 ubie-
gających się) z kandydatem 

na burmistrza, a także jednoosobowy 
KWW Lepszy Luboń.

Z urzędujących radnych w no-
wej Radzie Miasta zasiądzie tylko 
9 osób – 42,86% – a więc stanowić 
będą mniejszość (w tabeli na sza-
rych polach). Wśród nich są wszy-
scy (5) z KWW FOL (P. Bartkowiak, 
D. Franek, K. Frąckowiak, P. Krzyżo-
staniak, P. Wolniewicz), dwóch z KW 
,,LIO’’ (J. Bielawski, A. Dworaczyk) 
oraz 2 z KWW Mieszkańcy Lubonia 
(A. Okupniak i M. Samulczyk). Na ko-
lejną kadencję nie dostali się: J. Dagoń, 
M. Nyćkowiak-Filusz i A. Stankowiak-
Bożełko z KW „Lubońska Inicjatywa 
Obywatelska”, a także J. Kaczmarek, 
D. Walczak i E. Zapłata-Szwedziak 
z KWW Mieszkańcy Lubonia.

Szczegółowe wyniki wyborów 
przedstawimy w następnym nume-
rze „WL”.   (I)

Z ostatniej chwili

Mamy Burmistrza

O
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r.z
y Rada Miasta Luboń 

2014-2018 
Komitet 

Wyborczy
1 Paweł Wolniewicz KWW FOL
2 Katarzyna Ekwińska KWW FOL
3 Marek Samulczyk KWW ML
4 Jakub Bielawski KW „LIO”
5 Tomasz Kołodziej KWW FMNCL
6 Piotr Izydorski KWW FMNCL
7 Michał Szwacki KWW FOL
8 Patryk Bartkowiak KWW FOL
9 Teresa Zygmanowska KWW FOL

10 Adam Dworaczyk KW „LIO”
11 Paweł Andrzejczak KWW FOL
12 Kazimierz Górecki KWW FOL
13 Paweł Krzyżostaniak KWW FOL
14 Łukasz Budzyński KWW FOL
15 Andrzej Okupniak KWW ML
16 Piotr Goryniak KWW FOL
17 Magdalena Woźniak-Patej KW „LIO”
18 Karolina Wilczyńska-Kąkol KWW FOL
19 Katarzyna Frąckowiak KWW FOL
20 Dorota Franek KWW FOL
21 Hieronim Gawelski KWW FOL
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DOBRE, BO... 

Zapewne w Luboniu jest wiele 
zdolnych ludzi. Zapewne wielu 
z nich odnosi sukcesy… Nie 

każdy jednak może się poszczycić 
takimi osiągnięciami, jak Piotr Ta-
berski – student V roku Politechniki 
Poznańskiej (PP) na wydziale Budo-
wy Maszyn i Zarządzania, kierunek: 
Mechanika i Budowa Maszyn, absol-
went lubońskiej „Trójki” i Gimnazjum 
nr 1 oraz V LO w Poznaniu. 

Pomysł
Wszystko zaczęło się od targów 

pracy zorganizowanych przez PP, na 
których swoje stoisko miała �rma 
Volkswagen. Tam to właśnie naro-

dził się pomysł wzięcia udziału w 3. 
edycji konkursu „Be �e Best” or-
ganizowanym przez tę �rmę. Zasa-
dy były proste: po pierwsze należa-
ło stworzyć drużynę trzyosobową, 
po drugie – zrealizować jeden z trzech 
tematów, przygotowanych przez 
działy fachowe w sposób, który da 
zwycięstwo.

Projekt
Powstała zatem drużyna w skła-

dzie: Piotr Taberski (Luboń), Mikołaj 
Jacków (Środa Wielkopolska) i Ar-
kadiusz Wargacki (Koło). Panowie 
wybrali sobie temat: „Projekt prze-
budowy maszyny Deckel Maho DMC 
70 H duoBLOCK z chłodzenia emul-
sją na chłodzenie minimalne jedno-
kanałowe z doprowadzeniem przez 
wrzeciono”. Przyczyna stworzenia 
takiego tematu przez �rmę była pro-
sta – obecne chłodzenie tej maszyny 
jest zbyt kosztowne, a sam proces przy 
użyciu emulsji niekorzystnie wpływa 
na środowisko. Zadaniem kandyda-
tów było przygotowanie rozwiązania, 
które zapewni ograniczenie kosztów 
związanych z chłodzeniem maszyny 
i zminimalizuje wpływ całego pro-
cesu na środowisko naturalne. W tym 
celu młodzi inżynierowie musieli 
przygotować: projekt przebudowy 
instalacji elektrycznej – odłączenie 
elementów obecnego systemu chło-
dzenia, dobór elementów do systemu 
smarowania minimalnego i projekt 
instalacji; projekt budowy instalacji 
odciągowej pyłu z miejsca obróbki 
oraz projekt przebudowy transpor-
tera wiórów. Mówiąc prościej, chodzi 
o to, że podczas obróbki metalu, aby 
zachować niską temperaturę, zuży-
wa się chłodziwa w dużej ilości. To 
z kolei jest kosztowne i nieekologicz-
ne. Celem działań miało być zmniej-
szenie ilości chłodziwa wykorzysty-
wanego w tym procesie. Rozwiązaniem 

Dobre, bo docenione

Młody zdolny
okazał się system MQL (chłodzenie 
minimalne), który wymagał zaledwie 
kilkudziesięciu mililitrów chłodziwa 
na godzinę. Ponadto, ciecz nie była 
wylewana na całą bryłę, tylko poprzez 
wrzeciono doprowadzona do strefy 
skrawania.

Plan działania
Panowie zaczęli od modelowania 

maszyny w 3D na komputerze. Na-
stępnie stworzyli projekt przerobie-
nia maszyny, by mógł w niej funk-
cjonować system MQL oraz zrobili 
dokumentację. Gdy już był pomysł, 
sięgnęli po fachową literaturę, by 
ulepszyć projekt, a później (w maju) 
w formie wstępnej go oddali. Nie 
musieli długo czekać, bo już w czerw-
cu okazało się, że są jedną z dwóch 
drużyn, które zostały wybrane do 
dalszego etapu. Tym razem �rma 
zaprosiła ich na wakacyjną prakty-
kę do odlewni na Dębcu, podczas 
której mieli zdobyć wszelkie potrzeb-
ne informacje, potrzebne do wykoń-
czenia projektu. Mogli zatem roz-
kręcić maszynę, zadawać pytania 
swojemu opiekunowi, korzystać 
z konsultacji, itp. Był to czas zdoby-
wania doświadczenia i wiedzy, po-
trzebnej do tego, aby projekt, który 
z początku był czysto teoretyczny, 
stał się projektem gotowym do wdro-
żenia.

Sukces
Finał konkursu polegał na obro-

nie projektu (prezentacja multime-

dialna i odpowiedzi na pytania). 
Jak się okazało, panowie byli tak 
przekonujący i rzeczowi, a ich pomysł 
tak nowatorski i praktyczny, że ko-
misja przyznała im pierwszą nagro-
dę wartą 20 000 zł. Odebrali ją 2 
października podczas Gali Inaugu-
racyjnej Roku Akademickiego w sie-
dzibie Volkswagena przy ul. War-
szawskiej. Jechali tam, nie wiedząc 
jeszcze, jaki jest wynik. Później po-
sypały się gratulacje. Zwycięzcy 
zostali zaproszeni nawet na Radę 
Wydziału, na której dostali słowa 
uznania i pamiątkowy dyplom z rąk 
Prorektora ds. współpracy z gospo-
darką, prof. dr. hab. inż. Jana Żurka 
i Dziekana Wydziału Budowy Maszyn 
i Zarządzania, dr. hab. inż. Olafa 
Ciszaka. Jak mówi pan Piotr, to było 
niezwykłe przeżycie, które spowo-
dowało, że poczuli się z siebie dum-
ni. Swój sukces dzielą równo na trzy, 
bo ich wkład w sukces był taki sam. 
Co prawda, każdy z nich miał swój 
pomysł, ale aby nie faworyzować 
żadnego, połączyli je w jeden. Póź-
niej podzielili się pracą tak, aby 
każdy był odpowiedzialny za swoją 
„działkę”, a następnie wspólnie dzia-
łali nad wdrożeniem projektu. Co się 
zmieniło w ich studenckim życiu? 
Z dnia na dzień przestali być ano-
nimowi i chociaż jest to miłe uczu-
cie, to już teraz ich nieobecność na 
wykładzie zostanie niewątpliwie 
zauważona… (zwłaszcza przez wy-
kładowców, którzy oczekują od nich 
dużo więcej niż od innych).

cd.  
obok

n
Lubonianin Piotr Taberski (z prawej), obok 
niego koledzy: Arkadiusz Wargacki (z lewej) 
i Mikołaj Jacków – z pierwszą nagrodą 
w konkursie „Be The Best”
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w Swarzędzu odsłonięto pomnik Au-
gusta hr. Cieszkowskiego, a potem 
w kościele św. Mikołaja w Wierze-
nicy (siedziba Cieszkowskich; gmi-

na Swarzędz) odprawiono mszę 
św. stanowiącą kulminację ob-
chodów, nad którymi Patronat 
Honorowy objął Prezydent RP 
Bronisław Komorowski, repre-
zentowany podczas uroczystości 
przez przedstawiciela Kancelarii, 
ministra prof. Tomasza Nałęcza. 
Obecne były też m.in. władze 
związanego z osobą Cieszkow-
skiego Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu. Nie zabrakło 
również lubonian.

(Z)

DOBRE, BO... 

Plany
Co robi nasz luboński naukowiec, 

gdy nie studiuje? Odpowiedź: „gry 
komputerowe” jest zbyt banalna, żeby 
była prawdziwa. Otóż: tenis ziemny 
w klubie Warta Poznań, pianino 
(skończył szkołę muzyczną), a po-
nadto własne covery (przeróbki 
znanych utworów) wrzucane do 
sieci. Czasem sięgnie po książkę 
o tematyce wojennej, a przede wszyst-
kim spotyka się z przyjaciółmi 
i dziewczyną oraz chodzi na mecze 
Kolejorza. Nie ukrywa, że chętnie 

by się widział w szeregu inżynierów 
Volkswagena i ma nadzieję, że zwy-
cięstwo w konkursie pomoże mu 
spełnić to marzenie. Co zrobi z wy-
graną…? Z uśmiechem na ustach 
pan Piotr odpowiada: Zbieram na 
samochód.

Panie Piotrze, życzę Panu, aby 
do tej puli doszła jeszcze wygrana 
za przyszłoroczny konkurs, w którym 
ma Pan zamiar wystartować oraz 
wymarzona pensja. Może wtedy 
starczy na… volkswagena?

B.S.

cd.  
ze str. 
4

Z okazji 200. rocznicy urodzin 
bł. Edmunda Bojanowskiego 
i hr. Augusta Cieszkowskiego, 

nakładem Stowarzyszenia Kultural-
no-Oświatowego „Forum Lubońskie” 
ukazała się książka mająca przybliżyć 
życie i osiągnięcia tych wybitnych 
Wielkopolan. W dziewięciu szkicach 
przygotowanych pod redakcją prof. 
dr. hab. Janusza Karwata omówiono 
w sposób kompetentny i erudycyjny 
różne obszary zaangażowania tych 
przedstawicieli pracy organicznej. 
Ostatni rozdział poświęcono niektó-
rym wydarzeniom, głównie lokalnym, 
związanym z tymi postaciami.

Pozycja „Wybitni Wielkopolanie” 
ma 252 strony, jest ilustrowana, wy-
dana na papierze kredowym. Moż-
na ją nabyć w Bibliotece Miejskiej 
i siedzibie stowarzyszenia – redak-
cji „Wieści Lubońskich” – w cenie 
20 zł.

Wydanie książki wsparło Miasto 
Luboń i Powiat Poznański.

(R)

Dobre, bo wydane

Książka o wybitnych lubonianach

n
Okładka książki wydanej w Luboniu 
z okazji 200. rocznicy urodzin E. Boja-
nowskiego i A. Cieszkowskiego   oprac. 
Piotr P. Ruszkowski

Główne uroczystości 200-lecia 
urodzin wielkiego Wielko-
polanina odbyły się w sobo-

tę, 13 września. Najpierw na Rynku 

Dobre, bo uczczone

August hr. Cieszkowski

W uroczystościach odsłonięcia 
pomnika Augusta hr. Cieszkow-
skiego w Swarzędzu wzięli udział 
również lubonianie: prof. Krzysz-
tof Moliński (2. z lewej) – prezes 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświa-
towego „Forum Lubońskie” im. A. 
Cieszkowskiego, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu i Rafał 
Marek (2. z prawej) – zastępca 
burmistrza Lubonia. Pomnik jest 
dziełem rzeźbiarza Roberta Sobo-
cińskiego, fundator – Jacek Woj-
ciechowski (właściciel firmy 
„Utal” z Gruszczyna)   fot. Piotr 
Krybus

n

Cztery lata temu, w son-
dażu ulicznym pytaliśmy: Czy 
w Luboniu powinien powstać 
pomnik A. hr. Cieszkowskiego? 
Wówczas 48% odpowiedziało 
„tak”, 23% „nie” (czytaj: „WL” 
8-2010 str. 33).
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Decyzją Kapituły pod przewod-
nictwem prof. dra hab. Sta-
nisława Lorenca Stypendium 

Naukowe Miasta Poznania w 2014 r. 
otrzymał lubonianin dr Miłosz Rusz-
kowski za badania strukturalne i bio-
chemiczne białek zaangażowanych 
w regulację hormonalną u roślin. 
Nagrody zostały wręczone 14 paź-
dziernika br. w Sali Białej Urzędu 
Miasta Poznania.

Laureat jest absolwentem luboń-
skiej SP 3 (2000 r.). Ukończył VI LO, 

a potem Wydział Chemii na UAM. 
Po obronie pracy doktorskiej w  PAN-ie, 
za którą również otrzymał wyróż-
nienie, od czerwca br. odbywa staż 
w Argonne National Laboratory 
w USA. Brał udział w wielu zagra-
nicznych sympozjach, m.in. w Niem-
czech, Turcji, Szwecji, Finlandii, 
Argentynie, Chorwacji. Publikuje 
na łamach renomowanych czasopism 
naukowych. Jego pasją jest jazda na 
snowboardzie (Elbrus, Himalaje, 
Kolorado, Alpy) oraz organizowane 

Dobre, bo wyróżnione

Biochemik

n
Miłosz Ruszkowski (z prawej) odbiera 
gratulacje po obronie doktoratu

n
Certyfikat przyznania lubonianinowi 
Stypendium Naukowego Miasta Po-
znania

wspólnie z przyjaciółmi, a od roku 
także z żoną, podróże (Syria, Jorda-
nia, Turcja, Maroko, Indie, Gruzja, 
Kaukaz i in.). Warto też dodać, że 
przez kilka lat Miłosz był współpra-

cownikiem redakcji „WL”, gdzie 
odpowiadał m.in. za gra�czne opra-
cowanie reklam i okładkę.

HKR

DOBRE, BO... 

Dariusz Szmyt został uhono-
rowany Medalem za Zasłu-
gi dla Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) 
przyznanym przez Zarząd Główny 
tej organizacji. W ten sposób doce-
niono propagowanie przez Burmi-
strza Lubonia idei kultywowania pa-
mięci o żołnierzach AK. Wręczenie 
odznaczenia odbyło się 26 września 
w Poznaniu podczas obchodów 75. 
rocznicy powstania Polskiego Pań-
stwa Podziemnego.

PAW

Dobre, bo patriotyczne

Medal dla Burmistrza

n
Medal za zasługi dla ŚZŻAK 
– awers  i rewers  fot. Paweł 
Wolniewicz

n
Moment dekorowania Burmistrza Dariu-
sza Szmyta w sali konferencyjnej PAN   
fot. www.lubon.pl
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DOBRE, BO... 

Wypełnia go pozytywna energia, 
optymizm i radość, także 
z tych najmniejszych rzeczy. 

Jego pomysły – nawet te spontanicz-
ne – dzięki uporowi i determinacji, 
zawsze są realizowane. Jak sam pod-
kreśla – Wszystko jest kwestią wyboru 
i ustalenia priorytetów w życiu.

O Tomaszu Borko część miesz-
kańców mogła się dowiedzieć 7 
października br. Z okazji 60. urodzin 
miasta przygotował bowiem wirtu-
alny przewodnik po Luboniu, wska-
zując – jego zdaniem – najbardziej 
interesujące miejsca do obejrzenia. 
Opublikował go na swoim blogu 
www.conaweekend.com, którego 
prowadzi od lipca 2014 r. Pomysł 
założenia swojej strony internetowej 
oraz pro�lu na Facebooku wynikał 
z chęci podzielenia się swoimi pa-
sjami z innymi ludźmi i uświado-
mienia im, że można robić wiele 
interesujących rzeczy, niekoniecznie 
wyjeżdżając daleko od miejsca za-
mieszkania. – Wychodzę z założenia, 
że nie należy pytać, co Luboń może 
mi dać, ale co ja mogę dać mojemu 
miastu? Mieszkam w Nowym Centrum 
Lubonia, gdzie większość niezamel-
dowanych osób jest niezadowolona 
z tego, że nie ma dróg. Ale czy to jest 
najważniejsze? – stwierdza Tomasz. 
Jako, że nie jest rodowitym lubonia-
ninem, zaczął poznawać miasto, 
spacerując z dziećmi. W jego opinii 
bardzo interesujące jest miasteczko 
kowbojskie przy ul. Kwiatowej. – 
Należy się cieszyć z tego, co się ma 

Dobre, bo wyjątkowe

Pozytywnie nastawiony
„Wszystko jest kwestią wyboru” – uważa pilot rajdowy, 
podróżnik, grafficiarz, mors, maratończyk, bloger … – Tomasz 
Borko z Lubonia

wokół siebie i umieć to docenić – do-
daje.

Zamiłowanie do podróży ma 
w sobie od najmłodszych lat. Jak sam 
podkreśla, wychował się na Dolnym 
Śląsku – miejscu sprzyjającym pieszym 
wędrówkom z uwagi na liczne za-
bytki i piękne krajobrazy. Pierwsze 
poważne wyjazdy rozpoczęły się na 
studiach. Były to głównie sponta-
niczne podróże, odkrywające uroki 
naszego kraju. – Zawsze, jadąc gdzieś 
w celach zawodowych, rezerwuję so-
bie czas na zwiedzanie, aby jak naj-
więcej wynieść z takiego wyjazdu. 

cd.  
na str. 
29

n
Jedną z pasji lubonianina Tomasza 
Borko są rajdy samochodowe, w któ-
rych występuje jako pilot   fot. Woj-
ciech Wróblewski

Tomasz Borko (z lewej) w Rajdzie 
Wisła 2013, z pucharami na masce 
samochodu   fot. Wojciech Wróblewski

n
Lubonianin podczas tworzenia graffiti

n



11/2014

8

DOBRE, BO... 

W październiku, z inicjatywy 
Jana Kaczmarka i grona 
śpiewaczego „Lubonianie” 

z Towarzystwa Miłośników Miasta 
Lubonia (TMML), za budynkiem 
Ośrodka Kultury stanęła ławeczka 
poświęcona pamięci zmarłego przed 
niespełna dwoma laty śp. Benona 
Mateckiego (pseudonim artystyczny 
„Benas z Kocich Dołów”), urodzo-
nego w 1934 r. w Poznaniu autora 
gawęd w gwarze poznańskiej wy-
danych w tomikach „Ślepe ryby” 
i „Na szage bez most”, od piątego 
roku życia osiadłego w Luboniu. 
6 listopada jego bracia – Andrzej 

i Marian – oraz syn Benona Ma-
teckiego – Janusz – wspólnie ją od-
słonili. Gospodarzem i prowadzącą 
uroczystość była dyrektor Ośrodka 
Kultury Regina Górniaczyk. Wzięli 
w niej udział: rodzina lubońskie-
go barda, włodarze miasta, prze-
wodniczący RML, radni powiatowi 
i miejscy, Irena Skrzypczak, dyrek-
tor Gminnego Centrum Kultury 
w Komornikach – Antoni Pawlik, 
członkowie TMML, uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 4 oraz znajomi. 
Wspominano nieprzeciętną oso-
bowość „Benasa”, który, co dało się 
odczuć podczas uroczystości, na 

Dobre, bo wspomnieniowe

Ławeczka Banasa

n
Tuż przed odsłonięciem tabliczki upamiętniającej Benasa, na ławeczce przy-
siadł jego syn Janusz   fot. Paweł Wolniewicz

zawsze pozostanie w pa-
mięci uczestników wy-
darzenia.

PAW

n
Przed ławeczką uczestnicy wydarzenia przy Ośrod-
ku Kultury. Pierwszy z lewej Jan Kaczmarek – ini-
cjator upamiętnienia postaci „Benasa z Kocich 
Dołów”   fot. Paweł Wolniewicz

Uczniowie SP 4 złożyli 
kwiaty przy okolicznościo-
wej tabliczce o następują-
cej treści: „Mówie Wom 
Wiara/ że brak słów/ żeby 
Wom o tym blubrać…” / 
Pamięci/ Benona Matec-
kiego/ niezrównanego 
„Benasa z Kocich Do-
łów”/ 1934-2012/ autora 
i wykonawcy piosenek/ 
wierszy i humoresek 
w gwarze poznańskiej/ 
obywatela odznaczonego/ 
Medalem Zasłużony dla 
Miasta Luboń/ Luboń, 
20.09.2014 r.    
fot. Paweł Wolniewicz

n
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DOBRE, BO... 

Mamy w Luboniu Ławeczkę 
bł. Edmunda i od niedawna 
również Ławeczkę Beno-

na Mateckiego. Tymczasem niewielu 
z nas wie, że na terenie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Lubonianka” zain-
stalowano ławkę, na której zwaśnieni 
mieszkańcy mają możliwość omówić 
sporne kwestie i dojść do porozu-
mienia. Z pomysłem wyszedł prezes 

SM Piotr Konik przekonany o tym, 
że zgoda buduje. Ten godny naślado-
wania wynalazek z pogranicza żartu 
funkcjonuje już od 5 miesięcy i, jak 
zauważa pomysłodawca, przez ten 
czas nie doszło w spółdzielni do po-
ważniejszego kon�iktu między miesz-
kańcami. Oryginalnej ławki dotąd nie 
zdewastowano, nie ma też wokół niej 
śmieci ani rozbitych butelek, które 
można spotkać przy innych siedzi-
skach na osiedlu i w mieście. Tych, na 
których magiczne miejsce nie działa 
prezes odsyła z reklamacją do osie-
dlowej �rmy remontowo-budowlanej, 
która ławkę zamontowała.

Drewniana „Ławeczka Zgody” stoi 
w narożniku placu zabaw położonego 
pomiędzy blokiem 62 F oraz ciekiem 
Żabinka i wyraźnie odróżnia się od 
reszty siedzisk w tym miejscu. Przyciąga 
wzrok kolorem, kształtem i dużym, 
rymowanym napisem na oparciu: TA  
ŁAWECZKA  WSZYSTKO  ZMIE-
NIA/ SIĄDŹ,  GDY  Z  WROGIEM  
CHCESZ/ POROZUMIENIA, którego 
autorką jest mieszkanka Murowanej 
Gośliny. Ławkę wykonała lubońska 
�rma z ul. Fabrycznej.  HS

Dobre, bo pomysłowe

Ławeczka Zgody

n
Praktyczny i oryginalny wynalazek prezesa 
Lubonianki – „Ławeczka Zgody” na osiedlo-
wym placu zabaw w okolicy kościoła pw. św. 
Jana Pawła II   fot. Hanna Siatka

Dobre, bo nastrojowe

Żabikowski cmentarz

n
W wyjątkowy dzień Wszystkich Świętych (1 listopada), gdy na grobach paliło się 
tysiące zniczy teren lubońskiej nekropolii utrwalono z lotu ptaka. W lewym 
górnym rogu żółty pas oświetlonej autostrady, obok kompleks hal firm znajdują-
cych się naprzeciw głównego wejścia na cmentarz przy ul. Cmentarnej, od dołu 
łukiem zarys ul. Traugutta   fot. Łukasz Stachowiak

W gorącym wyjątkowo w tej 
kampanii okresie wyborczym „Ła-
weczkę Zgody” warto polecić lokal-
nym politykom i nie tylko im.
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Uroczystość rozpoczęto w kościele 
para�alnym pw. św. Barbary 
okolicznościową Mszą św., 

której głównym celebransem był ks. 
bp. Grzegorz Balcerek – Wikariusz 
Generalny Archidiecezji Poznańskiej 
w asyście kapłanów ks. proboszcza 
Bernarda Cegły i kilku wikariuszy. 
W uroczystej liturgii uczestniczyli: 
przedstawiciele władz miasta z bur-
mistrzem Dariuszem Szmytem na 
czele, przedstawicielka Poznańskiego 
Kuratorium Oświaty – wicekurator 

Dorota Kinal, siostry służebniczki 
z Matką Generalną Zgromadzenia – 
s. Rafałą Kisiel, Rada Rodziców przy 
SP 1, Dyrekcja i Rada Pedagogicz-
na szkoły. Obecni i byli pracownicy 
szkoły, nauczyciele seniorzy, rodzice 
i delegacje uczniów, oraz sponsorzy. 
Pod okiem katechetek – s. Elżbiety 
Schmidt i Edyty Nowaczyk ucznio-
wie klas IV-VI przygotowali oprawę 
liturgiczną. Tuż po zakończonym na-
bożeństwie kilkanaście osób przeszło 
do Sanktuarium bł. Edmunda Boja-

nowskiego, gdzie od-
dali hołd modlitewny 
i złożyli kwiaty. Na-
stępnie w drodze do 
Jedynki delegacja za-
trzymała się na pla-
cu, przy „Ławeczce 
bł. Edmunda”, gdzie 
zrobiono pamiątkowe 
zdjęcie. Druga część 
uroczystości miała 
miejsce w szkolnej 
sali gimnastycznej, 
gdzie po powitaniu 
gości, zaprezentowa-
no w formie pokazu 
multimedialnego syl-
wetkę bł. Edmunda 
Bojanowskiego, po 
czym przedstawiono 
genezę nadania szko-
le imienia. W dalszej 

kolejności Burmistrz od-
czytał akt nadania imienia 
i przekazał go dyrektorowi 
Grzegorzowi Aniole. 14 
listopada ustanowiono 
Dniem Patrona Jedynki. 
W dalszym ciągu uro-
czystości ks. bp. Grze-
gorz Balcerek odsłonił 
i poświęcił ufundowa-
ną przez szkolną Radę 
Rodziców pamiątkową 
tablicę z wizerunkiem 
bł. Edmunda, po czym 
wygłoszono okoliczno-
ściowe mowy.

DOBRE, BO... 
Dobre, bo epokowe

Jedynka ma patrona
We wtorek, 14 października w Święto Edukacji Narodowej 
odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 1 imienia 
bł. Edmunda Bojanowskiego. Był to historyczny dzień nie tylko 
dla społeczności Jedynki

n
Ksiądz bp. Grzegorz Balcerek w asyście ks. kan. Bernarda 
Cegły święci pamiątkową tablicę   fot. Paweł Wolniewicz

n
Wspólna modlitwa w sali gimnastycznej przed odsłonięciem i poświęceniem 
pamiątkowej tablicy z wizerunkiem bł. Edmunda   fot. SP1

n
Moment oddania hołdu i złożenia kwiatów przez 
delegację w Sanktuarium im. patrona Jedynki   fot. 
SP1

n
Przemówienie burmistrza Dariusza Szmyta przed wmurowaniem i poświęceniem 
kamienia węgielnego   fot. Paweł Wolniewicz

Po części o�cjalnej wystąpili 
w przedstawieniu teatralnym ucznio-
wie klas IV. Pod kierunkiem pań: 
Iwony Okupniak, Violetty Matalew-
skiej i Beaty Dudzińskiej, w pięknych 
strojach zaprezentowali różne aspek-
ty życia patrona swojej szkoły.

Uroczystość zakończono w Domu 
Rekolekcyjnym sióstr służebniczek, 
które zaprosiły gości na okoliczno-
ściowy poczęstunek.

Obchody
W środę, 15 października rozpo-

częli swoje świętowanie najmłodsi 
uczniowie, biorąc udział w uroczystej 
akademii ku czci Patrona. O godz. 8, 
w sali gimnastycznej zabrzmiał Hymn 
Państwowy oraz Hymn Szkoły a po 
nich przemówienie dyrektora Grze-
gorza Anioły. Anna Poprawka zapre-
zentowała historię drogi do nadania 
szkole imienia bł. Edmunda. Obej-
rzano przedstawienie teatralne przy-
gotowane przez uczniów 
klas IV, przygotowane-
go pod kierunkiem 
Iwony Okupniak, Vio-
letty Matalewskiej i Be-
aty Dudzińskiej. Przed 
godz. 9 nastąpiło przej-
ście do kościoła św. 
Barbary na uroczystą 
Mszę św. Oprawę litur-
giczną przygotowała s. 
Elżbieta, a dzieci włą-
czyły się w śpiew i mo-
dlitwę. Po zakończonej 
liturgii uczniowie z wy-
chowawcami przeszli 
do Sanktuarium bł. Ed-
munda Bojanowskiego 
na okolicznościowe 
nabożeństwo przy Jego 
grobie. Z powodu zała-
mania pogody zrezy-
gnowano w tym dniu z robienia zdjęć 
przy Ławeczce Edmundowej. Dzieci 
z obrazkiem bł. Edmunda udały się 
do swoich domów.   

s. Elżbieta Schmidt

Kamień węgielny
W lipcu br. przystąpiono do 

rozbudowy Jedynki. Nowy budynek 
powstaje obok istniejącej szkoły. 
Tydzień po nadaniu placówce imie-
nia 21 października w obecności 
burmistrza Dariusza Szmyta, jego 
zastępcy – Mikołaja Tomaszyka, ks. 
kan. Bernarda Cegły, s. Julity Ho�-

mann – wikarii generalnej Zgroma-
dzenia Sióstr Służebniczek, dyrek-
tora Grzegorza Anioły, zastępcy – 
Zbigniewa Czekały, byłego dyrek-
tora SP 1 – Zbigniewa Jankowskie-
go, kierownika budowy – Łukasza 
Gzyla oraz radnych Małgorzaty Ma-
chalskiej i Pawła Wolniewicza, uro-
czyście wmurowano kamień węgiel-
ny pod budowę nowego szkolnego 
budynku. W specjalnie zabezpieczo-
nej tubie, wykonanej ze stali chromo-
niklowej, umieszczono akt erekcyj-
ny, akt nadania szkole imienia pa-
trona, materiały dokumentujące 
historię oraz życie szkoły, a także 
podpisy członków Rady Miasta, 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, 
księży i służby liturgicznej z para�i 
św. Barbary, uczniów i pracowników 
szkoły oraz szkolnej Rady Rodziców. 
Do wnętrza tuby włożono także 
aktualny numer „Informatora Lu-
bońskiego”, materiały promocyjne 

Miasta Luboń oraz pamiątkową 
monetę upamiętniająca rocznicę 
nadania Luboniowi praw miejskich. 
Wszystkie materiały pisemne w wer-
sji elektronicznej zostały umieszczo-
ne na odpowiednim nośniku. Akt 
erekcyjny i kamień węgielny poświę-
cił ks. kan. Bernard Cegła. Tuba wraz 
z zawartością została wmurowana 
w ścianę budowanego gmachu przez 
burmistrza Dariusza Szmyta, dyrek-
tora szkoły Grzegorza Aniołę i kie-
rownika budowy Łukasza Gzyla.

PAW

n
Burmistrz Dariusz Szmyt i dyrektor Jedynki Grzegorz Anioła 
osadzają w murze nowego budynku szkoły tubę z cenną dla 
historii miasta zawartością   fot. SP1
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cd.  
na str. 
12

Inicjatywa ta jest kolejnym przykładem 
na to, jak dobry pomysł i wspól-
na praca mogą cieszyć i przynieść 

konkretne efekty. Zapewne część osób 
zauważyła zmianę w wyglądzie skwe-
ru u zbiegu ulic Żabikowskiej, Migalli 
i Długiej. Do niedawna był tam zanie-
dbany klin, przeznaczony w planach 
zagospodarowania przestrzennego pod 
zieleń miejską, niestety służący często 

jako miejsce porzucania śmieci i gruzu. 
Właściciele działki, państwo Wiesław 
i Agata Strączkowscy, po rozmowach 
z sąsiadami tego terenu, postanowili 
udostępnić go wszystkim mieszkańcom, 
po uprzednim jego uporządkowaniu 
i zagospodarowaniu. Wielu sąsiadów 
zaoferowało pomoc. Początkowo plany 
były skromne. Zakładaliśmy uprzątnię-
cie miejsca i zasianie trawy. Z czasem, 
w miarę napływu deklaracji pomocy ze 
strony kolejnych osób, projekt nabie-
rał rozmachu, przewidując nasadzenie 
drzew i krzewów oraz wygrodzenie 
krawężnikami. Wiele osób, które na 
co dzień mijają ten skwer w drodze do 
domu, uznało że jego uporządkowanie 
to świetny pomysł. W ślad za zaanga-
żowaniem właścicieli i ich deklaracją 
uporządkowania terenu, przygotowania 
projektu architektonicznego i nasadze-
nia roślin, znaleźli się sponsorzy, wśród 
których jeden kupił krawężniki, inny 
s�nansował prace i materiał przy ich 
montażu. Kolejne osoby zaangażowały 
się, przywożąc ziemię czy wyrównując 
teren przy użyciu ciężkich maszyn.

Konkurs
Od początku realizacji projektu 

sprzyjało nam szczęście. Jedna z osób 
działających w nieformalnej grupie 
„Lubońska Pozytywka” – Strefa Ak-

tywnych Rodziców przesłała nam 
ogłoszenie o konkursie „Spółdziel-
nia pomysłów”. Ogłosił go SGB Bank 
SA i prowadził za pośrednictwem 
serwisu Społecznik 2.0. Można było 
przedstawić każdy projekt, którego 
celem było wsparcie i zintegrowanie 
lokalnej społeczności we wspólnym 
działaniu. Wygraną w konkursie była 
możliwość uzyskania grantu w kwo-

cie 10 000 zł. Premio-
wano projekty, które 
spełniały kryteria: 
społecznego znaczenia 
realizowanej inicjaty-
wy, włączania lokalnej 
społeczności w reali-
zację, znacznej liczby 
odbiorców projektu, 
realnej możliwości 
realizacji pomysłu za 
kwotę nie przekracza-
jącą 10 000 zł, inno-
wacyjności i atrakcyj-
ności realizacji projek-

tu. Uznaliśmy, że nasz pomysł 
wspólnego urządzania skweru do-
skonale wpisuje się w ideę konkur-
su SGB Bank SA. Byliśmy autorami 
jednego ze 122 projektów zgłoszonych 
w całej Polsce. Dzięki poparciu in-
ternautów, w tym wielu lubonian, 
przeszliśmy do drugiego etapu kon-
kursu, wraz z innymi 30 projektami, 
które w głosowaniu internetowym 
uzyskały najwięcej głosów (mieliśmy 
ich ponad 1000). 10 października 
jury wybrało trzy �nałowe pomysły, 
w tym nasze „Sąsiedzkie Tulipany”. 
Jednym z elementów, który przesą-
dził o naszej wygranej był projekt 
skweru, autorstwa Adama Strącz-
kowskiego. Atutem pomysłu na 
zagospodarowanie terenu było 
uwzględnienie społecznego wkładu 
pracy integrującej mieszkańców. 
Mamy nadzieję, że rzeczywistość 
okaże się co najmniej tak piękna, 
jak na papierze.

Od projektu do realizacji
Zaczęliśmy od uporządkowania 

śmieci, usunięcia kamieni i gruzu, 
nawiezienia 90 m3 ziemi, osadzenia 
60 metrów bieżących krawężników, 
zniwelowania terenu. Nagroda w kon-
kursie „Spółdzielnia pomysłów” 
dając gwarancję wyższych, niż po-

czątkowo plano-
waliśmy, środków 
�nansowych, stwo-
rzyła możliwość 
zakupu większej 
ilości roślin. W cią-
gu dwóch tygodni, 
w ramach czterech 
dni wspólnych prac 
zasadziliśmy 5 brzóz 
pożytecznych Do-
orenbos, 130 sztuk 
kosodrzewin, 300 
sztuk liliowców, 

Dobre, bo integracyjne

Sąsiedzkie Tulipany
Dzięki społecznej, lokalnej inicjatywie zagospodarowano klin przy 
wjeździe z ul. Żabikowskiej w Migalli i wygrano ogólnopolski 
konkurs ogłoszony przez bank, uzyskując 10 tys. zł wsparcia

300 sztuk traw ozdobnych i wresz-
cie 2 000 sztuk tulipanów. Ziemię 
wokół roślin wyściółkowaliśmy korą 
z 150 worków. Na skwerze praco-
wali nie tylko okoliczni sąsiedzi. Do 
akcji włączyła się młodzież z Mło-
dzieżowej Rady Miasta, uczniowie 
z Gimnazjum nr 2, młodzież z Lu-
bonia z klas architektury krajobra-
zu ucząca się w Technikum w Po-
znaniu, a także wiele osób, pasjona-
tów działań społecznych lub osób 
lubiących pracę w ogrodzie czy zaj-
mujących się tym profesjonalnie. 
Łącznie, przy urządzaniu skweru 
pracowało kilkadziesiąt osób. W dniu 
sadzenia tulipanów można było się 
napić kawy i zjeść pączki. Pogoda 

nie zawsze nam sprzyjała. Zważyw-
szy jednak na późną porę jesienną, 
nie można było narzekać. Cieszymy 
się, że zdołaliśmy posadzić krzewy 
i kwiaty przed nadejściem listopada 
i nieuchronnych mrozów.

Piknik w tulipanach
Ideą jest, aby wspólna praca przy 

tworzeniu skweru, którego głównym 
akcentem będą tulipany, nie zakoń-
czyła się wraz z jego powstaniem. 
Dlatego planujemy sezonowe dosa-
dzanie tulipanów, stworzenie miej-
sca, w którym każdy mógłby posa-
dzić wybrane przez siebie gatunki. 
Co roku na tym skwerze będzie 
wspólne jesienne sadzenie kwiatów. 
Na zakup cebulek tulipanów stać 
bowiem każdego – jedna kosztuje 
już od kilkudziesięciu groszy. W ten 
sposób każdy miałby możliwość 
współtworzyć wygląd skweru. W ma-
jowy weekend urządzimy na nim 
wiosenny piknik wśród łanów kwit-
nących tulipanów. Już teraz zapra-
szamy na spacer wiosną, aby nie 
przeoczyć najpiękniejszego widoku 
– wiosennych wschodów roślin ce-
bulowych. Gdy z zimowej szarej 
ziemi, wyłania się soczysta zieleń 
–tulipan – chce się żyć! Mamy na-

dzieję, że okoliczni mieszkańcy 
poczują odpowiedzialność za po-
wstałe miejsce, nawiążą bliższe są-
siedzkie relacje i będą się cieszyć ze 
wspólnie stworzonego piękna.

Okazja do spotkań
Nasze działanie to przykład tego, 

jak przy niewielkich funduszach 
można społecznie urządzać piękne 
miejsca w Luboniu i zintegrować 
okolicznych mieszkańców. Widać, 
że takie akcje są doskonałą okazją 
do spotkania wielu ciekawych osób, 
o otwartych umysłach i świetnych 
pomysłach. Pomagająca nam przy 
pracach, architekt krajobrazu Joan-
na Przybyła, uczestniczyła już w po-

dobnych projektach, m.in. tworze-
niu ogrodu społecznościowego na 
Wildzie, w ramach Festiwalu Mal-
ta 2014. Nieuporządkowana, nisz-
czejąca przestrzeń między kamie-
nicami została przekształcona w za-
kątek obsadzony zielenią, wyposa-
żony w ławki, miejsce zabaw dla 
dzieci. W działania zaangażowano 
lokalną społeczność, która teraz 
chętnie uczestniczy w licznych pik-
nikach, koncertach, spotkaniach 
organizowanych w ich wspólnej 
przestrzeni ogrodowej. Przykłady 
tego typu działań są znane także 
w innych miastach Polski. Zwolen-
nicy zieleni tworzą ogrody warzyw-
ne, naturalne, place zabaw, prze-
kształcają drewniane palety oraz 
rynny w donice. Bardziej „niepo-
korni” mieszkańcy Śląska angażują się 
w działania Fundacji Zielone Miej-
sce i w ramach „Miejskiej Partyzant-
ki Ogrodniczej” sadzą rośliny w dość 
nietypowy, nie do końca formalny 
sposób, robiąc to wszędzie, gdzie to 
tylko możliwe. Wszystko po to, by 
zjednoczyć ludzi w działaniu, wzbo-
gacić przestrzeń miasta, poprawić 
jej wygląd i mikroklimat. Atmosfe-
ra przy pracy na naszym skwerze 
była tak miła, że część dzieci z lu-

n
Widok skweru sprzed jego realizacji

n
Worki z 2000 cebuli tulipanów

n
Wizualizacja projektowa

n
Prace przy zakładaniu skweru
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bońskiej szkoły, uczestniczących 
w naszych działaniach, nie chciała 
kończyć pracy przy sadzeniu tuli-
panów, pozostając dłużej, aniżeli 
planowała. Może to przyszli archi-
tekci krajobrazu. Należy to pielę-
gnować. Chcielibyśmy zarazić innych, 
zmotywować do tworzenia wspólnych 
terenów zielonych.

Podziękowania
Dziękujemy osobom, które gło-

sowały na „Sąsiedzkie Tulipany”, 
dzięki czemu przeszliśmy do dru-
giego etapu konkursu. Dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym w po-
wstanie skweru, a w szczególności 

okolicznym mieszkańcom i sympa-
tykom wspólnej pracy, Edmundowi 
Kostrzewskiemu, Markowi Zimliń-
skiemu, Zbigniewowi Jurdze z ro-
dziną, Włodzimierzowi Stelmaszy-
kowi, Jakubowi Adamskiemu, Lu-
dwikowi Adamskiemu, Emilii Bryś, 
Anecie Jankowskiej-Łukomskiej, 
Michałowi Szwackiemu, młodzieży 
z Gimnazjum nr 2 i Technikum 
Budowlanego w Poznaniu przy ul. 
Grunwaldzkiej – klasa architektury 
krajobrazu oraz przedstawicielom 
Młodzieżowej Rady Miasta. Cieszy-
my się i zachęcamy do podobnych 
działań, aby można było powiedzieć 
o naszym mieście Zielony Luboń.

Agata Strączkowska,  
Małgorzata Machalska

CO NOWEGO

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

Przy ul. Armii Poznań 49 (teren �rmy „Lu-
banta”) funkcjonuje Fabryka Studio, gdzie odby-
wają się kursy przygotowawcze do egzaminów na 
uczelnie wyższe z rysunku, malarstwa, fotogra�i 
oraz podstaw projektowania. Działa w weeken-
dy w godz. 10 – 14 (patrz też reklama na str. 9).   
fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Puszkina 38 A (piętro 
Centrum Handlowego „Hanna Sty-
le”) otwarto �rmę „Silver Fitness” ofe-
rującą zajęcia w siłowni, �tness oraz 
vacu �t. Salon jest czynny od pn. do 
pt. w godz. 8-22, natomiast w sobo-
ty 8-18.   
fot. Paweł Wolniewicz

Istniejąca od ponad 20 lat przy ul. 
Dożynkowej 7 A �rma Michała Roszaka 
świadcząca usługi w zakresie elektro-
mechaniki samochodowej i diagnostyki 
komputerowej rozwinęła swoją działal-
ność o wymianę i serwis opon. Firma 
powiększyła swoje zaplecze o dwa funk-
cjonalne stanowiska i w sumie ma ich 
obecnie trzy (patrz również strony reklamowe).   fot. Paweł Wolniewicz

Przy ul. 11 Listopada 160 (na tra-
sie do Komornik, za skrzyżowaniem 
z ul. Traugutta i Rejtana) otwarto sklep 
z odzieżą używaną „Eden”.

W asortymencie są rozmiary od 
XS do XXXL. Godziny otwarcia: pon. 
– pt. 10 – 17, sob. 9 – 13.

Działający od ponad 3 lat przy ul. 
Wschodniej 24 B/4 sklep medyczny 
„Medcom” ze sprzętem ortopedycz-
nym i rehabilitacyjnym oraz artykuła-
mi dla kobiet w ciąży poszerzył ofertę 
o wykonywane przez wykwali�kowa-
ny personel plastrowanie (Kinesiology 
Taping) likwidującego bóle kręgosłupa 
i innych części ciała. Nowością jest moż-
liwość uzyskania do�nansowania na za-
kup elektrycznego wózka inwalidzkiego z NFZ, MOPS, PCPR, PFRON 
(formalności załatwia personel sklepu, wózek dostarczany do klienta). 
Sklep jest czynny od pn. do pt. w godz. 10-18, natomiast w sob. 10-13.30 
(patrz również strony reklamowe).   fot. Paweł Wolniewicz

Podczas spotkania 
w Urzędzie Miasta 16 
września komisja kon-

kursowa w składzie: Joanna 
Cichoń, Mirosława Osiecka, 
Agata Strączkowska, Adam 
Dworaczyk, Lechosław Kędra, 
Mikołaj Tomaszyk i Paweł 
Wolniewicz wyłoniła laure-
atów konkursu skierowanego 
do mieszkańców posiadają-
cych przydomowy ogród, 
balkon lub taras, a także do 
opiekunów ogródków przy-
blokowych. Organizatorom 
konkursu zależało na po-
prawie estetyki miasta oraz 
promowaniu pomysłowości 
i nowatorskich rozwiązań 

mających pozytywny wpływ na pod-
niesienie wizerunku Lubonia. Roz-
patrywano dwie kategorie: najpięk-
niejszy ogród i najpiękniejszy balkon. 
Do udziału w konkursie zgłoszono 
13 ogrodów przydomowych oraz 4 
balkony, które komisja wizytowała 
w lipcu.

W kategorii „najpiękniejszy ogród” 
za dbałość o swoją oazę zieleni pierw-
sze miejsce zdobyli Marianna i Jerzy 
Dąbkowscy z ul. Niepodległości 3 A, 
drugie – Alina Konieczna z ul. Stu-

dziennej 16, a trzecie – Agata Bu-
dzyńska z ul. Słowackiego 8. Ponad-
to, w tej kategorii komisja przyzna-
ła dwa wyróżnienia dla pań: Ewy 
Jacewicz z ul. Leśmiana 12 oraz Ma-
rii Wójcik z ul. Polnej 18. Laureata-
mi kategorii „najpiękniejszy balkon” 
zostali: Marcin Ratajczak z ul. Źró-
dlanej 4/17 – I miejsce, Jolanta 
i Krzysztof Rybaccy z ul. 11 Listo-
pada 128 A/2 A – II miejsce oraz 
Danuta Fogiel z ul. Kościuszki 57/1 
– III miejsce. 

Joanna Cichoń, PAW  

Piękne ogrody i balkony
Wyłoniono laureatów tegorocznego Konkursu Miejskiego „Zielony 
Luboń”

n
Balkon państwa Rybackich zajął II miejsce    
fot. Joanna Cichoń

n
Ogród państwa Dąbkowskich, który w swojej kategorii zdobył I miejsce    
fot. Paweł Wolniewicz

Sąsiedzkie Tulipanycd.  
ze str. 
11

n
Uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień odbyło się w drugiej dekadzie 
października   fot. Paweł Wolniewicz

Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 
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W czwartek, 16 października 
w ołtarzu kościoła pw. św. 
Jana Pawła II przy ul. Źró-

dlanej zamontowano rzeźbę patro-
na. Wykonał ją Jacek Nowak z �rmy 
„Now-Art Rzeźbiarstwo” Alina i Jacek 
Nowakowie z Poznania na zlecenie 
ks. proboszcza Pawła Dąbrowskiego. 
Data tego wydarzenia, choć wcale nie 
planowana, jest bardzo wymowna 

(przypada w 36. rocznicę wyboru 
Karola Wojtyły na papieża).

Rzeźba powstała z drewna li-
powego, ponieważ, według artysty, 
jest ono najlepszym materiałem do 
rzeźbienia, przy tym odpornym na 
korniki. Przedstawia Jana Pawła II, 
który opiera się o krzyż, w lewej 
ręce trzymającego różaniec. Jego 
twarz jest pogodna. Krzyż (wyko-
nany z brzozy), który jest integral-
ną częścią całości, stał w świątyni 
już wcześniej. Pomysł na połącze-
nie obu elementów pochodzi od 
pani architekt (Katarzyna Marszał), 
która projektowała kościół, i któ-
rej zależało na tym, aby papież 
„przytulał się” do krzyża. Projekt 
rzeźby to dzieło pana Jacka No-
waka.

Rzeźba ma 2,4 m wysokości i waży 
ok. 600 kg. Artysta tworzył ją sam 
przez pół roku w rodzinnej pracow-
ni, którą od 30 lat prowadzi wraz 
z żoną. Dzięki pomocy lubońskich 
�rm „Budo-Forma” i „SPP” patron 
stoi już we właściwym miejscu. Pro-
wadzone są jeszcze prace nad do-
świetleniem twarzy �gury.

Warto dodać, że rzeźba Jana 
Pawła II jest unikatowa, nie ma dru-
giej takiej samej. Artysta wykonał 
co prawda jeszcze jedną podobiznę 
papieża, tyle że z brązu. Stoi w Wied-
niu. Jacek Nowak jest autorem wie-
lu rzeźb sakralnych. Jedną z nich 
– krucy�ks – można obejrzeć na 
Rynku Wildeckim w Poznaniu.

BS

Czytaj też na str. 44

Patron na cokole

n
Figura Jana Pawła II przygotowana do 
montażu – na wózku widłowym, otulo-
na kocami i przycumowana pasami

Przy okazji odświeżania i ma-
lowania nowych znaków po-
ziomych w naszym mieście 

uwzględniono w końcu ruch pieszych 
i rowerzystów przy wyjeździe z Bie-
dronki na ul. Unijną. Przed kilku laty, 
po wybudowaniu marketu utworzo-
no dojazd do parkingu przy sklepie 

od strony obwodnicy, przerywając 
przebiegającą wzdłuż niej drogę ro-
werową i dla pieszych. Dopiero teraz 
(druga połowa października br.) po-
wstało tam przejście i przejazd dla 
rowerzystów.

Rafał Wojtyniak

W końcu oznakowane

n
Od dawna oczekiwane przejście na ul. Unijnej na wyjeździe ze sklepu „Biedron-
ka”   fot. Rafał Wojtyniak

Zakończono rozpoczętą w ub. 
roku naprawę elewacji budyn-
ku nr 38 przy ul. Sikorskiego 

(tzw. zielone bloki). Władze Spół-
dzielni Mieszkaniowej zadecydowały, 
że zewnętrzna warstwa tylnej ściany 
bloku nie wytrzyma próby czasu (za 
kilka lat planowane jest docieplenie) 
i trzeba było ją zabezpieczyć. Pod po-
pękaną elewacją w wielu miejscach 
było już widać siatkę pod tynkiem. 
Warto przypomnieć, że podobne 
prace przeprowadzono na tej ścia-
nie również przed kilku laty. Ponadto 
w dwóch miejscach fasady budynku 
wykonano remont punktowy. Tam 
zniszczenia były poważniejsze – ścia-
na przeciekała do wewnątrz.

W planach spółdzielni na rok 
2015 jest docieplenie bloku przy ul. 
Sikorskiego 31. Następne w kolej-
ności są dwa inne pokryte jedynie 
supremą budynki przy Sikorskiego 41 
i 43 (naprzeciw sklepu „Biedronka” 
i banku WBK), ale problem z usta-
leniem własności gruntu (jedyne 
działki nie należące do spółdzielni) 
prawdopodobnie przeszkodzi w uzy-
skaniu pozwolenia na przeprowa-
dzenie prac.

HS

Remonty w Luboniance

n
Blok nr 38 przy ul. Sikorskiego z odremon-
towaną elewacją od strony Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Bratek”   fot. Hanna 
Siatka

Zmiana do-
tychczaso-
wej strony, 

wynikała przede 
wszystkim z ko-
nieczności speł-
nienia wymogów 
dostosowania ser-
wisów interneto-
wych instytucji 
publicznych dla 
potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. 
W porównaniu do 
poprzedniej wersji, 
nowy portal jest 
uporządkowany, 
czytelny i przej-
rzysty. Łatwiej tra-
�ć do potrzebnej 
zakładki, szybciej 
można znaleźć nie-
zbędne informa-
cje, zastosowano 
większą czcionkę. 
Serwis został podzielony na 5 sekcji 
(mieszkaniec, turysta, przedsiębiorca, 
kontakt, BIP), uniknięto w ten sposób 
dublowania wiadomości. Pojawił się 
wyraźny kalendarz wydarzeń oraz 
slider wiadomości. Zaletą serwisu 
jest niewątpliwie wersja dla słabo-
widzących, która znacznie ułatwia 
przeglądanie jego zawartości. Strona 
została również przystosowana do 
obsługi przez urządzenia mobilne.

Wśród naszych sąsiadów, strony 
internetowe dostosowane do osób 

niepełnosprawnych ma m.in. gmina 
Mosina czy Komorniki. Wchodząc 
na te serwisy widać jednak zbyt duże 
nagromadzenie informacji na stro-
nie głównej, co powoduje brak przej-
rzystości. Wybór szablonu zastoso-
wanego na www.lubon.pl zapewnił 
wysoką estetykę portalu oraz szyb-
sze dotarcie do interesujących nas 
wiadomości.

Magdalena Woźniak-Patej

Lubon.pl w nowej odsłonie
Urząd Miasta z końcem października br. zaprezentował nową 
szatę graficzną oficjalnego portalu informacyjnego Lubonia 
– www.lubon.pl

n
Nowa strona internetowa miasta
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O tym, że na tyłach Komisa-
riatu Policji ma stanąć nowy, 
a istniejący będzie rozebrany, 

pisaliśmy przed ponad rokiem (czy-
taj: „WL” 10-2013, str. 26). Przed-
sięwzięcie ma kosztować ponad 
4 mln zł (2,4 mln wyłoży Komenda 
Główna Policji, 1 mln – Powiat Po-
znański i 750 tys. zł Miasto Luboń). 

Zrealizowanie inwestycji zaplanowano 
na koniec przyszłego roku. W środę, 
12 listopada uroczyście poświęcono 
i wmurowano akt erekcyjny pod bu-
dowę tej nowej lubońskiej placówki 
(szerzej o uroczystości w następnym 
numerze „WL”).

PAW

Nowy komisariat

n
Po otrzymaniu dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę, pod 
koniec października przy ul. Powstańców Wielkopolskich rozpoczęto budowę 
nowego komisariatu   fot. Paweł Wolniewicz

n
Wizualizacja nowego komisariatu Policji z obszernym parkingiem

W październiku na ul. Ciesz-
kowskiego rozpoczęto prace 
związane z wymianą ka-

nału deszczowego na odcinku od ul. 
Dworcowej do ul. Okrzei. Wykonawcą 
jest warszawska �rma Skanska SA. 
Zakres robót obejmuje demontaż 
istniejących rur betonowych o śred-
nicy 300 mm i długości 209 m, stud-
ni rewizyjnych o średnicy 1000 mm 
oraz wpustów ściekowych i wyko-
nanie rurociągu z PCV o średnicy 

500 mm o długości 251 m, studni 
o średnicy 1200 mm oraz nowych 
wpustów ściekowych. Na koniec zosta-
nie odtworzona nawierzchnia jezdni 

w linii wykonywanego kanału oraz 
warstwa ścieralna na całej szeroko-
ści jezdni. Zakończenie prac zapla-
nowano na drugą połowę grudnia. 
Koszt inwestycji wynosi 432 603 zł. 
W następnym etapie kanał zostanie 
przedłużony od ul. Okrzei w kierun-
ku ul. Wschodniej. Inwestycja ma 
wpłynąć na poprawę odwodnienia 
m.in. w Nowym Centrum Lubonia 
i odciążyć sieć w ul. Konarzewskiego. 
Notorycznie przy większych opadach 

woda zalewała posesje oraz skrzy-
żowania ul. Dworcowej z Fabryczną 
i Konarzewskiego.

PAW

Większa rura

n
W ul. Okrzei na wysokości ul. Cieszkowskiego wykopano dziurę w której znaj-
dzie się nowa studnia rewizyjna. W następnym etapie stąd zostanie pociągnięty 
kanał deszczowy w kierunku ul. Wschodniej   fot. Paweł Wolniewicz

n
W miejsce starych studni rewizyjnych na ul. Cieszkowskiego montuje się nowe 
o większej średnicy   fot. Paweł Wolniewicz

Podczas uroczystości poświęcenia i wmurowania aktu erekcyjnego pod 
budowę nowego komisariatu, 12 listopada, Wielkopolski Komendant 
Wojewódzki Policji, insp. Rafał Batkowski i Komendant Miejski Po-

licji w Poznaniu, mł. insp. Roman Kuster wręczyli komendantowi policji 
w Luboniu – Robertowi Przyjemskiemu – kluczyki do podarowanego lu-
bońskiemu komisariatowi nowego radiowozu marki KIA.

PAW

Auto spod igły

Nowy radiowóz lubońskiej policji 
– srebrna KIA   fot. Paweł Wolnie-
wicz

n

W październiku przeprowadzono próby obciążeniowe przebu-
dowanego w pierwszym etapie robót wiaduktu kolejowego 
na ul. Powstańców Wlkp. Ponieważ wypadły pozytywnie, 

na przełomie listopada i grudnia zostanie wznowiony ruch na toro-
wisku. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia drugiego etapu 
robót. Zgodnie z harmonogramem prac, na początku grudnia prze-
jazd pod wiaduktem zostanie ponownie zamknięty – na dwa miesiące. 
O szczegółach będziemy na bieżąco informowali.

PAW

Ponowne zamknięcie tunelu
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Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 

n
Kto myśli o bezpieczeń-
stwie?! Barierki na więk-
szości skrzyżowań są 
szczelnie oblepione pla-
katami wyborczymi, co 
ogranicza widoczność. 
Zdarza się nierzadko, że 
tablice z plakatami są 
zerwane i walają się po 
jezdni. Gdzie są władze 
miasta, Straż Miejska 
i Policja, których zada-
niem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa i porząd-
ku w Luboniu? Proszę 
„Wieści” o interwencję.

W wielu miejscach, szczególnie przy 
bardziej uczęszczanych skrzyżowa-
niach, słupy znaków drogowych infor-
mujących o nazwach ulic wykorzysty-
wane są jako stojaki do ogłoszeń 
kandydatów. W niektórych miejscach 
słupy są obłożone od góry do dołu

Przesyłam zdjęcia kolejnego kandyda-
ta, który „wywiesił się” na niedozwo-
lonych nośnikach. Niektóre jego 
plakaty zasłaniają widoczność, stwa-
rzając zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa, inne wiszą na znakach drogo-
wych! Proszę o publikację tych zdjęć, 
co ciekawe, ten kandydat też już 
mianował się burmistrzem. Co bę-
dzie, gdy zaczną się wywieszać kan-
dydaci na radnych? Ludzie opamiętaj-
cie się!   (materiał nadesłany do 
Informatora Wyborczego)

n

n

Zaalarmowani sygnałami od 
mieszkańców ulic Rutkow-
skiego i pobliskich, a także 

użytkowników szlaku rowerowego 
wzdłuż Kocich Dołów o postępują-
cym nawożeniu ziemi w ten rejon, 
podjęliśmy interwencję. Po przybyciu 
we wskazane miejsce okazało się, że 
obawy i protesty mieszkańców nie są 
bezzasadne. Otóż właściciel posesji 
przy ul. Rutkowskiego, graniczącej ze 
ścieżką rowerową przy Kocich Dołach, 
od pewnego czasu systematycznie 
nawozi duże ilości ziemi, posuwa-
jąc się w kierunku wschodnim. Doszło 
do tego, że drzewa rosnące wzdłuż 
ścieżki rowerowej zostały częściowo 
zasypane, co grozi ich obumarciem. 
Ponadto przy większej ulewie coraz 
to wyższy teren będzie się osypywał 
na szlak rowerowy. Jak się dowiedzie-
liśmy, Wydział Planowania Rozwoju 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
oraz Straż Miejska wyjaśniają sytuację, 
sprawdzając, czy nie jest to samowolne 
działanie właściciela posesji.

PAW

Zasypane drzewa!

n
Wzdłuż ścieżki rowerowej wiodącej do Wielkopolskiego Parku Narodowego 
ziemi wciąż przybywa. Stroma skarpa nie jest niczym utwardzona ani wzmoc-
niona   fot. Paweł Wolniewicz

n
Gromadzona ziemia przysypała pień drzewa 
do wysokości oznakowania szlaku turystycz-
nego, które wcześniej znajdowało się około 
1,5 m od gruntu   fot. Paweł Wolniewicz

Pułapka

Mieszkańcy ul. Kurowskiego 
skarżą się na fatalny wy-
jazd z ulicy. Na styku z ul. 

Sobieskiego tworzą się sporej wiel-
kości wgłębienia, które przykrywa 
woda. Nim auto wyjeżdżające z ulicy 
złapie przyczepność na asfalcie, jego 
buksujące koła żłobią w nieutwar-
dzonej powierzchni dziury na głę-
bokość kilkunastu cm. Kierowcom 
samochodów trudno jest dostrzec 
tę pułapkę.

n

Z listów do redakcji

Cel uświęca środki?

Różnica pomiędzy asfaltową na-
wierzchnią ul. Sobieskiego a grunto-
wym wylotem z Kurowskiego to kilka-
naście cm   fot. Paulina Sawicka
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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

Na wstępie z-ca burmistrza 
Rafał Marek wniósł o zdję-
cie z porządku obrad rozpa-

trzenia projektu uchwały w sprawie 
„Programu stypendialnego wspie-
rania edukacji uzdolnionych dzie-
ci i młodzieży”, motywując tym, że 
najpierw rady rodziców wszystkich 
lubońskich placówek szkolnych po-
winny się na temat ewentualnych 
zmian regulaminu wypowiedzieć 
i zdecydować, czy zasady przyzna-
wania stypendiów mają się zmienić. 
Radni przyjęli ten wniosek, po czym 
pozytywnie zagłosowali za uszczu-
plonym programem obrad.

Zmiana Mpzp
Radni podjęli uchwałę dotyczą-

cą zmiany Miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
(Mpzp) „Luboń Centrum” – I etap. 
Zmiana dotyczyła podjętej w paź-
dzierniku ubiegłego roku uchwały, 
zgodnie z którą plan Centrum zo-
stał podzielony na etapy. Jeżeli 
chodzi o teren obejmujący ul. 
Wschodnią i al. Jana Pawła II pod-
jęcie uchwały umożliwiło powsta-
nie placu zabaw na ogrodzonym 
trawniku u zbiegu ulic, gdzie w przy-
szłości ma stanąć ratusz. Zanim 

przyjęto uchwałę, radni przegłoso-
wali uwagę wniesioną do projektu 
przez zainteresowanych mieszkań-
ców, którzy nie zgadzali się na prze-
bieg projektowanych dróg – m.in. 
na poszerzenie (do 10 m) pasa przy-
szłej drogi będącej przedłużeniem 
ul. Wschodniej z ul. Okrzei (patrz: 
tabela głosowań). Burmistrz zgło-
szone uwagi rozpatrzył negatywnie, 
uzasadniając, że szerokość i przebieg 
drogi zostały ustalone w trybie 
„specjalnej ustawy drogowej”, na-
tomiast o jej parametrach decydo-
wało też Starostwo Powiatowe. 
Ponadto sposób korzystania z dróg 
określi organizacja ruchu, np. spo-
wolniony ruch jednokierunkowy, 
który wpłynie na zmniejszenie 
uciążliwości. Po przeanalizowaniu 
zgłoszonej uwagi i odpowiedzi na 
nią, radni podtrzymali stanowisko 
burmistrza.

Zmiana budżetu
W ramach kolejnej w tym roku 

zmiany budżetu zwiększono docho-
dy o kwotę 145 720 zł. Mianowicie 
dotacje celowe w ramach programów 
z udziałem środków europejskich 
zwiększono o 138 820 zł. Środki te 
wpłyną do budżetu miasta w ramach 

Kolejna zmiana budżetu
Relacja z 49. sesji Rady Miasta Luboń (25.09.2014 r.)

realizacji projektu Pokonać wyklu-
czenie, który zakłada wszechstron-
ną aktywizację osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w naszym 
powiecie. Zwiększono również 
wpływy z tytułu dochodów uzyska-
nych przez Szkołę Podstawową nr 3 
o 1 900 zł oraz o wpływy z tytułu 
zwrotu podatku VAT o kwotę 5 000 zł. 
W sumie dochody budżetu zamknę-
ły się kwotą 79 306 206,89 zł. Jed-
nocześnie zwiększono wydatki 
z budżetu o tę samą kwotę, tj. do 
87 920 420,89 zł. Między innymi 
przeniesiono z wydatków bieżących 
10 000 zł na wydatki majątkowe 
z przeznaczeniem na zakup samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej, zwięk-
szono również wydatki o 5 671 zł 
na zakup materiałów i wyposażenia 
w Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 4 
oraz z przeznaczeniem dla wszyst-
kich lubońskich szkół podstawowych 
(m.in. na wykonanie szaf do prze-
chowywania dokumentów z dany-
mi uczniów), wydatki majątkowe 
zwiększono o 150 000 zł z przezna-
czeniem na rozbudowę Szkoły Pod-
stawowej nr 1 – było to spowodo-
wane koniecznością pokrycia kosz-
tów wymiany zewnętrznej sieci 
wodociągowej i ciepłowniczej oraz 
centralnego ogrzewania, których 
wymiana nie została ujęta w doku-
mentacji projektowej oraz o 100 000 zł 
na budowę łącznika między Gim-
nazjum nr 2 a halą widowiskowo-
sportową LOSiR. Zwiększono rów-
nież o 83 754 zł wydatki na zakup 
wyposażenia i materiałów oraz re-
monty w Gimnazjach nr 1 i nr 2. 
Ponadto zwiększono o 11 000 zł 
wydatki związane ze wzrostem licz-
by dzieci umieszczonych w ośrod-
kach opiekuńczo-wychowawczych 
i w rodzinach zastępczych, zwięk-
szono również o 28 500 zł świad-
czenia dla osób otrzymujących 
dodatki mieszkaniowe, dalej wy-
datki o 5 000 zł związane z usunię-
ciem awarii sieci wodociągowej na 
stadionie miejskim przy ul. Rzecz-
nej. Jednocześnie zmniejszono 
wydatki budżetowe m.in. o 84 000 zł 
w związku ze skorygowaniem ist-
niejącego planu odpowiednio do 

ilości osób, które zostały umiesz-
czone w Domach Pomocy Społecz-
nej. W związku z otrzymaniem 
większej dotacji na wypłatę zasiłków 
okresowych zmniejszono o 108 985 zł 
wysokość świadczeń na rzecz osób 
�zycznych. Ponadto wydatki ma-
jątkowe na inwestycje umniejszono 
o 250 000 zł (przeniesiono środki 
przeznaczone na budowę kanaliza-
cji sanitarnej w zlewni ulicy Ogro-
dowej na inwestycje związane z roz-
budową Szkoły Podstawowej nr 1 
oraz budową łącznika miedzy Gim-
nazjum nr 2 a halą LOSiR.

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

Wolne głosy i wnioski
Dyskutowano m.in. o planach bu-Qn

dowy nowej szkoły w naszym mieście, 
jej lokalizacji i sposobie �nansowania 
inwestycji. Brano pod uwagę realizo-
wanie inwestycji w oparciu o part-
nerstwo publiczno-prywatne.

Następnie poruszono tematy: no-Qn

wej linii autobusowej nr 601, prac 
w „Wiśniowym Sadzie”, akcji sadzenia 
60 drzew z okazji 60. rocznicy nada-
nia praw miejskich Luboniowi, tirów 
parkujących przy Kozim Rynku na ul. 
Targowej, tarasu na tyłach Ośrodka 
Kultury oraz ławeczki upamiętniającej 
postać Benona Mateckiego.

Na koniec dyskutowano, nie po Qn

raz pierwszy, o zajęciach pasa dro-
gowego, czyli w jaki sposób zostały 
naliczane opłaty dla �rmy, która bu-
duje kanalizację sanitarną w ul. Walki 
Młodych. Chodzi o to, czy Miasto 
nie poniosło strat z powodu liczenia 
zbyt wąskiego pasa drogowego a więc 
niskich opłat za jego zajęcie. 

Podniesiono też kwestie dotyczą-Qn

ce umieszczania w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury technicznej, 
nawierzchni w ul. Krasickiego oraz 
naliczania opłat za zajęcie pasa drogo-
wego w ul. Sobieskiego – na odcinku 
od. ul. 1 Maja do ul. Krętej.

Sesja trwała prawie 2,5 godziny 
od 16.30 do 18.50.

Paweł Wolniewicz

Głosowania 
radnych podczas 

49. Sesji RML 
(25.09.2014)
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Bartkowiak Patryk FO (2)-kSL z z z z
Bielawski Jakub PO (3) z z z w
Dagoń Janusz PO (2) nn nn nn nn
Dworaczyk Adam FO (2) z z z w
Franek Dorota FO (4)-kSL z z z z
Frąckowiak Katarzyna FO (4)-kSL z z z z
Kaczmarek Jan ML (2)-kSL z z z z
Kędra Lechosław WL (3) w w w w
Krzyżostaniak Paweł FO (1)-kSL z z z z
Machalska Małgorzata FO (1)-kSL z z z z
Mania Rafał FO (4)-kSL z z z z
Matysiak Małgorzata FO (3)-kSL z z z z
Nyćkowiak-Filusz Magdalena PO (1) w z w w
Okupniak Andrzej WL (1) z z z z
Rogowicz Ewa WL (2) z z z z
Samulczyk Marek ML (3)-kSL w z z w
Stankowiak–Bożełko Anna PO (1) w z w z
Suleja-Kot Wanda WL (4) w w z w
Walczak Dariusz ML (4)-kSL z z z z
Wolniewicz Paweł FO (3)-kSL z z z z
Zapłata-Szwedziak Elżbieta ML (1)-kSL z z z z

Razem „za” 15 18 17 14
Razem „przeciw” 0 0 0 0

Razem „wstrzymujących” 5 2 3 6
Razem głosowało 20 20 20 20

Okręgi wyborcze: 1-Żabikowo; 2-Lubonianka; 3-Luboń; 4-Lasek 
Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny
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Przed rozpoczęciem obrad 
w Sanktuarium bł. Edmunda 
Bojanowskiego została od-

prawiona okolicznościowa Msza 
św., w której uczestniczyli burmi-
strzowie i radni.

Honorowe odznaczenia
Komisja Organizacyjno-Prawna 

wniosła o rozszerzenie porządku 
obrad o trzy uchwały w sprawie 
przyznania Medali „Zasłużony dla 
Miasta Luboń”, które przyjęto jed-
nogłośnie.

Zmiana budżetu
W ramach kolejnej w tym roku 

zmiany budżetu zmniejszono do-
chody o kwotę 463 038,63 zł. Między 
innymi w związku z przedłużają-
cym się postępowaniem egzekucyj-
nym dotyczącym należnych w ramach 
porozumienia Miasta z deweloperem 
w zakresie partycypacji kosztów 
odwodnienia ulic – środki na do�-
nansowanie własnych inwestycji 
zmniejszono o 853 657 zł, dochody 
z najmu i dzierżawy nieruchomości 
będących składnikami majątkowy-
mi Skarbu Państwa lub samorządu 
terytorialnego zmniejszono o 19 000 zł, 

dochody z najmu i dzierżawy jw. 
zwiększono o 18 900 zł, m.in. za 
wynajem sal na obozy letnie w Gim-
nazjum nr 2, wpływy z usług zwięk-
szono o 62 800 zł z tytułu opłat za 
obiady w Szkołach Podstawowych 
nr 2 i 4, zgodnie z pismami Woje-
wody Wielkopolskiego zwiększono 
o 213 216 zł dotacje celowe z budże-
tu państwa z przeznaczeniem na 
świadczenia pielęgnacyjne przysłu-
gujące opiekunom dzieci niepełno-
sprawnych oraz o 19 830 zł na pomoc 
�nansową realizowaną zgodnie z rzą-
dowym programem wspierania osób 
uprawnionych do świadczenia pie-
lęgnacyjnego. Zwiększono również 
dotacje na realizacje zadania gminy 
w zakresie dożywiania osób upraw-
nionych o 17 400 zł oraz dotacje 
z przeznaczeniem na pomoc socjal-
ną dla lubońskich uczniów. W sumie 
dochody budżetu miasta zmniejszo-
no do kwoty 79 201 370,26. Jedno-
cześnie zmniejszono wydatki z bu-
dżetu o tę samą kwotę, tj. do kwoty 
87 815 584,26 zł. Między innymi 
zmniejszono o 50 700 zł wydatki 
związane z realizacją zadań statuto-
wych miejskich jednostek budżeto-
wych i wydatki majątkowe o 17 000 zł, 

Na zakończenie kadencji
Relacja z 50. sesji Rady Miasta Luboń będącej ostatnią 
w VI kadencji 2010-2014 (30.10.2014 r.)

uzyskując oszczędności w związ-
ku z opracowaniem planów 
miejscowych i ich zmian przez 
pracowników magistratu, zwięk-
szono o 15 805 zł wynagro-
dzenia i składki od nich nali-
czane w związku z zatrudnie-
niem nauczyciela w Szkole 
Podstawowej nr 1 oraz zwięk-
szenie wymiaru czasu zajęć 
nauczania indywidualnego, 
zwiększono także wydatki 
o kwotę 55 683 zł m.in. w związ-
ku z rozbudową Szkoły Pod-
stawowej nr 1, opłatę za go-
spodarowanie odpadami 
i prace remontowe w Szkole 
Podstawowej  nr 2 oraz zakup 
obiadów w Szkole Podstawo-
wej nr 3, odpowiednio do 
wniosków poszczególnych 
niepublicznych jednostek oświato-
wych wydatki zwiększono o 13 000 zł. 
Ponadto zwiększono o 59 000 zł 
wydatki w związku z remontem 
dwóch sal lekcyjnych w Gimna-
zjum nr 1 i zakup pomocy naukowych 
dla Gimnazjum nr 2 oraz o 35 000 zł 
na zakup żywności do stołówek 
szkolnych. Wreszcie w związku 
z otrzymaniem dotacji z budżetu 
państwa zmniejszono o 70 000 zł 
świadczenia na rzecz osób �zycz-
nych.

Organizacje pozarządowe
Radni jednogłośnie podjęli 

uchwałę przyjmującą roczny Program 
współpracy naszego miasta z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 
rok 2015. w ten sposób zadeklaro-
wano wolę współpracy z wyżej wy-
mienionymi w zakresie prowadzo-
nej działalności w sferze zadań 
publicznych na zasadzie partnerstwa. 
Priorytetowym zadaniem Miasta 
Luboń jest służenie mieszkańcom 
w sposób najskuteczniejszy, w ramach 
posiadanych środków, natomiast 
aktywna współpraca z organizacja-
mi pozarządowymi jest jednym 
z elementów efektywnego kierowa-
nia rozwojem naszego miasta. Za-
sady i tryb organizacji otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych przez organizacje po-
zarządowe ujęte są w stosownym 
Zarządzeniu Burmistrza naszego 
miasta.

Duża rodzina
W tym punkcie obrad radni 

podjęli jednogłośnie zmianę uchwa-
ły w sprawie wprowadzenia na te-
renie naszego miasta Programu „Duża 
Rodzina”. Zmiana ta była kosme-
tyczna i wynikała z konieczności 
poprawienia błędu drukarskiego 
w treści uchwały z 19 grudnia 
2013 r.

Pomniki przyrody
Projekt uchwały w sprawie znie-

sienia form ochrony przyrody z drzew 
uznanych za pomniki przyrody 
w granicach naszego miasta uzgod-
niono z Regionalną Dyrekcją Ochro-
ny Środowiska. Konieczność znie-
sienia form, o których wyżej mowa 

z 16 drzew rosnących w Żabikowie, 
uznanych za pomniki przyrody, 
wynika z faktu zatracenia przez nie 
wartości przyrodniczej oraz stano-
wienia zagrożenia bezpieczeństwa 
dla ruchu drogowego i pieszego. 
Drzewa, o których mowa, są całko-
wicie obumarłe lub zainfekowane 
grzybami patogennymi, posiadają 
liczne wypróchnienia oraz dziuple 
wgłębne. Potwierdzili to zaproszeni 
do Lubonia przez zastępcę burmistrza 
Rafała Marka arboryści z Wrocławia 
– specjaliści w zakresie komplekso-
wej ochrony drzew pomnikowych 
i ich siedlisk. Uchwałę podjęto jed-
nogłośnie.

Inne
Ponadto radni podjęli przez 

aklamację trzy uchwały w sprawie 
przyznania Medali „Zasłużony dla 
Miasta Luboń” dla prof. Krzysztofa 
Molińskiego (prezesa Stowarzysze-
nia „Forum Lubońskie”, dra Zdzi-
sława Szafrańskiego (wieloletniego 
przewodniczącego Rady Miasta) 
oraz pośmiertnie Benonowi Matec-
kiemu (szerzej sylwetki przybliżymy 
przy okazji wręczenia odznaczeń).

Wolne głosy i wnioski
Stały obserwator sesji – Robert 

Korcz – zwrócił uwagę radnych na 
problem zasypywania lubońskiej 
żwirowni szkodliwymi dla środo-
wiska śmieciami.

Na koniec Przewodniczący RML 
podziękował wszystkim zgromadzo-
nym za wysiłek włożony na rzecz 
rozwoju naszego miasta.

Ostatnia sesja VI kadencji za-
kończyła się o 18.15.

Paweł Wolniewicz

Głosowania 
radnych podczas 

50. Sesji RML 
(30.10.2014)
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Bartkowiak Patryk FO (2)-kSL z z z z
Bielawski Jakub PO (3) w z z z
Dagoń Janusz PO (2) z z z z
Dworaczyk Adam FO (2) z z z z
Franek Dorota FO (4)-kSL z z z z
Frąckowiak Katarzyna FO (4)-kSL z z z z
Kaczmarek Jan ML (2)-kSL z z z z
Kędra Lechosław WL (3) z z z z
Krzyżostaniak Paweł FO (1)-kSL z z z z
Machalska Małgorzata FO (1)-kSL z z z z
Mania Rafał FO (4)-kSL z z z z
Matysiak Małgorzata FO (3)-kSL z z nn z
Nyćkowiak-Filusz Magdalena PO (1) z z z z
Okupniak Andrzej WL (1) z z z z
Rogowicz Ewa WL (2) z z z z
Samulczyk Marek ML (3) z z z z
Stankowiak–Bożełko Anna PO (1) z z z z
Suleja-Kot Wanda WL (4) z z z z
Walczak Dariusz ML (4)-kSL z z z z
Wolniewicz Paweł FO (3)-kSL z z z z
Zapłata-Szwedziak Elżbieta ML (1)-kSL z z z z

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

Razem „wstrzymujących” 1 0 0 0
Razem głosowało 21 21 20 21

Okręgi wyborcze: 1-Żabikowo; 2-Lubonianka; 3-Luboń; 4-Lasek 
Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny

n
Pamiątkowe zdjęcie radnych i burmistrzów 
VI kadencji RML oraz osób obsługujących sesje   
fot. arch. UM

n
Burmistrz Dariusz Szmyt i Przewodniczący RML 
podziękowali sobie wzajemnie za współpracę 
dla dobra miasta, po czym podziękowania skie-
rowali też do uczestników sesji   fot. Paweł 
Wolniewicz
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Inspiracją do zadania mieszkańcom 
Lubonia takiego pytania był plebiscyt 
przeprowadzany od końca września 

do 8 listopada pod hasłem „Jak oni rzą-
dzili” przez „Głos Wielkopolski”, w któ-
rym czytelnicy wysyłając sms, oceniali 
samorządowców z całej Wielkopolski. 
Burmistrz Lubonia Dariusz Szmyt przez 
kilka tygodni wymieniany był jako naj-
gorszy wójt/ burmistrz. Ostatecznie w po-
wiecie poznańskim zajął 7 miejsce na 
17 gmin, otrzymując 22 głosy na „tak” 
(71%) oraz 9 sms-ów na „nie”.

Oto jak w sondażu „Wieści Luboń-
skich” przeprowadzonym wśród 326 osób 
wypadł nasz włodarz.

Większość 37% pytanych oceniła dobrze 
rządy Dariusza Szmyta. Wśród komentarzy 
dodawano: „Jednak nie wszystko było do-
bre”, „Pomógł mi osobiście”, „Powiedziałbym 

SAMORZĄD

W Bibliotece Miejskiej od-
było się 15 października 
zainicjowane przez Burmi-

strza spotkanie „Miasto bliżej miesz-
kańców”, którego tematem przewod-
nim było stworzenie w Luboniu rad 
osiedli. Zaproszono na nie prezesów 
i członków zarządów wspólnot z al. 
Jana Pawła II, ul. Wschodniej, Kona-
rzewskiego i Kochanowskiego oraz 
inne osoby, które mogłyby zaangażo-
wać się w tworzenie jednostek samo-
rządu pomocniczego. Ideą jest, aby 
taka powstała na początku właśnie 
w Nowym Centrum Lubonia (NCL), 
skąd ta inicjatywa wyszła, a następ-
nie w pozostałych częściach miasta. 
Inicjatorami pomysłu są Piotr Izy-
dorski i Tomasz Kołodziej – miesz-
kańcy NCL, którzy kilka miesięcy 
temu złożyli wniosek o powołanie 
rady osiedla dołączając ponad 200 
podpisów mieszkańców ul. Wschod-
niej popierających ten pomysł. Na 
spotkanie z ramienia Rady Miasta 
zostali zaproszeni Przewodniczący 
Rady Miasta oraz Przewodnicząca 
Komisji Organizacyjno-Prawnej, 
w której kompetencjach jest opra-
cowywanie statutów jednostek.

Podczas spotkania była okazja, 
aby zaprezentować przedstawicielom 
wspólnot z NCL pomysł i najbliższe 
plany dotyczące powołania miejskie-
go zespołu ds. samorządu pomoc-
niczego. Jego zadaniem będzie stwo-
rzenie dokumentacji potrzebnej do 

realizacji pomysłu i organizacja kon-
sultacji społecznych tak, aby w paź-
dzierniku 2015 r. równolegle z wy-
borami parlamentarnymi mogły 
odbyć się wybory do rady osiedla 
Nowego Centrum Lubonia. Cieszy 
fakt, że również przedstawiciele 
mieszkańców wyrazili chęć społecz-
nego uczestniczenia w pracach ze-
społu.

Na spotkaniu była możliwość 
dyskutowania z władzami Miasta, dr. 
Pawłem Antkowiakiem – pracowni-
kiem UAM oraz z inicjatorami po-
mysłu na tematy zarówno związane 
z samorządem pomocniczym, jak 
i inne nurtujące mieszkańców NCL, 
np. problem utwardzenia ulic, od-
prowadzania deszczówki, oświetlenia, 
brakującej zieleni i miejsc rekreacji 
– tak potrzebnych rodzinom zamiesz-
kującym NCL.

Wspólne trudności i codzienne 
troski łączą mieszkańców. Nowe 
Centrum Lubonia, ale również i każ-
da z pozostałych części miasta ma 
własne lokalne problemy, potrzeby 
i oczekiwania. Dobrym pomysłem 
jest, aby połączyć siły z innymi użyt-
kownikami tych samych ulic czy 
podwórek i wspólnie dążyć do tego, 
aby zmieniać lokalną rzeczywistość 
na lepszą, gdyż to osoby mieszkają-
ce na jednym osiedlu czy przy tej 
samej ulicy wiedzą najlepiej, czego 
im brakuje.

UML

Miasto bliżej mieszkańców

n
Spotkanie w sprawie samorządów pomocniczych w Bibliotece Miejskiej

Sprostowanie
W tabeli opublikowanej we wrześniowym wydaniu miesięcznika „Wie-

ści Lubońskie” na str. 18, w rubryce dochodów Zbigniewa Jankowskiego, 
pomyłkowo zsumowano kwotę dochodów z dietą radnego (Rada Powiatu 
Poznańskiego). Za ten błąd serdecznie przepraszam.

Katarzyna Polerowicz-Kelma

W artykule „Co Luboń otrzymał 
z Unii Europejskiej” autor-
stwa Magdaleny Woźniak-

Patej, który ukazał się w „Wieściach 
Lubońskich” 09-2014 podano nie-
prawdziwą informację, jakoby Luboń 
był bene�cjentem czterech projektów 
w ramach Wielkopolskiego Progra-
mu Operacyjnego (WPRO) na lata 
2007-2013, a Puszczykowo ośmiu. 
Zgodnie z aktualnym wykazem znaj-
dującym się na stronie UMWW na 
dzień 9 września Luboń otrzymał trzy 
do�nansowania w ramach WRPO, 
tj. na budowę obwodnicy miejskiej 

na odcinku Polna-Poznańska-Krę-
ta, zakup nowych autobusów oraz 
na termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej. Puszczy-
kowo otrzymało taką samą liczbę 
z przeznaczeniem na utworzenie 
Centrum EKO-INFO, przebudowę 
przyziemia budynku dawnej szkoły 
na potrzeby realizacji zadań MOPS 
oraz na modernizację ciągu drogo-
wego pomiędzy drogą wojewódzką 
nr 430 a WPN.

Unia Europejska to nie tylko 
WRPO. To również projekty współ-
�nansowane w ramach POKL (Pro-

Sprostowanie

cd.  
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Sondaż
Czy rządy burmistrza Dariusza Szmyta oceniasz dobrze?

– bardzo dobrze”, „Myślę, że dużo zrobił, 
choć nic od niego nie otrzymałem”, „Dużo się 
dzieje w inwestycjach – Lasek”, „Lepiej niż 
rządy Kaczmarka”.

33% mieszkańców rządy D. Szmyta 
oceniło źle. Dodawano czasami: „Chciał-
bym, by następny był lepszy”, „Nie radzi 
sobie z niczym”, „Drogi nadal są tragiczne”, 
„Ani dobrze, ani źle”, „Tragedia – jedy-
nym dobrym był Kaczmarek”, „Wyjątko-
wo. Dobrze, że już nie kandyduje”, „Nie 
wyjaśnił afery LOSiR-u”, „Nie dotrzymał 
obietnic”, „Komorniki rozwijają się lepiej 
od Lubonia”, „Obiecywał utwardzić naszą 
ulicę, i co, nawet się nie usprawiedliwił”, 
„Jak można dobrze ocenić kogoś, kto na 
odchodnym bierze kredyt 11 mln zł tylko, 
by dopiąć budżet?”, „Mógł się bardziej 
postarać”, „Chodniki i ulice są w złym 
stanie”, „Dużo jeżdżę po innych gminach 

i mogę porównać”, „Słaby kontakt 
z mieszkańcami”, „Pozostawia wiele 
nietkniętych spraw”.

Nieco mniej osób 26% nie mia-
ło zdania, a dodawane komentarze 
to: „Nie mamy w starym Luboniu 
dużego marketu”, „Nigdy go nie 
widziałem”, „Nie interesuję się tym”, 
„Patrząc na kandydatów, nie wi-
dzę by miało być lepiej”.

Wśród internautów 53% (30 
osób) oceniło dobrze rządy D. Szmyta, 
42% (24 głosy) – źle, nie miało zdania 
5% (3). 

Kończąca kadencję władza Lubonia 
w zdecydowanej większości oceniła D. 
Szmyta dobrze (15 na 24 osób) – 63%, 
niektórzy dodawali: „Z perspektywy 8 
lat” – J. Bielawski i P. Wolniewicz, „Biorąc 
8 lat (inwestycje, komunikacja miejska)” 
– K. Frąckowiak, „W połowie były do-
bre, w połowie złe” – A. Okupniak, „Nie 
w 100%” – E. Zapłata-Szwedziak, „To był 
dobry czas dla Lubonia” – M. Tomaszyk 
(doradca burmistrza i w ostatnim roku 
zastępca D. Szmyta), „Wiele udało się 
zrobić (fundusze UE, ponad 300 miejsc 
więcej w przedszkolach)” – R. Marek (8 
lat zastępca burmistrza). Czterech radnych 
oceniło źle rządy D. Szmyta (J. Dagoń, L. 
Kędra, M. Nyćkowiak-Filusz, A. Stanko-
wiak-Bożełko). Trzech nie miało zdania (A. 
Dworaczyk, E. Rogowicz, W. Suleja-Kot). 
Dwie osoby nie chciały się wypowiedzieć 
– bezpośrednio zainteresowany D. Szmyt 

i przewodniczący rady M. Samulczyk, 
który argumentował, że nie chce, by jego 
odpowiedź była tak odebrana jak publi-
kowany jego list do burmistrza.

Sondaż uliczny przeprowadzali: Maria 
Wieczorek, Agnieszka Witkowska, Paweł 
Wolniewicz (także wśród radnych). Na 
stronie www.wiescilubonskie.pl – Kata-
rzyna Polerowicz-Kelma.

oprac. PPR
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gram Operacyjny Kapitał Ludzki), 
partnerskie projekty szkół czy też 
programy edukacyjne. Jeżeli wzięli-
byśmy pod uwagę wszystkie projek-
ty do�nansowane z Unii Europejskiej, 
Luboń ma ich na swoim koncie trzy-
naście, nasz sąsiad dwanaście. Trud-
no nam zatem znaleźć algorytm, 
którym posługiwała się autorka tek-
stu pisząc o unijnych grantach. Po-
nadto metodologia badań prowadzo-
nych przez Lubońską Inicjatywę 

Obywatelską nasuwa wiele wątpliwo-
ści. Autorka nie podaje liczby ankie-
towanych oraz sposobu przeprowa-
dzenia ankiety. Trudno zatem pole-
mizować z jej wynikami. Tym bardziej 
z tymi, które mówią, że im więcej 
niepoprawnych odpowiedzi ankie-
towanych, tym mniej inwestycji do-
�nansowanych z UE.

W załączeniu przekazujemy wy-
kaz unijnych grantów z Puszczyko-
wa, Lubonia oraz wykaz wszystkich 

Jako, że żyję na tym 
świecie nie od dziś 
i nie jedne cuda wi-

działem chciałbym (po-
ważnie) poprosić re-
dakcję o wyjaśnienie 
dlaczego na okładce 
numeru wyborczego 
„WL” wizerunek pani 
Małgorzaty Machalskiej 
jest wyraźnie rozjaśniony 
i rzucający się w oczy, 
a pozostałych kandy-
datów wyraźnie przy-
ciemniony?

Czy jest to jedynie 
przypadek? Mam zbyt 
wiele lat na karku, żeby 
w takie przypadki wie-
rzyć. Gdzie dzienni-
karski obiektywizm?

Z wyrazami sza-
cunku

Hipolit Cegielski

Odpowiedź
Przygotowana pier-

wotnie przez „Wieści 
Lubońskie” okładka 
wyglądała inaczej (patrz: zdjęcie). 
By uniknąć m.in. zjawisk, o których 
Pan pisze, wybraliśmy do niej zdję-
cia o podobnych nasyceniach barw, 
w miarę naturalne, tzn. bez obróbki 
„upiększającej”, jaka jest stosowana 
przez komitety przy tworzeniu od-
powiednich wizerunków swoich 
kandydatów. Wykasowaliśmy także 
tła, by ich kolorystyka nie zakłóca-
ła neutralnej percepcji lub nie wy-
różniała którejś z postaci. W tym 
celu dostosowaliśmy także wielkości 
twarzy oraz wykroiliśmy równo dla 
wszystkich (owalem) elementy stro-
ju, które mogły mieć znaczenie oraz 
tworzyć niepotrzebne dominanty, 
pozostawiając jedynie twarz w celu 
identy�kacji kandydata (nie wize-
runek marketingowy). Wyboru do-
konałem spośród przesłanych zdjęć 
znajdujących się w naszej bazie da-
nych. Po ukazaniu się na stronie 
internetowej zapowiedzi wydania 
specjalnego Informatora Wyborcze-
go „Wieści Lubońskich” z podglądem 
okładki, otrzymałem najpierw tele-
fon od kandydatki p. M. Machalskiej 
z prośbą o stanowczą wymianę zdję-
cia. Argumenty były takie, że foto-
gra�a jest nieaktualna, bo sprzed 4 
lat oraz, że nie podoba się rodzinie. 
Nie przemawiały argumenty, że nu-

mer zaakceptowałem do druku i jego 
proces ruszył przed kilkoma godzi-
nami. Także od swoich przełożonych, 
prezesów Zarządu Stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego „Forum 
Lubońskie” – wydawcy „Wieści Lu-
bońskich”, otrzymałem telefoniczne 
oraz osobiste polecenie wstrzymania 
druku (bez względu na to, na jakim 
etapie produkcji czasopismo się 
znajduje) i niezwłocznej wymiany 
fotogra�i. Tak więc okładka Nieza-
leżnego Miesięcznika Mieszkańców 
ukazała się z podmienionym na nowe, 
specjalnie przesłane pilnie zdjęcie. 
Osobiście, jako redaktor naczelny, 
nie jestem zadowolony z takiego 
obrotu sprawy. Przyznam, że w swo-
jej 25-letniej pracy w lokalnych 
mediach i dbałości o niezależny 
charakter lubońskiego czasopisma 
samorządowego o charakterze oby-
watelskim oraz w wykazywanej 
trosce o jawność życia publicznego, 
nigdy nie mieliśmy tak trudnego 
okresu, jaki nam towarzyszy z ze-
wnątrz przez ostatnie kilka miesię-
cy. Deklaruję, że statutową nieza-
leżność „Wieści Lubońskich” będę 
za wszelką cenę starał się nadal utrzy-
mać.

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

List do redakcji

Okładka niezależnych „Wieści”? 

n
Okładka Informatora Wyborczego „Wieści Luboń-
skich”, jaką przygotowaliśmy do druku, zapowiadają-
ca numer na stronie WWW

Jako Komitet Wyborczy Daj Szan-
sę Młodym! otrzymaliśmy za-
proszenie od LOSiR-u na tur-

niej siatkarski, który miał się od-
być w niedzielę, 19 października. 
Zaproszenie otrzymali także: Urząd 
Miasta Luboń, KWW Mieszkańcy 
Lubonia, KWW Forum Obywatel-
skie, KWW Lepszy Luboń, KWW 
Forum Mieszkańców NCL, KWW 
Tadeusz Warmuz, KWW Niezależni 
Dla Powiatu, Straż Miejska, Komi-
sariat Policji Miasta Luboń i Straż 
Pożarna (od red. – jak wynika z treści 
pisemnego zaproszenia, otrzymał je 
nawet jednoosobowy komitet Lepszy 
Luboń czy 2-osobowe Forum Miesz-
kańców NCL, natomiast ugrupowanie 
„Lubońska Inicjatywa Obywatelska” 
wystawiające 18 kandydatów na rad-
nych nie zostało zaproszone prze 
LOSiR). Do 18 października należało 
potwierdzić chęć startu na podany 
adres mailowy. Tak też uczyniliśmy 
i w niedzielę stawiliśmy się w pełnym 
składzie żądni sportowych emocji. 
Niestety, okazało się, że nikt oprócz 
nas nie potwierdził uczestnictwa, 

więc można przyjąć, że wygrali-
śmy walkowerem. Mimo wszystko 
skorzystaliśmy z okazji i zrobiliśmy 
sobie wspólne zdjęcie na naszym 
lubońskim obiekcie. Do dziś z przy-
mrużeniem oka podejrzewaliśmy, że 
pozostałe komitety przestraszyły się 
naszych siatkarskich umiejętności. 
Jednak może być druga przyczyna 
tego, że turniej się nie odbył. LOSiR 
w zaproszeniu podał adres mailowy: 
losir@losir.pl, podczas gdy na stro-
nie internetowej ośrodka widnieje 
inny kontakt: losir@losir.eu. Oczy-
wiście, chcieliśmy potwierdzić udział 
w imprezie telefonicznie, ale pod 
podanym numerem telefonu pani 
poinformowała nas, że ośrodek jest 
w sobotę nieczynny i nie potra�ła 
podać kontaktu do kierownika czy 
dyrektora obiektu.

Ubolewamy nad tym, że taka 
sympatyczna impreza nie doszła do 
skutku, ale przynajmniej nie trzeba 
było wydawać dodatkowych pienię-
dzy na jej organizację.

DSM!

Bez turnieju

n
Drużyna siatkarska Daj Szansę Młodym!, która jako jedyna stawiła się na 
zaproszenie LOSiR-u na pamiątkę wykonała sobie zdjęcie w wyborczych ko-
szulkach. Od lewej: Bartosz Bednarski, Grzegorz Malinowski, Mateusz Chytry, 
Adrian Różański (kandydat do Sejmiku), Maciej Różański, Michał Adamczak 
i Paula Głażewska

Zgodnie z zapowiedzią, specjalny 
numer wyborczy przeznaczony 
był na informacje, prezentacje 

programów wyborczych, kandydatów 
na burmistrza, wizytówki kandydatów 
na radnych itp., o czym komitety wy-
borcze zostały poinformowane. Tym-
czasem przed wydaniem otrzymaliśmy 
wiele materiałów, które nie miały ta-
kiego charakteru. Obecnie, w kwestii 
merytorycznej, są one aktualne, straciły 
jedynie znaczenie agitacyjne. Publiku-
jemy je, oznaczając hasłem: Materiał 
przesłany do Informatora Wyborczego 
„Wieści Lubońskich”.

Z kronikarskiego punktu widzenia 
i z chęci pokazania atmosfery wokół 

wyborów staramy się przedstawić wszystkie 
materiały, które napłynęły do redakcji. 
Przypominamy, że „Wieści Lubońskie” 
jako jedyne przeznaczyły wyjątkowo dużo 
miejsca na potrzeby tegorocznej kampa-
nii wyborczej (pytania do kandydatów 
na burmistrza i ich odpowiedzi, pytania 
mieszkańców do kandydatów, materiały 
autorskie o Luboniu w cyklu „Chce być 
Burmistrzem”, prezentacje kandydatów, 
materiały reklamowe ugrupowań itp.). 
Zajęły się tym już pół roku przed wy-
borami. Pierwsza zachęta do prezento-
wania się na łamach „WL” ukazała się 
w kwietniu br., w momencie ujawnie-
nia się pierwszego kandydata.

red.

Do Informatora Wyborczego
Specjalnego, 44-stronicowego wydania, które ukazało się na początku 
listopada

projektów do�nansowanych w ramach 
WRPO. Angelika Stefaniak
rzecznik prasowy Urzędu Miasta Luboń

W załączeniu publikujemy wy-
kaz unijnych grantów uzyskanych 

przez miasto Luboń i podległe mu 
jednostki.

O wszystkich projektach w Lu-
boniu �nansowanych w ramach 
WRPO (z tabeli – pierwsze trzy) 
czytaj też na str. 23.



11/2014

20

POLITYKA LOKALNA

W okresie przedwyborczym 
tradycyjnie uaktywniają się 
lokalne ugrupowania po-

lityczne, pragnące w tym decydują-
cym czasie przekonać do siebie jak 
największą liczbę mieszkańców Lu-
bonia. Jedną z popularniejszych form 
aktywności są wówczas bezpośrednie 
spotkania z wyborcami.

Między innymi ten sposób prze-
konywania lubonian do swojego 
programu wybrał Komitet Wybor-
czy Wyborców Mieszkańcy Lubonia. 
Jedno z pierwszych zaplanowanych 
spotkań odbyło się 13 października 
w Szkole Podstawowej nr 4. Trudno 
jednak nazwać je „spotkaniem”, gdyż 
tego dnia do przedstawicieli ugru-

powania Mieszkańców Lubonia 
żaden lubonianin się nie pofatygo-
wał. Brak zainteresowania wybora-
mi przez osoby uprawnione do 
głosowania z jednej strony nie dzi-
wi, choć z drugiej strony powinien 
niepokoić. Kandydat na Burmistrza 
Miasta Luboń z ramienia Mieszkań-
ców Lubonia, Marek Samulczyk, 
przyczyn niskiego zainteresowania 
spotkaniem doszukiwał się przede 
wszystkim w słabym nagłośnieniu 
przedsięwzięcia. Na pewno mógł 
być to jeden z głównych powodów 
nieobecności wyborców w lubońskiej 
podstawówce. Bezowocnie oczeku-
jący na spotkanie z mieszkańcami 
kandydaci na radnych poruszyli też 

kwestię ogólnego zniechęcenia Po-
laków do polityki. Ta druga sugestia 
jest równie prawdopodobna jak 
pierwsza, ale budzi dużo większy 
niepokój. Zarówno ubiegający się 
o funkcję Burmistrza Miasta Luboń 
Marek Samulczyk, jak i towarzyszą-
cy mu członkowie komitetu wybor-
czego, wypracowali własną koncep-
cję zarządzania miastem, którą mnie 
(jako jedynemu obecnemu na sali 
reprezentantowi lokalnych mediów) 
pokrótce przedstawili. Sugestie te, 
dotyczące m.in. utwardzenia dróg, 
zwiększenia dochodów miasta po-
przez optymalizację bieżących wy-
datków, pozyskiwanie środków 
unijnych, zwiększenie liczby poli-
cjantów oraz aktywizację strażników 
miejskich, odnaleźć można w pro-
gramie wyborczym Mieszkańców 
Lubonia. Na spotkaniu z kandyda-

tami na radnych oraz kandydatem 
na burmistrza zabrakło jednak tego, 
co stanowi esencję takich spotkań, 
czyli pytań ze strony mieszkańców, 
którzy dobrze znają lokalne proble-
my i powinni być zainteresowani 
proponowanymi sposobami ich roz-
wiązania.

Mam nadzieję, że niska frekwen-
cja na spotkaniach przedwyborczych 
nie przełoży się na niską frekwencję 
w wyborach samorządowych, a miesz-
kańcy Lubonia wykorzystają inne 
niż bezpośrednie spotkania z kan-
dydatami sposoby na zapoznanie się 
z ich programem. Być może zarów-
no komitety wyborcze, jak i sami 
wyborcy, w przyszłości wyciągną 
stosowne wnioski z niewątpliwego 
�aska wspomnianego spotkania.

M.T.

Spotkania przedwyborcze
Poniżej przedstawiamy (według chronologii) relacje, które dotarły do redakcji „WL”, z niektórych spotkań zorganizowanych przez 
ugrupowania wyborcze

Absencja

W czwartek, 23 paździer-
nika w Ośrodku Kultury 
uczestniczyłem w spotkaniu 

mieszkańców z Małgorzatą Machalską 
oraz kandydatami na radnych Fo-
rum Obywatelskiego Luboń. Mimo 
że na sali było tłoczno, okazało się, że 
większą część miejsc zajmują kandy-
daci na radnych FOL i ich rodziny. 
Na początku przedstawiono i pod-
pisano opasły i ogólnikowy program 
wyborczy. Widać, że podpisywanie 
programu wyborczego tak, jak do-
konują tego partie na scenie ogólno-
polskiej, spodobało się kandydatce 
na burmistrza, która, odpowiada-
jąc na pytanie starszej mieszkanki 
miasta, jednocześnie stwierdziła, że 
do żadnej partii politycznej nie jest 
jej blisko.

Wreszcie nadszedł czas na za-
dawanie pytań kandydatce na bur-
mistrza i kandydatom na radnych. 
Odniosłem wrażenie, że kilka pytań 
zostało przygotowanych przez samą 
zainteresowaną, gdyż kandydatka 
znakomicie poradziła sobie z krót-

ką odpowiedzią. Na szczęście, pew-
na część mieszkańców przygotowa-
ła własne pytania. Jedno z nich 
brzmiało: Jak czuje się Pani ze świa-
domością, że ma Pani w swoich sze-
regach leniuchów, którzy opuszczali 
sesje oraz w dość znacznej liczbie 
komisje? Są to p. Dorota Franek, p. 
Katarzyna Frąckowiak, p. Rafał Ma-
nia – ten ostatni na szczęście zrezy-
gnował z ubiegania się o fotel rad-
nego (pytanie zadano na podstawie 
danych otrzymanych z Biura Rady 
Miasta – Nieobecności radnych 
w latach 2010-2014 na sesjach i ko-
misjach). Odpowiedź kandydatki 
Machalskiej okazała się wymijająca. 
Stwierdziła, że kadencja trwa czte-
ry lata, oraz że nieobecności radnych 
nie wpływały w żaden sposób na 
efekty ich pracy. Wreszcie głos za-
brała Dorota Franek, która uznała, 
że stan zdrowia oraz liczne wyjazdy 
na kolonie uniemożliwiły jej uczest-
niczenie w sesjach i komisjach. Jed-
nocześnie wyjaśniła, że nie ma 
obowiązku usprawiedliwiania się 

List do redakcji

Refleksja
Ze spotkania Małgorzaty Machalskiej z wyborcami

przede mną ze swoich nie-
obecności, natomiast zawsze 
czyniła to przed Przewod-
niczącym Rady Miasta. 
Postanowiłem sprawdzić 
ogólnodostępne protokoły 
z sesji Rady Miasta, gdzie 
o żadnych usprawiedliwie-
niach nie ma nawet wzmian-
ki. Nie sposób tutaj nie 
wspomnieć, że każdemu 
obywatelowi miasta należy się 
solidne wyjaśnienie doty-
czące nieobecności pełnią-
cego funkcje publiczne 
radnego. Sadzę, że wysoce 
niemoralne jest ubieganie się 
ponownie o stanowisko radnej w sy-
tuacji ciągłej nieobecności. Szanuję 
pracę charytatywną, gdyż sam się 
udzielam społecznie, ale pani Do-
rota Franek i jej nieprawdziwe uspra-
wiedliwienia są krzywdzące dla 
wyborców.

Dość dużym zaskoczeniem było, 
że kandydatka na burmistrza nie 
potra� odpowiedzieć na wszystkie 
pytania. Nie ukrywam, że zdziwiłem 
się, gdy na pytania z sali dotyczące 
infrastruktury oraz oświaty i kultu-
ry odpowiadali kolejno zastępcy 
burmistrza: Mikołaj Tomaszyk i Ra-
fał Marek. Na pytanie, dlaczego p. 

Machalska sama nie odpowiada na 
pytania, zainteresowana wyjaśniła, 
że nie ma jeszcze pełnego rozezna-
nia w tych sprawach. Uczestniczyłem 
w wielu spotkaniach przedwyborczych 
z kandydatami, ale z takim PR spo-
tkałem się pierwszy raz.

Szanowni Państwo, uważam, że 
każdy rozsądny mieszkaniec nasze-
go miasta na stanowisko burmistrza 
wybierze osobę, które zna, rozumie 
i potra� wyjaśnić oraz wreszcie roz-
wiązać problemy Lubonia.

imię i nazwisko znane redakcji
 
(materiał nadesłany do Informato-
ra Wyborczego)

n
Spotkanie przedwyborcze z Małgorzatą Machalską 23.10 
w Ośrodku Kultury

W piątek, 31 października 
w Bibliotece Miejskiej od-
było się spotkanie z przed-

stawicielami Komitetu Wyborczego 
„Daj Szansę Młodym!”. Mieszkańcy 
Lubonia mieli okazję zapoznać się 
z sylwetkami oraz programem wy-
borczym kandydatów do Rady Mia-
sta. Swoje kandydatury przedstawili: 
Bartosz Bednarski, Maciej Różański, 
Oliwier Pomes, Mateusz Chytry oraz 

Agnieszka Wojtkowiak. Konferen-
cję poprowadził Michał Adamczak 
– kandydat na Burmistrza Lubonia, 
który omówił program wyborczy ko-
mitetu. Na koniec zaprezentowano 
mapę wydatków Lubonia, z której 
można było się dowiedzieć, na co 
wydawane są pieniądze miasta. Nie-
stety zawiodła frekwencja. Na spo-
tkanie przybyło zaledwie kilka osób 
i większość miejsc pozostała pusta. 

Chcą się spotykać Przedstawiciele komitetu zapewnili 
jednak, że po wyborach będą orga-
nizować regularne spotkania, aby 
polepszyć kontakt pomiędzy przed-
stawicielami władz samorządowych 
i mieszkańcami miasta.

Agnieszka Witkowska

Oliwier Pomes w trakcie przedstawia-
nia swojej kandydatury. W tle (z pra-
wej) na scenie kandydat na burmistrza 
Michał Adamczak   fot. Agnieszka 
Witkowska

n
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Kampania z herbem (list 1)

Przeczytałam październikowe 
„Wieści Lubońskie” i popieram 
piętnowanie wykorzystywania 

herbu miasta Luboń w kampanii wy-
borczej. Jest to przecież zabronione 
uchwałą Rady Miasta. Ze zdziwie-
niem zauważyłam, że pan Marek Sa-
mulczyk, lekceważąc zapisy uchwały, 
na wszystkich plakatach wyborczych 
i ogłoszeniach zamieścił herb miasta 
w klapie swojej marynarki! Z kolei 
pan Jakub Bielawski, który przedsta-
wia się jako najbardziej praworządny 
radny, w swoim ogłoszeniu reklamo-
wym, s�nansowanym ze środków KW 
Lubońska Inicjatywa Obywatelska, 
prezentuje się z herbem na teczce re-
klamowej wydrukowanej za miejskie 
pieniądze. To przykre i źle rokujące na 
przyszłe rządy, że ludzie, którzy sami 
stanowią lokalne prawo, w tak oczy-
wisty sposób je potem lekceważą.

Proszę o to, aby za Państwa po-
średnictwem wezwać kandydatów 
do przestrzegania prawa i poprawie-
nia ich materiałów wyborczych.

Magdalena Kwiatek
(materiał nadesłany do Informato-
ra Wyborczego)

Herb wykorzystywany? (list 2)

Dziwią mnie głosy na temat 
rzekomego wykorzystywania 
herbu przez Marka Samulczyka 
– kandydata na Burmistrza Lu-
bonia. Symbol, który wpina 
w klapę marynarki, to odznaka, 
którą z godnością nosi wielu 
samorządowców w naszym mie-
ście. Byłoby dziwne, gdyby jako 
przewodniczący Rady Miasta 
taką się nie chlubił.

Hanna Stachowiak

Ku refleksji (list 3)
Czytam w Internecie dyskusje 

wokół herbu Lubonia w kampanii 
i za głowę się chwytam. Abstra-
hując od kwestii wyborczych, 
pytam: jak można porównywać 
przyswojenie herbu miasta i umiesz-
czenie go na swoim dokumencie 
dwustronnej umowy z noszeniem 
odznaki – gadżetu, który rozda-
wany jest przy różnych okazjach 
różnym ludziom przez władze 
miasta?

W. Rozumek

Listy do redakcji

Wokół herbu
Reakcje na informację o użyciu herbu Lubonia podczas 
podpisywania porozumienia pomiędzy komitetami wyborczymi: 
Forum Obywatelskie Luboń i Forum Mieszkańców Nowego 
Centrum Lubonia (patrz np. „Przedwyborcze porozumienie” 
w „WL” 10-2014, str. 33)

W niedzielę, 16 listopada od-
będą się wybory samorzą-
dowe, ważne wydarzenie 

w życiu lokalnej społeczności. Sam 
w nich startuję jako kandydat na 
radnego, ale nie chciałem wcześniej 
zabierać głosu na łamach „Wieści 
Lubońskich”, preferując bezpośred-
ni kontakt z mieszkańcami. Jednak 
po przeczytaniu październikowego 
numeru zdecydowałem się podzielić 
z czytelnikami moimi re�eksjami.

Uważam, że nie można dla do-
raźnych celów politycznych mówić 
i pisać negatywnie o innym kandy-
dacie tylko dlatego, żeby obniżyć 
jego ocenę u czytelników. Trzeba 
zrobić wszystko, aby spierać się na 
rzetelne argumenty, a nie na pół-
prawdy, które obrażają, prowokując 
negatywne emocje. Domyślam się, 
że niektórzy próbują przenieść na 
nasze lokalne podwórko niechlub-
ny styl uprawiania polityki lanso-
wany przez ogólnokrajowe media. 
Czy warto jednak dla chwili poli-
tycznego triumfu niszczyć szansę 
na współpracę dla dobra Miasta, 
w którym żyjemy?

Nie zgadzam się np. z opiniami 
krzywdzącymi kandydatkę na bur-
mistrza, Małgorzatę Machalską. 
Słyszę głosy, że wszędzie jej pełno, 
że wiele inicjatyw przez nią podej-
mowanych to tylko gra przedwy-
borcza, ale proszę pokazać, co robią 
inni kandydaci?! Ze zdziwieniem 
przeczytałem opinię znanego i lu-
bianego przeze mnie działacza pił-
karskiego, który zauważył aktywność 
pani Małgorzaty Machalskiej dopie-
ro w kwietniu, a przecież nieprze-
rwanie mieszkając w Luboniu i czy-
tając „WL” przez ostatnie cztery lata, 
przy odrobinie dobrej woli powinien 
przypomnieć sobie jej wcześniejsze 
działania.

Od 8 lat rządzi w Luboniu bur-
mistrz Dariusz Szmyt, wiele spraw 
i problemów zostało pozytywnie 
rozwiązanych, ale po swojej pierw-
szej kadencji w Radzie Miasta pani 
Machalska postanowiła, że spróbu-
je zrobić więcej, pokazując to w swo-
im programie, a przede wszystkim 
prowadząc czynną kampanię wy-
borczą.

Nie zgadzam się na równanie: 
Machalska=Szmyt. Takie porówna-
nie można by ewentualnie sformu-
łować dopiero po 4 latach pracy 
nowego burmistrza. Zastanawiałem 

się, czy taki znak równości nie był-
by bardziej uprawniony w stosunku 
do kandydata na burmistrza, Mar-
ka Samulczyka. Naprawdę sądzę, że 
fakt wieloletniej współpracy dla 
dobra Miasta nie może nikogo ob-
ciążać. Dziwne wydaje się obecne 
dystansowanie się przez Marka Sa-
mulczyka od wielu wspólnie podej-
mowanych decyzji. Wydawało mi 
się, że obaj panowie się nawet lubią. 
Szanuję demokrację. Dokonywanie 
własnych wyborów jest dobre, ale 
uważam, że program wyborczy nie 
może opierać się tylko na totalnej 
krytyce.

Zapoznałem się z podsumowa-
niem minionej kadencji przez nie-
których radnych, znajduję tam 
wiele zdań o ciekawych inicjatywach 
i różnych spotkaniach. Dziwi mnie 
jednak, że przez 8 lat nieprzerwanej 
pracy w Radzie brakuje konkretnych 
sukcesów, a czytelnik dopiero przed 
wyborami słyszy o walce z hałasem 
przelatujących F-16. Zastanawia 
mnie też, jak można nazywać osią-
gnięciem organizowanie mieszkań-
ców przeciwko Mar-Kotowi, jeżeli 
przez 8 lat nic nie zdziałało się 
w sprawie Intersmaku. Jednocześnie 
podczas omawiania i rozpatrywania 
tej sprawy w komisji Rady Miasta 
nie miało się zdania i wstrzymano się 
od głosu. Musi budzić wątpliwości 
szczerość intencji i zajęcie pozycji 
w pierwszym rzędzie walki ze spra-
wą!

Radni mogą i powinni mieć 
własne zdanie, to dobre prawo de-
mokracji. Pod wpływem argumen-
tów drugiej strony mogą znaleźć 
wspólne rozwiązanie. Prawo radne-
go powinno służyć Mieszkańcom 
Miasta, przedstawiciel wyborców 
musi przekazywać do Rady ich gło-
sy i współpracować podczas rozwią-
zywania spraw.

Przez ostatnie 8 lat wiele dobre-
go wydarzyło się w Luboniu. Mam 
świadomość, że można było zdzia-
łać o wiele więcej albo inaczej. Dla-
tego powinieneś pójść do wyborów, 
aby wybrać dobrego burmistrza 
i jeszcze lepszych radnych do Rady 
Miasta Lubonia.

Paweł Andrzejczak
wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia 

„Forum Lubońskie”, kandydat na radnego

(materiał nadesłany do Informato-
ra Wyborczego)

Kampania niechęci?!

Sprostowanie
W „Informatorze Wyborczym” „Wieści Lubońskich” na str. 22, w wi-

zytówce kandydatki na radną Iwony Barbary Sielskiej-Kotlarek podano 
błędny adres. Zamiast ul. Sikorskiego powinno być ul. Kasprowicza.

Informacja o adresie kandydatki pochodziła od ugrupowania, z któ-
rego startuje pani Sielska-Kotlarek.   (red.)

Z pewnością wydarzenie to na 
lata pozostanie w pamięci, a posa-
dzone drzewa będą przypominały 
historię Lubonia.

Opiekunowie dębów
Wybrani, urodzeni przed 1954 r. 

posadzili 3 drzewa symbolizujące 3 
wsie, z których powstało nasze miasto: 
Aleksander Popko 1942 (Lasek), Jan 
Błaszczak 1951 (Luboń), Krystyna 
Szczepaniak 1952 (Żabikowo). Poni-
żej patroni 60 dębów wskazujących 
na jubileusz Lubonia, podani według 
roku urodzin, wśród nich jest wie-
le osób zaangażowanych w bieżące 
lokalne życie polityczne (w nawia-
sach opiekunowie niepełnoletnich 
uczestników akcji, którzy patronują 
posadzonym drzewkom): Teresa Sa-
mulczyk 1954, Bogumiła Witkowska 1955, 
Lidia Cieślewicz 1956, Paweł Leszek Klepka 
1957, Marian Waśkowiak 1958, Aleksandra 
Działowa 1959, Małgorzata Kotecka 1960, 
Anna Śli�ńska 1961, Paweł Lewandowski 1962, 
Elżbieta Kozłowska 1963, Regina Górniaczyk 
1964, Aleksandra Lewandowska 1965, Dariusz 
Kaczmarek 1966, Małgorzata Machalska 1967, 
Iwona Okupniak 1968, Marek Zimliński 1969, 
Joanna Kaczmarek 1970, Agata Budzyńska 

1971, Elżbieta Staniszewska 1972, Przemysław 
Maćkowiak 1973, Manuela Michalak 1974, 
Monika Pigłowska 1975, Rafał Marek 1976, 
Małgorzata Rychel 1977, Magdalena Brauza 
1978, Piotr Kocur 1979, Anna Stankiewicz 
1980, Dagmara Zwierzycka 1981, Magdale-
na Wieczorek 1982, Michał Adamczak 1983, 
Maciej Różański 1984, Magdalena Kamińska 
1985, Agata Nowacka 1986, Dominik Brze-
ziński 1988, Przemysław Ludwikowski 1989, 
Marcin Grobelny 1990, Patryk Dura 1991, 
Lilianna Kaczmarek 1992, Paula Głażewska 
1993, Zuzanna Nawrocka 1994, Tomasz No-
wacki 1995, Bartosz Mateusz Wilczek 1996, 
Karolina Tórz (Magdalena Tórz) 1997, Wikto-
ria Kucharska (Aneta Kucharska) 1998, Kin-
ga Nowicka (Monika Wrzyszczyńska) 1999, 
Agnieszka Wojtowicz (Elżbieta Wojtowicz) 
2000, Jan Błaszak (Ewa Błaszak) 2001, Alicja 
Matysiak (Małgorzata Matysiak) 2002, Antoni 
Liński (Aleksandra Siemińska-Lińska) 2003, 
Kinga Matysiak (Małgorzata Matysiak) 2004, 
Zo�a Rychel (Grzegorz Rychel) 2005, Anto-
nina Pochylska (Przemysław Pochylski) 2006, 
Nastazja Cieszyńska (Katarzyna Cieszyńska) 
2007, Kacper Pigłowski (Monika Pigłowska) 
2008, Kajetan Pochylski (Przemysław Pochyl-
ski) 2009, Michalina Linska (Aleksandra Sie-
minska-Linska) 2010, Helena Błaszak (Ewa 
Błaszak) 2011, Wojciech Łukowski (Monika 
Wojciechowska) 2012, Rafał Piechowiak (Beata 
Piechowiak) 2013, Marcel Patej (Magdalena 
Woźniak-Patej) 2014.

Magdalena Woźniak-Patej

cd.  
ze str. 
2

60 drzew na 60-lecie miasta

Kończy się kadencja Młodzieżowej Rady Miasta. Niebawem zo-
stanie ogłoszony termin wyborów, zgłaszania kandydatów itd. 
Jeśli masz ambicje polityczne, interesuje Cię samorząd, szukaj 

informacji na temat wyborów do MRM i przygotuj się do nich.
red.

Uwaga, młodzi!
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Niejednokrotnie już, m.in. 
w corocznych raportach 
z Nowego Centrum Lubo-

nia (NCL) publikowanych w sierp-
niu lub wrześniu, wskazywaliśmy 
na nieuporządkowany teren przy 

ul. Konarzewskiego, który w Miej-
scowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego „Luboń Centrum” 
przeznaczono na zieleń. W tym 
zarośniętym chwastami ogrodzo-
nym pasie gruntu, od ukończenia 

GOSPODARKA

Wojewoda wielkopolski Piotr 
Florek 31 października 
zatwierdził wstępną listę 

rankingową projektów zgłoszonych 
przez samorządy do edycji 2014-2015 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych (NPPDL) potocznie 
zwanych schetynówką – Etap II – Bez-
pieczeństwo - Dostępność - Rozwój. 
Do do�nansowania zakwali�kowano 
20 projektów powiatowych i 28 gmin-
nych. Łącznie do podziału samorządy 
otrzymają 82 770 000 zł.

Powołana przez wojewodę wiel-
kopolskiego komisja oceniła pod 
względem merytorycznym łącznie 
102 wnioski (odrzucono 6) – 45 
powiatowych i 57 gminnych (3 od-
rzucono). Łącznie samorządy za-
wnioskowały o kwotę 146 418 246 zł 
do�nansowania, w tym gminy – 
70 781 519 zł. Wszystkie wnioski, 
które można było składać przez cały 
wrzesień, dotyczyły inwestycji na 
długości prawie 226 km dróg gmin-
nych i powiatowych. Jednym z głów-
nych kryteriów oceny był wpływ 
inwestycji na poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego.

Luboń wnioskował o do�nan-
sowanie budowy 626,5 m.b. ul. 
Wschodniej w Nowym Centrum 

Lubonia (NCL), której koszt wyli-
czono na 5 394 726 zł, z czego po-
łowa miała być do�nansowana 
z dotacji. Nasz wniosek we wstępnym 
rankingu dróg gminnych znalazł się 
na 38. miejscu (na 57), z punktacją 
13,9. Na do�nansowanie zakwali�-
kowało się 28 wniosków gmin, któ-
re otrzymały kolejno najwyższą 
punktację (od 22,6 - 15,6). 

Zgodnie z harmonogramem 
programu samorządy mają 14 dni 
na ewentualne wniesienie zastrzeżeń. 
Ostateczna lista rankingowa wnio-
sków ocenianych przez wojewodę 
zostanie ogłoszona najpóźniej do 
końca listopada. Następnie tra� do 
ministra administracji i cyfryzacji, 
który winien ją zatwierdzić do 20 
grudnia br.

Burmistrz Dariusz Szmyt w roz-
mowie potwierdził, że Miasto będzie się 
odwoływać, tak jak to czyni za każdym 
razem, gdy decyzje są niekorzystne. 
Narzekał, że gdyby Powiat Poznański 
zadeklarował większe wsparcie dla 
tak ważnego przedsięwzięcia, niż 
tylko 30 tysięcy zł, jak czyni to w wie-
lu innych przypadkach, to Luboń 
otrzymałby więcej punktów i znala-
złby się wśród wybranych. 

(I)

Bez dofinansowania Wschodniej
Luboński wniosek o wsparcie budowy ul. Wschodniej na kwotę 
prawie 2,7 mln zł nie znalazł się wśród pozytywnie rozpatrzonych

Wykonano remont cząstko-
wy nawierzchni w ilości 
5 341,14 m2, w tym: ul. 

11 Listopada – 1 047,43 m2, ul. Po-
niatowskiego – 335,24 m2, Traugutta 
– 229,94 m2, Żabikowska – 183,13 m2, 
Pułaskiego – 595,57 m2, Okrzei – 
146,97 m2, Lipowa – 27,5 m2, Rejtana 
– 28,82 m2, Dworcowa – 113,14 m2, 
3 Maja – 63,6 m2, Powstańców Wlkp. 
– 154,4 m2, Kościuszki – 4,82 m2, 
Niezłomnych – 28,21 m2, Niepod-
ległości – 1 705,89 m2, Kręta (pę-
tla autobusowa) – 676,48 m2. Do 
rozliczenia pozostała ul. Rivoliego 
i 3 Maja część II.

Przy okazji zamontowano też 
włazy kanalizacji deszczowej – nowe 
w systemie STAMEI (z płytą beto-
nową), 15 szt.: ul. Dworcowa – 6 szt., 
ul. Pułaskiego – 2, Niepodległości 
– 7. Wykonano też inne roboty zwią-
zane z remontem cząstkowym (re-
gulacja studni kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej oraz wpustów ulicznych 
– 38 szt.; wymiana krawężników 
drogowych; wykonanie ścieku ulicz-
nego).

Koszt tegorocznej akcji: 349 352,65 zł 
brutto.

Zakres wykonanych napraw 
nadal jest mniejszy niż potrzeby, 

jakie występują na jezdniach Lubo-
nia. W związku z tym wybiera się 
uszkodzenia nawierzchni, które 
wymagają natychmiastowej napra-
wy. Należy także zauważyć, że remont 
cząstkowy jest naprawą dziur wy-
stępujących w jezdni, z małą moż-
liwością regulacji spadku podłuż-
nego i poprzecznego. Dlatego często 
nie można zlikwidować wszystkich 
obniżeń jezdni, w których po desz-
czu zbiera się woda. Te odcinki 
nadają się do remontu kapitalnego 
(wymiana krawężnika drogowego, 
przebudowa i regulacja włazów ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
kratek ściekowych, wzmocnienie 
podbudowy i ułożenie nowej na-
wierzchni ścieralnej z pro�lem po-
dłużnym i poprzecznym).

Podstawowe wyznaczniki wy-
boru nawierzchni przeznaczonej do 
remontu: 1. aktualny stan technicz-
ny, zapobieganie dalszej degradacji; 
2. znaczenie komunikacyjne ulicy 
(natężenie ruchu); 3. zasadność wy-
konania remontu – poprawa stanu 
ulicy (wymóg remontu pełnego); 4. 
planowane prace w nawierzchniach 
ulic.

Leszek Jurga
Wydział Spraw Komunalnych UML

Łatanie ulic
Informacja o pracach wykonanych w ramach tegorocznego 
remontu cząstkowego ulic na dzień 7 listopada 2014 r., 
przekazana na prośbę „Wieści Lubońskiach”

Na cieku wodnym Żabinka, 
kilkanaście metrów od ul. 
Przejazd zbudowano groblę. 

W koryto cieku wstawiono beto-
nowe kręgi z kratą zatrzymującą 
płynące z nurtem stałe zanieczysz-
czenia. Od góry utworzono beto-
nowy karb w celu zatrzymywania 
wysokiej wody.

Przypomnijmy, że podczas 
ulewnych opadów posesje przy ul. 
Przejazd i Sienkiewicza, przez któ-
re przepływa ciek, często były 
podtapiane. 

(S)

Przeciwpowodziowa zapora

Okoliczni mieszkańcy z jednej 
strony cieszą się z działań prewen-
cyjnych, a z drugiej narzekają na 
byle jakie wykonawstwo, także 
estetyczne   fot. Hanna Siatka

n

Składowisko zamiast zieleni

Widok pasa „zieleni” 
wzdłuż bloków przy ul. 
Konarzewskiego 25 A-D 
i 18 od strony ul. Bro-
niewskiego – sterty 
świeżo nawiezionych 
odpadowych płyt„obor-
nickich” i belek. W głę-
bi z prawej – m.in. 
betoniarki   fot. Hanna 
Siatka

Taki widok z okna mają mieszkańcy bloku przy ul. Konarzewskiego 25 A-B – nie 
licząc przyczepy kampingowej, porzucone w chwastach odpady budowlane, m.in. 
sterta zużytej waty ociepleniowej, folia, płyty, meble   fot. Hanna Siatka

bloków przez �rmę Buddom-Lomex 
(2007 r.), zalegają materiały budow-
lane, odpady, stoją szopki i przycze-
py samochodowe. Od niedawna, ku 
oburzeniu mieszkańców osiedla, od 
strony ul. Broniewskiego w sposób 
nieuporządkowany gromadzone są 
nowe materiały i urządzenia. Przez 

7 lat teren wzdłuż bloków przy ul. 
Konarzewskiego 18 i 25 A-D, który 
zgodnie z prawem lokalnym powi-
nien służyć mieszkańcom jako zieleń, 
wykorzystywany jest jako składowi-
sko odpadów i szpeci.

(S)

n

n
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Poniżej przedstawiamy rodzi-
me podmioty, które otrzy-
mały do�nansowanie w wy-

sokości 36 095 721,64 zł dla swo-
ich przedsięwzięć o łącznej wartości 
80 515 417,78 zł, co dawało śred-
nio ok. 53,5% wsparcie w ramach 
WRPO w latach 2007-2013. Wg 
danych z września br. z Programu 
Regionalnego Narodowej Strategii 
Spójności w województwie przyję-
tych zostało łącznie 2 158 zadań na 
kwotę ponad 9,8 mld zł z do�nan-
sowaniem ponad 5,6 mld zł. Wy-
kaz szczegółowy lubońskich odbior-
ców (bene�cjentów) przedstawiamy 
w układzie chronologicznym, czyli 
wg terminów rozpoczęcia projektu. 
W tabeli natomiast przedstawiamy 
kolejność projektów wg wielkości 
otrzymanej dotacji. Wśród 21 rodzi-
mych wniosków jest kilka jednostek, 
które otrzymały wsparcie kilkakrotnie. 
Najwięcej zyskało Miasto Luboń, 3 
wnioski do�nansowane łącznie na 
kwotę 10 947 160,74 zł dla zadań 
określonych na 21 203 503,36 zł. Tak-
że wsparcie �nansowe na 3 wnioski 
otrzymała �rma POZBUD T&R SA 
w wysokości 5 708 571,84 zł na łączną 
wartość projektów 13 557 214,49 zł. 
PRALNIA Zo�a Siąkowska otrzy-
mała wsparcie 3 530 394 zł dla 2 
wniosków o wartości 5 910 480 zł. 
Największe do�nansowanie otrzymał 
Park Przemysłowy Luvena i miasto 
(patrz: tabelka).

(Nazwa bene�cjenta) Qn POZBUD 
T&R SPÓŁKA AKCYJNA Luboń, 
ul. Przemysłowa 8 – (Tytuł projek-
tu) „Wdrożenie innowacyjnej tech-
nologii produkcji ram przyszybo-
wych w zakładzie POZBUD T&R 
SA w Słonawach”, (Wartość projektu) 
749 643,23 zł, (Do�nansowanie pro-
jektu) 487 252,28 zł, (w tym wkład 
UE) 487 252,28 zł, Działanie 1.2. 
Wsparcie rozwoju MSP, (Czas reali-
zacji) 08.04.2008 r. – 20.01.2009 r.

PrefEKO sp. z o. o. sp. k. Qn (Lu-
boń, ul. Drzymały 16 a i Granicz-
na 63 b) Wdrożenie innowacyjnych 
systemów stopni złazowych w celu 
poprawy warunków funkcjonowa-
nia PrefEKO dla zwiększenia konku-
rencyjności na rynku, 672 434,38 zł, 
330 600,00 zł, 281 010,00 zł, Dzia-
łanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP, 
21.01.2009 r. – 30.06.2010 r.

PLASTFARM Jerzy WłodarczakQn  
(ul. M. Buczka 24) – Podniesienie 
poziomu innowacyjności �rmy PLA-
STFARM poprzez rozbudowę infra-
struktury produkcyjnej, 325 708,53 zł, 
160 184,53 zł, 136 156,85 zł, Dzia-
łanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP, 
10.06.2009 r. – 19.03.2010 r.

Indywidualna Praktyka Stoma-Qn

tologiczna Korsak Frątczak Małgo-
rzata (Luboń, ul. T. Kościuszki 64 A) 
– Poprawa konkurencyjności Indy-
widualnej Praktyki Stomatologicznej 

Małgorzata Korsak Frątczak w Lu-
boniu poprzez zakup innowacyj-
nego wyposażenia, 172 035,44 zł, 
98 754,86 zł, 83 941,63 zł, Dzia-
łanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP, 
15.06.2009 r. – 03.02.2010 r.

Elpio Sp. z o.o.Qn  (Luboń, ul. Krót-
ka 8) – Wzrost konkurencyjności �r-
my poprzez inwestycje prowadzące 
do rozszerzenia pro�lu działalności 
oraz wprowadzenia nowych usług – 
101 153,98 zł, 49 717,56 zł, 42 259,93 zł, 
Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsię-
biorstw, 26.06.2009 r. – 31.10.2010 r.

WOSTOL SPÓŁKA Z OGRANI-Qn

CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
(Luboń, ul. Stolarska 2) – Innowa-
cyjna technologia produkcji zinte-
growana z systemem zagospoda-
rowania odpadów, 850 950,00 zł, 
418 500,00 zł, 418 500,00 zł, Dzia-
łanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP, 
01.07.2009 r. – 31.12.2009 r.

Krea Sp. z o.o.Qn  (Luboń, ul. Krę-
ta 1) – Wzrost innowacyjności 
technologicznej i konkurencyjno-
ści �rmy KREA poprzez inwestycję 
w kompletną linię do zadruku folii 
termokurczliwych, 3 558 599,86 zł, 
2 025 410,74 zł, 1 721 599,13 zł, Dzia-
łanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP, 
01.09.2009 r. – 10.09.2010 r.

PASTELKOLOR Marcin Ku-Qn

zemko (Luboń, ul. Złota 4, �rma 
– Komorniki, ul. Wąska 35) – Pod-
niesienie poziomu innowacyjności 
i rozszerzenie działalności przedsię-
biorstwa PASTELKOLOR poprzez 
inwestycje w nowoczesne techno-
logie, 304 390,00 zł, 149 700,00 zł, 
149 700,00 zł, Działanie 1.2. Wspar-
cie rozwoju MSP, 01.10.2009 r. – 
31.05.2010 r.

Miasto LubońQn  (pl. Edmunda Bo-
janowskiego) – Budowa obwodnicy 
miejskiej. Modernizacja dróg gmin-
nych w mieście Luboń na odcinku 
ulic Krętej – Polnej – Poznańskiej, 
14 337 123,35 zł, 5 382 076,38 zł, 
5 382 076,38 zł, Działanie 2.2. Poprawa 
dostępności do regionalnego i po-
nadregionalnego układu drogowego 
(drogi wojewódzkie w miastach na 
prawach powiatu, powiatowe i gmin-
ne), 21.12.2009 r. – 21.12.2012 r.

Roma Investments Piątkiewicz Qn

Spółka Jawna (Luboń, ul. Rejtana 12 A) 
– Przebudowa wraz z rozbudową wil-
li w Poznaniu z przeznaczeniem na 
ekskluzywny hotel butikowy wpi-
sujący się w sieć Small Luxury Ho-
tels, 8 010 964,35 zł, 3 744 297,61 zł, 
3 744 297,61 zł, Działanie 6.1. Tury-
styka, 20.01.2010 r. – 30.03.2011 r.

PRALNIA Zo�a SiąkowskaQn  (Luboń, 
ul. Szkolna 1 b) – Wzrost konkuren-
cyjności PRALNI Zo�a Siąkowska 
poprzez zakup innowacyjnej techno-
logii prania wodnego, 3 936 225,00 zł, 
2 349 315,00 zł, 2 349 315,00 zł, Dzia-
łanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP, 
28.01.2010 r. – 16.06.2010 r.

Luboń od Unii
Fundusze Europejskie – Dla Rozwoju Innowacyjnej Wielkopolski 
i lubońskie projekty współfinansowane przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) 
na lata 2007-2013

Park Przemysłowy Luvena spółka Qn

z ograniczoną odpowiedzialnością 
(Luboń, ul. Romana Maya 1) – Bu-
dowa budynku usługowo-magazy-
nowo-biurowego na potrzeby Par-
ku Przemysłowego Luvena sp. z o.o., 
20 434 721,32 zł, 5 855 638,65 zł, 
5 855 638,65 zł, Działanie 1.4. Wspar-
cie przedsięwzięć wynikających 
z Regionalnej Strategii Innowacji, 
10.02.2010 r. – 30.09.2012 r.

Miasto LubońQn  – Termomoderniza-
cja obiektów użyteczności publicznej 
w miejscowości Luboń., 1 836 495,01 zł, 
1 546 629,16 zł, 1 546 629,16 zł, Dzia-
łanie 3.2. Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku, 10.06.2010 r. 
– 30.11.2013 r.

POZBUD T&R SA Qn – Innowa-
cyjna technologia produkcji drzwi 
wewnętrznych w zakładzie POZBUD 
T&R SA w Słonawach, 9 751 144,26 zł, 
3 978 869,56 zł, 3 978 869,56 zł, Dzia-
łanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP, 
30.08.2010 r. – 30.04.2011 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO HAN-Qn

DLOWO-USŁUGOWE “OLSTAL” 
MIROSŁAW RYGUS (Luboń, ul. 
Chemików 3) – Zakup innowacyjnej 
linii technologicznej do cięcia blachy 
poprzecznego i wzdłużnego z kręgów 
na arkusze i formatki, 2 837 689,95 zł, 
1 021 568,38 zł, 1 021 568,38 zł, Dzia-
łanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP, 
01.01.2011 r. – 12.12.2012 r.

PRALNIA Zo�a SiąkowskaQn  – 
„Wzrost konkurencyjności PRAL-
NI Zo�a Siąkowska poprzez zakup 
linii technologicznej w celu dywer-
sy�kacji działalności gospodarczej”, 
1 974 255,00 zł, 1 181 079,00 zł, 
1 181 079,00 zł, Działanie 1.2. Wspar-
cie rozwoju MSP, 03.01.2011 r. – 
04.10.2011 r.

Miasto LubońQn  – Wzmocnienie 
potencjału transportu publicznego 
w Luboniu poprzez zakup nowych 

autobusów miejskich, 5 029 885,00 zł, 
4 018 455,20 zł, 4 018 455,20 zł, Dzia-
łanie 2.5. Rozwój miejskiego trans-
portu zbiorowego, 20.01.2011 r. – 
28.11.2012 r.

PALAB SZCZESZEK Spółka Qn

Jawna (Luboń, ul. Strumykowa 15) 
– Nowe usługi w zakresie badań nie-
niszczących konstrukcji po zakupie 
specjalistycznej aparatury kontrolno 
pomiarowej przez PALAB SZCZE-
SZEK Spółka Jawna, 363 523,82 zł, 
164 381,83 zł, 164 381,83 zł, Działanie 
1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw, 
10.03.2011 r. – 31.08.2012 r.

POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJ-Qn

NA – Wykorzystanie energii słonecz-
nej do produkcji energii elektrycznej 
w zakładzie produkcyjnym POZBUD 
T&R S.A. w Słonawach, 3 056 427,00 zł, 
1 242 450,00 zł, 1 242 450,00 zł, Dzia-
łanie 3.7. Zwiększenie wykorzysta-
nia odnawialnych zasobów energii, 
01.07.2013 r. – 31.12.2013 r.

Muzeum Martyrologiczne w Ża-Qn

bikowie (Luboń, ul. Niezłomnych 2) 
– Zachowanie europejskiego i świa-
towego dziedzictwa kulturowego. 
Projekt inwestycyjny dotyczący by-
łego niemieckiego Obozu Zagłady 
Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, 
podnoszący jego wartość muzeal-
ną i turystyczną, 1 886 098,30 zł, 
1 746 654,13 zł, 1 746 654,13 zł, 
Działanie 6.2. Rozwój kultury i za-
chowanie dziedzictwa kulturowego, 
15.11.2013 r. – 30.06.2015 r.

Immo Invest Mariusz UrbanekQn  
(Luboń, al. Jana Pawła II 18) – Dywer-
sy�kacja działalności �rmy IMMO 
INVEST w wyniku zakupu inno-
wacyjnej maszyny i oprogramowa-
nia komputerowego, 325 950,00 zł, 
159 000 zł, 159 000 zł, Działanie 
1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw, 
01.04.2014 r. – 30.06.2014 r.

PPR

Lp. 
Dofinansowanie 

projektu 
Wartość projektu udział % Nazwa beneficjenta 

1 5 855 638,65 20 434 721,32 28,7% 
Park Przemysłowy Luvena sp.z 
o.o. 

2 5 382 076,38 14 337 123,35 37,5% Miasto Luboń 
3 4 018 455,20 5 029 885,00 79,9% Miasto Luboń 
4 3 978 869,56 9 751 144,26 40,8% POZBUD T&R SA 

5 3 744 297,61 8 010 964,35 46,7% 
Roma Investments Piątkiewicz 
Sp. J. 

6 2 349 315,00 3 936 225,00 59,7% PRALNIA Zofia Siąkowska 
7 2 025 410,74 3 558 599,86 56,9% Krea Sp. z o.o. 

8 1 746 654,13 1 886 098,30 92,6% 
Muzeum Martyrologiczne w 
Żabikowie 

9 1 546 629,16 1 836 495,01 84,2% Miasto Luboń 
10 1 242 450,00 3 056 427,00 40,7% POZBUD T&R SA 
11 1 181 079,00 1 974 255,00 59,8% PRALNIA Zofia Siąkowska 

12 1 021 568,38 2 837 689,95 36,0% 
PHU ,,OLSTAL'' MIROSŁAW 
RYGUS 

13 487 252,28 749 643,23 65,0% POZBUD T&R SA 
14 418 500,00 850 950,00 49,2% WOSTOL Sp. z o.o. 
15 330 600,00 672 434,38 49,2% PrefEKO sp. z o. o. sp. k. 
16 164 381,83 363 523,82 45,2% PALAB SZCZESZEK Sp. J. 

17 160 184,53 325 708,53 49,2% PLASTFARM Jerzy Włodarczak 

18 159 000,00 325 950,00 48,8% Immo Invest Mariusz Urbanek 

19 149 700,00 304 390,00 49,2% 
PASTELKOLOR Marcin 
Kuzemko 

20 83 941,63 172 035,44 48,8% 
Indywidualna Praktyka 
Stomatologiczna Korsak 
Frątczak Małgorzata 

21 49 717,56 101 153,98 49,2% Elpio Sp. z o.o. 

Razem 36 095 721,64 80 515 417,78 53,2% 
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W sobotę, 25 
paździer-
nika, w są-

siedztwie osiedla Dębi-
na uroczyście otwarto 
nowoczesne centrum 
handlowe. Galeria zo-
stała stworzona z myślą 
o mieszkańcach połu-
dniowych okolic Po-
znania, m.in. Lubonia, 
Dębca, Wildy, Świer-
czewa, Górczyna i Sta-
rołęki.

Obok budowane-
go od 3 lat przez war-
szawską �rmę „RED-
Real Estate Develop-
ment” Sp. z o.o. osiedla 

mieszkaniowego „RED Park” (pierw-
szy z czterech 13-piętrowych budyn-
ków jest już zamieszkały, docelowo 
na osiedlu zamieszka ok. 2 tys. ludzi), 
w nowo otwartej galerii handlowej 
o powierzchni około 9 tys. m2, na 
dwóch poziomach funkcjonuje kil-
kadziesiąt sklepów i punktów usłu-
gowych, m.in.: jedna z największych 
w Polsce „Biedronka” (w dniu otwar-

cia rabaty sięgały tu 50%), sklep 
mięsny „Żubr”, biuro turystyczne 
„Holiday Land”, pizzeria, perfume-
rie, salon prasowy „Jolpress”, pralnia 
chemiczna. Klienci mają do dyspo-
zycji parking z 258 miejscami po-
stojowymi. Zarówno „Galeria Dębiec” 
jak i osiedle „RED Park” mają wjazd 
od ul. 28 Czerwca 1956.

PAW

„Galeria Dębiec” już czynna

n
Na pół godziny przed otwarciem galerii, przed wejściem zaczęli się gromadzić 
pierwsi klienci   fot. Paweł Wolniewicz

n
Tuż po otwarciu w galerii przemieszczał się tłum ludzi   
fot. Paweł Wolniewicz

Na furtce wybiegu dla psów 
w parku Papieskim zawieszono 
informację zachęcającą wła-

ścicieli czworonogów, by przystąpili 
do otwartej grupy regulującej godziny 
przebywania na tym terenie z psami 
w zależności od ich wielkości i rasy, 

tak, by zwierzaki czuły się komfor-
towo w swoim towarzystwie. Do tej 
pory do grupy przystało blisko 50 
osób. „Psi Park” ma też swoje miej-
sce na Facebooku.

PAW

Facebookowa inicjatywa

Na furtce powieszono kartkę z następującą tre-
ścią: Zapraszamy wszystkich właścicieli czworono-
gów do uczestnictwa w grupie na portalu 
 FACEBOOK.COM „Psi Park w Luboniu”: tnijurl.com/
psiparklubon/
Razem ustalmy grafik spacerów, by czuły się ze 
sobą komfortowo. Pamiętajmy – najważniejszy jest 
dobrostan naszych psów   fot. Paweł Wolniewicz

n

Park Przemysłowy Luvena Sp. 
z o.o. jako jednostka prowa-
dząca działalność służącą two-

rzeniu korzystnych warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości sekto-
ra MŚP (małych i średnich przed-
siębiorstw) zaprasza na bezpłatne 
szkolenia oraz usługi doradcze. Na 
stronie internetowej: http://www.
luvena-nieruchomosci.pl/uslugi-

dodatkowe/bezplatne-szkolenia/ 
znajdą Państwo szczegółową ofer-
tę usług, formularz zgłoszeniowy 
oraz szczegóły dotyczące udziału 
w szkoleniach. Osoby zaintereso-
wane zapraszamy również do kon-
taktu mailowego pod adresem: park.
przemyslowy@luvena.pl”

Jolanta Tulińska-Całujek
Luvena

Bezpłatne szkolenia

Początek miesiąca był czasem pamięci o naszych zmarłych. Tych 
z nich, którzy zginęli na drogach, wspominamy dodatkowo 15 
listopada, w Dzień Poległych Na Ulicach. Miejscem nieszczęśli-

wych wypadków, które niespodziewanie przerywają czyjeś życie, jest 
również Luboń, szczególnie w związku z bliskością autostrady.

(Z)

Listopadowa refleksja

Wędkarze sygnalizują, że nasz lo-
kalny akwen (pretendujący do 
statusu terenu rekreacyjnego) 

zasilany jest przez wody opadowe z ul. Ar-
mii Poznań i prostopadłych do niej dróg, 
biegnących w stronę starorzecza Warty. 
Wydział Planowania Rozwoju i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta potwierdza 
te informacje, wskazuje jednak, że przy 
akwenie znajdują się przynajmniej 2 pia-
skowniki z separatorami i osadnikami, 
zbierające wody opadowe z ulic, u wylotu 
których się znajdują, zatrzymujące zanie-
czyszczenia. Jeden z nich zlokalizowany 
jest na początku ścieżki pieszo-rowerowej 
(na wysokości ul. Dolnej), a drugi w dal-
szym jej przebiegu. Z terenów, gdzie nie 
ma sieci, wody opadowe spływają grawi-
tacyjnie do Kocich Dołów. Póki co, woda 
w zbiorniku nie podlega żadnym bada-
niom. Gdyby nasz akwen został zalegali-
zowany jako jezioro miejskie, jej stanem 
zająłby się Sanepid.

Osobnym problemem sygnalizowa-
nym przez wędkarzy jest niekontrolowane 
odprowadzanie ścieków z posesji. Teraz, 
po skanalizowaniu Lasku, jest większa 
szansa na to, że Straż Miejska ukróci 
ten proceder.   (Z) 

W trosce o Kocie Doły
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W ogrodzie na jednej z posesji 
przy ul. Rivoliego w odle-
głości kilkudziesięciu me-

trów od torów kolejowych wystaje 
z ziemi niewybuch. Jest to prawdo-
podobnie pocisk z czasów II wojny 
światowej, którego przeznaczeniem 
miało być zniszczenie strategicznego 
celu, jakim są tory kolejowe. Jakiego 

kalibru i typu jest ten pocisk i na ile 
niebezpieczny okaże się po wydo-
staniu go przez saperów? Nie wia-
domo. Na razie miejsce, w którym 
znajduje się niebezpieczny obiekt 
zaznaczono wystającym kamieniem 
i zgłoszono policji.

(R)

Niewybuch

n
Dłonią dla pokazania także skali obiektu wskazujemy wystający z ziemi szpic 
pocisku obok kamienia oznaczającego jego miejsce   fot. Piotr P. Ruszkowski

W ostatnich „Wieściach 
Lubońskich” prze-
czytałem o przezna-

czeniu kilkudziesięciu tysięcy 
złotych na sprzątanie „Wiśnio-
wego Sadu” w Nowym Cen-
trum Lubonia i nadziwić się nie 
mogę, że na wątpliwej potrzeby 
przedsięwzięcie (często tamtędy 
przejeżdżam i nie widziałem, 
żeby ktoś z tego „parku” korzy-
stał; może tylko pieski z potrze-
bą…) znajdują się pieniądze, 
a nie ma ich na ważniejsze cele. 
Redakcji wskazuję dwa miejsca 
w Starym Luboniu, gdzie w ka-
rygodnym stanie są chodniki 

List do redakcji

Chodniki?

n
Zdewastowany chodnik 
na ul. 3 Maja   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

Zrujnowany dukt w ul. 
Powstańców Wlkp.   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n

Powrót z pracy

n
W niedzielę wieczorem, 9 listopada 
na skrzyżowaniu ul. Powstańców 
Wlkp. i Puszkina, wracając z „drugiej 
zmiany”, zarejestrowano szokujące 
zjawisko – wózek z marketu zawieszo-
ny na sygnalizacji świetlnej! Dużej 
determinacji i… wymagało, by zna-
leźć się z koszem na kółkach w miej-
scu tak oddalonym od wielkich skle-
pów oraz zawiesić go wysoko. Może 
ów „osiłek” chciał swoim wyczynem 
trafić do mediów. Udało mu się, szko-
da tylko, że się nie ujawnił, bo byłoby 
o nim jeszcze głośniej.     RS

– ul. 3 Maja przy 
ogródkach działko-
wych i Powstańców 
Wlkp. w kierunku 
ul. Armii Poznań 
w okolicy tunelu. 
Zróbcie coś w tej 
sprawie.

Rafał M.

Spacerujący w rejonie szacht 
(dawne wyrobiska gliny przy 
ul. Niezłomnych) z pewnością 

zauważyli stojące tam od kwietnia 
br. tabliczki informujące o zaka-
zie połowu ryb. Jak ustaliliśmy, 
zakaz dotyczy wędkowania z wy-
spy oraz ze sprzętu pływającego. 
Łowić można jedynie z brzegów, 
bo zbiorniki, zgodnie z najnowszą 
ustawą o ochronie ryb, traktowane 
są jako ich ostoja. Przestrzegania 
prawa pilnują patrole kół wędkar-
skich. Zakaz dotyczy wód należą-
cych do Polskiego Związku Węd-
karskiego, do których w Luboniu 
oprócz szacht należą również Kocie 
Doły oraz Warta.

(Z)

Tylko  
z brzegu
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W okolicy ul. Buczka można 
było ostatnio obserwować 
duże stada szpaków. Sia-

dały na polach, drzewach i przewo-
dach elektrycznych. Potra�ły też gro-
madzić się na zwykłym, drucianym 
płocie, przez co stawał się on całko-
wicie nieprzejrzysty i w dodatku się 
ruszał. Trzymały się w jednej lub 
kilku grupach i przy każdym gło-
śniejszym dźwięku stadami wzbi-
jały się w powietrze.

Szpaki odlatują w październi-
ku i listopadzie, ale część z nich 

zimuje w Polsce. Znane są z trze-
bienia drzew owocowych w naszych 
ogrodach i sadach. W przeciwień-
stwie do innych ptaków mogą bez 
ograniczeń spożywać owoce, na-
wet te już zepsute. Nie odczuwa-
ją bowiem negatywnych skutków 
spożywania sfermentowanego 
pożywienia. Szybko metabolizu-
ją alkohol, a poziom odpowie-
dzialnego za ten proces enzymu 
jest kilkunastokrotnie wyższy niż 
u ludzi.

Rafał Wojtyniak

Szpaki przed odlotem

n
Wystarczyło tupnąć nogą o ziemię, a gromadzące się przed odlotem szpaki 
zrywały się całymi „chmurą” do lotu   fot. Rafał Wojtyniak

Zwracam Państwa uwagę na 
funkcjonujący w lubońskim 
Przedszkolu nr 5 „zwyczaj” 

informowania rodziców w przypad-
ku zbliżających się dni takich jak 10 
listopada (dzień roboczy pomiędzy 
„świętami”), że jeżeli do tajemniczego 
zeszytu nie zapisze się 15 dzieci, to 
przedszkole będzie nieczynne.

Jako matka dziecka, które uczęsz-
cza do owego przedszkola, 1/5 wy-
miaru urlopu w roku poświęcam na 
potrzebę wzięcia dnia wolnego, po-
nieważ przedszkole jest nieczynne 
w normalny dzień pracy. Zwracam się 
z pytaniem, na jakiej podstawie tak się 
dzieje, dlaczego ustalony jest limit 
15 dzieci (a nie np. 10)? Dlaczego 
nie ma wytypowanego np. innego 
przedszkola dyżurnego? Przy pod-
pisywaniu umowy, nie ma wzmian-
ki, że w dni robocze przedszkole 
będzie nieczynne. Jednostka jest pod 
opieką Wydziału Oświaty Urzędu 
Miasta i zastanawiam się, czy Panie 
tam siedzące wiedzą, co dzieje się 
w podległych im placówkach. Ko-
lejne pytanie, jakie się nasuwa, to 
jak pracownicy przedszkola rozli-
czają się z czasu pracy i rozkładu 

zajęć przed jednostkami kontrolu-
jącymi?

Jestem powyższym faktem zbul-
wersowana i dziwię się, że wszyscy 
przymykają oko na opisane wyżej 
zwyczaje.

W bieżącym roku będzie to chy-
ba 5 dzień, kiedy przedszkole stawia 
rodziców przed faktem dokonanym 
– potrzebą brania specjalnie urlopu.

Proszę o interwencję w tej 
sprawie.

Mama przedszkolaka

Przepraszam, że nie podaję da-
nych osobowych, ale nie mam wyj-
ścia, muszę posyłać dziecko do 
przedszkola, a obawiam się, że z chwi-
lą ujawnienia danych personalnych, 
moje dziecko nie miałoby miejsca 
w przyszłym roku.

O ustosunkowanie się do opi-
sanych w liście kwestii poprosiliśmy 
odpowiedzialny za publiczne jed-
nostki oświatowe Wydział Oświaty 
Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta 
Luboń. Do 12 listopada nie otrzy-
maliśmy odpowiedzi.

List do redakcji

Dla kogo wolne?

Nie wszystkie zasady segrega-
cji odpadów są zrozumiałe 
dla mieszkańców Lubonia. 

Swoje wątpliwości zgłaszają redak-
cji „WL”.

Czytelnik na Facebooku: Sko-
ro odpady są biodegradowalne dla-
czego zbiera się je w workach, któ-
re nie są biodegradowalne? Moim 
zdaniem firma powinna odbierać 
takie odpady również z pojemników. 
W okresie jesiennym mam bardzo 
dużo takich odpadów (liście) i nie 
jestem w stanie spakować takiej 
ilości do 2 worków, które panowie 
operatorzy zostawiają przed posesją. 
Dzisiaj wystawiłem pojemnik z opi-
sem BIO, ale panowie operatorzy 
nawet go nie otworzyli.

Odpowiedź dyrektora firmy 
Kom-Lubu: „Ekologiczność” wor-
ków biodegradowalnych jest moc-
no problematyczna. W procesie 
rozpadu następuje jedynie rozka-
wałkowanie folii na strzępy, ale 
polietylen pozostaje polietylenem. 
Kompost ze strzępami folii jest 
bezwartościowy. Instalacje kwe-
stionują zasadność zbierania od-
padów bio w takich workach – wolą 
opróżniać zwykłe worki, które na-
dają się do recyklingu, bo worki 
z tzw. folii biodegradowalnej do-

dane nawet w małych ilościach do 
wysegregowanej folii powodują 
nieprzydatność tego surowca do 
przetwórstwa – powodują dyskwa-
lifikację całej partii surowca i prze-
znaczenie go jedynie na paliwa 
alternatywne.

Kom-Lub wydaje tyle worków 
nowych, ile wystawiono pełnych. 
W pojemnikach odpadów nie od-
biera, bo przeźroczystość worka 
umożliwia wizualną kontrolę jego 
zawartości. Poza tym tak zapro-
jektowano system. Zwracam rów-
nież uwagę, że mieszkańcy mogą 
samodzielnie dostarczać do PSZO-
K-u dowolne ilości odpadów bio-
degradowalnych.

Pytanie mieszkanki osiedla: 
Nigdzie na osiedlu nie ma pojem-
ników na metal, gdzie mam wyrzu-
cać puszki i metalowe nakrętki od 
słoików?

Stanowisko Kom-Lubu: Po-
jemniki na metal byłyby jedynie 
prezentem dla złomiarzy. Drobny 
złom można spokojnie wrzucać do 
pojemników na odpady zmieszane 
– nie zmarnuje się nawet kapselek, 
bo instalacja sortująca jest wypo-
sażona w elektromagnes.

KK
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Pytania o worki bio i złom Od 1 października uruchomio-
no nową linię 601 kosztem 
602, przez co pasażerowie, 

którzy dojeżdżali do pracy z Lasku 
na godz. 7 do Poznania, w okolice 
Uniwersytetu Ekonomicznego (UE), 
zostali pozbawieni transportu. Teraz, 
aby dojechać na godz. 7 do Poznania 
muszę wyjść z domu o 5.45. Za cza-
sów Translubu wychodziłam z domu 
o 6.15 i przed 7 byłam w pracy. Je-
chałam na jeden bilet, jednym auto-
busem 603, słowem – tanio, szybko 
i wygodnie. Od chwili, kiedy Translub 
połączył się z ZTM, wydłużył się czas 
i trasa dojazdu oraz zwiększyła się 
cena biletu. Obecnie muszę kupić 
bilet na strefę A i B.

Przedtem pasażerowie dojeżdża-
jący z Lasku do Poznania w okolice 
UE podróżowali jednym autobusem 
linii 603, który odjeżdżał o 6.25 i był 
przy Uniwersytecie Ekonomicznym 
o 6.45. Tak samo było z drogą po-
wrotną. Z przystanku przy Uniwer-
sytecie Ekonomicznym autobus 
odjeżdżał o godz. 15.15 i przed 16 
pasażerowie bez przesiadki dojeż-
dżali do Lasku.

Obecnie, żeby dotrzeć do UE, 
jadę autobusem 603 i przy AWF-ie 

przebiegam przez ulicę, by zdążyć się 
przesiąść na tramwaj (nr 2 lub 9), 
którym dojeżdżam na do. Fredry, 
po czym ulicą Kościuszki dochodzę 
do UE. Przy najlepszym układzie 
zajmuje mi to 50 minut.

Do września br. jeździłam auto-
busem 602 o godz. 6.16 do Dębca. 
Tam przesiadałam się na tramwaj 
nr 10 i jechałam do PKS Poznań 
i dalej pieszo do UE.

Tworzy się nowe połączenia, 
powstają nowe linie. Może ktoś po-
myśli o dojeżdżających do pracy, 
o ich czasie! To są podatnicy, dla-
czego ich się lekceważy?

Wnioskuję o przywrócenie po-
łączenia – linii 603 z Lasku do UE 
przez Drogę Dębińska, a nie przez 
Klin Dębiecki. Dębiec na swój au-
tobus nr 76, który jeździ częściej niż 
603. Proponuję zrobić próbę przez 
3 miesiące i sprawdzić, ilu będzie 
pasażerów na tej trasie.

Piszę do Was z nadzieją na po-
parcie, bo to niesprawiedliwe, że 
tworzy się jakieś połączenie nie wia-
domo dla kogo, a innym likwiduje się 
dojazd do pracy.

E.P.

List do redakcji

Dojazd z Lasku do Poznania

Sprawdź, czy zapłaciłeś!
Do 15 listopada należało zapłacić czwartą, ostatnią ratę podatku 

od nieruchomości za 2014 r. Sprawdź, czy to zrobiłeś!
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Jeżeli uważasz, że możesz spełnić dziecięce marzenia oraz zależy Ci 
na tym, aby najmłodsi mieli szczęśliwe i pełne radości święta Boże-
go Narodzenia, zachęcamy do włączenia się do corocznej akcji Samo-

rządowego Forum Obywatelskiego. Już po raz czwarty możemy razem 
z Państwem obdarować najbardziej potrzebujące lubońskie dzieci. Zostań 
Świętym Mikołajem!

Pierwsza część akcji pn. „List do Świętego Mikołaja” polegała na napi-
saniu przez dzieci listu, w którym opisały, o czym marzą i co chciałyby 
znaleźć pod choinką. Łącznie zebraliśmy 20 listów od uczniów z lubońskich 
szkół podstawowych. Teraz czas na dostarczenie wiadomości do Świętego 
Mikołaja, czyli do Ciebie, i zakup upragnionych prezentów. Zachęcamy 
osoby prywatne, �rmy i organizacje do spełnienia dziecięcych marzeń, 
które zostały opisane w listach.

Wszystkie listy są dostępne na stronie internetowej: www.forumoby-
watelskie.org. Zawierają imiona dzieci, ich wiek i wymiary (jeżeli marzenia 
dotyczą zakupu odzieży i butów).

Wejdź na stronę www.forumobywatelskie.org, kliknij na wybrane ma-
rzenie, przeczytaj jego treść i zrealizuj je!

Czego potrzebują dzieci? Prośby dotyczą głównie artykułów, które przy-
dadzą się na co dzień: szaliki, czapki, rękawiczki, buty. Są też marzenia o sprzę-
cie sportowym, artykułach szkolnych czy słodyczach. Niektórzy podają kon-
kretny przedmiot, inni listę, spośród której można wybrać jedną, dwie lub 
wszystkie rzeczy!

Jeżeli chcesz zostać Świętym Mikołajem, koniecznie przeczytaj wska-
zówki poniżej. Naprawdę niewiele potrzeba, aby wywołać uśmiech u dziec-
ka przy wigilijnym stole! Przyłącz się do naszej akcji i spraw, aby radość 
i szczęcie zagościły we wszystkich lubońskich domach!

Krok po kroku
W jaki sposób zostać Świętym Mikołajem?

 1.  Na stronie www.forumobywatelskie.org. znajdziesz listy dzieci z ich 
prośbami.

 2.  Wybierz marzenie, które pragniesz zrealizować pod choinkę. Pamiętaj: 
ideą akcji jest to, żeby dzieci dostały to, o co proszą Świętego Mikoła-
ja.

 3.  Koniecznie poinformuj nas o tym, jaki prezent pragniesz o�arować 
i dla kogo – telefonicznie (502 608 286) lub mailowo: 

  forumobywatelskie.lubon@gmail.com
 4.  Po otrzymaniu od nas potwierdzenia możesz wybrać się na zakupy.
 5.  Wśród marzeń najmłodszych znajduje się wiele próśb o zakup ubrań 

i butów. Proszę zwróć uwagę na podane rozmiary!
 6.  Paczkę z prezentem należy oznaczyć imieniem dziecka, dla którego 

ma być przeznaczona i przynieść do siedziby Stowarzyszenia Kultu-
ralno- Oświatowego „Forum Lubońskie” (wydawca „Wieści Lubońskich”) 
przy ul. Wschodniej 23a, lok. 62 – w godzinach otwarcia biura.

 7.  Aby paczki dotarły do dzieci przed świętami Bożego Narodzenia na-
leży je dostarczyć do 18 grudnia br.

 8.  Do paczki dołącz swoje dane kontaktowe – imię i nazwisko, numer 
telefonu. Poinformujemy Cię o dostarczeniu Twojego prezentu do ad-
resata.

 9.  Prezenty rozwożone będę w dniach od 21 – 23 grudnia.
Małgorzata Matysiak

Zarząd Samorządowego Forum Obywatelskiego

Marzenia do spełnienia
List do Św. Mikołaja

W październikowym nume-
rze „Wieści Lubońskich” 
informowaliśmy o petycji 

mieszkańców z rejonu ulic Buczka 
i Poznańskiej w sprawie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go w tej części Lubonia. W ślad za 
tą publikacją otrzymaliśmy list od 
mieszkańca, który zwrócił uwagę na 
niebezpieczny wyjazd z ul. Skośnej 
w Poznańską. Widoczność, zarów-
no w kierunku Polnej, jak i Buczka, 
ograniczają istniejące łuki, co przy 
dużych prędkościach samochodów 
na Poznańskiej, często kończy się wy-

muszeniem pierwszeństwa przejazdu 
przy włączaniu się do ruchu. List zwra-
cał ponadto uwagę na rowerzystów, 
którzy pomimo istniejącego ciągu 
pieszo-rowerowego, nie korzystają 
z niego, tylko jadą ulicą (problem 
kilkakrotnie poruszany już w „WL” 
– przyp. red.).

Opisywany rejon stał się niebez-
pieczny dla kierowców i pieszych 
dodatkowo, kiedy pod koniec wrze-
śnia br., w rejonie skrzyżowania ulic 
Targowa-Żabikowska-Poznańska-
Buczka postawiono znaki drogowe, 
które miały zmienić dotychczasową 
organizację ruchu. Znaki zasłonię-

to folią i stoją tak już ponad miesiąc, 
gdyż z uwagi na protesty mieszkań-
ców, nowej organizacji ruchu nie 
wprowadzono.

Dlaczego znaki nie zostały zde-
montowane? Wystarczy, że ktoś dla 
żartu, bądź za sprawą zbiegu oko-
liczności, zdejmie folie ze znaków, 

„niechcący” sygnalizując kierowcom, 
że są na drodze głównej, podczas, 
gdy będą na podporządkowanej. 
Wtedy o kolejną tragedię na tym 
niebezpiecznym skrzyżowaniu nie 
będzie trudno…

Magdalena Woźniak-Patej
Lubońska Inicjatywa Obywatelska

Jeszcze niebezpieczniej

n
Znaki informujące o nowej organizacji 
ruchu, która nie została wprowadzona   
fot. Magdalena Woźniak-Patej

n
Zasłonięte znaki, zmieniające pierwszeństwo przejazdu   fot. Magdalena Woź-
niak-Patej

n
Wyjazd z ul. Skośnej – widok w kierunku ul. Polnej   fot. Magdalena Woźniak-Patej

W sobotę, 25 października 
członkowie koła węd-
karskiego „Lubonianka” 

po raz kolejny przeprowadzili akcję 

sprzątania brzegów Warty oraz jej 
dorzecza (Kocie Doły). Czyszczo-
no również brzegi wyrobiska przy 
ul. Niezłomnych – tzw. Staw Edy. 

Zebrano odpady po pseu-
dowędkarzach i mieszkań-
cach, którzy nadal wywożą 
swoje śmieci, gdzie im się 
podoba.

Akcję wędkarzy s�nan-
sował Urząd Miasta w ra-
mach zadania: „Ekologia 
i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przy-
rodniczego”.

Zarząd Koła PZW „Lu-
bonianka” dziękuje uczest-
nikom akcji.

Roman Śróda

Akcja wędkarzy

n
Śmieci zebrane przez wędkarzy na Kocich Dołach   
fot. Roman Śróda
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Drugiego października 2014 r. w Inter-
marché odbyło się koleżeńskie spotka-
nie absolwentów Szkoły Podstawowej 

nr 2 z roku 1948. Organizatorem wydarzenia 
była Alicja Grześkowiak. Przed spotkaniem 
delegacja udała się na cmentarz, na grób wy-
chowawczyni śp. Zo�i Niwińskiej-Proniew-
skiej, aby jeszcze raz podziękować jej za trud 
włożony w wychowanie. – Była dla nas wspa-
niałym pedagogiem i godnym naśladowania 
patriotą. Służyła Bogu i Ojczyźnie. – wspomina 
nauczycielkę pani Alicja. Następnie wszyscy 
zasiedli przy stole, aby powspominać szkol-
ne czasy. Kolega szkolny Bronisław Piaseczny 
obdarował panie różami. Było bardzo miło 
i wesoło. Na spotkanie przybyło 10 osób z Lu-
bonia i Poznania.

Władysław Szczepaniak

Spotkanie 
po 66 latach!

n
Pamiątkowe zdjecie kl. VII SP2 z 1948 r.
1 Bogumiła Szajek, 2 Bronisława Drajerczak, 3 
Lambryczak, 4 Teresa Nowaczyk, 5 Celina Bosa, 
6 Krystyna Woźniak, 7 Bogumiła Szajek, 8 Maria 
Cichocka, 9 Irena Pilarczyk, 10 Barbara Smytry, 
11 Danuta Niwińska, 12 dyr. szkoły J. Kwaśniak, 
13 nauczycielka Zofia Niwińska, 14 nauczyciel 
Patalas, 15 nauczyciel Szłapczyński, 16 Danuta 
Lewandowska, 17 Kazimiera Szawczyk, 18 Irena 
Maliczak, 19 Maria Żakowska, 20 Strzyżewska, 
21 Kazimiera Kubiak, 22 Alicja Moller, 23 Halina 
Zbierajewska, 24 NN, 25 NN, 26 NN, 27 Broni-
sław Piaseczny, 28 Ryszard Zawalski, 29 Maćko-
wiak, 30 Irena Szajek, 31 Teresa Dopierała, 32 
Janusz Gawałek, 33 NN, 34 NN, 35 Szuman, 36 
NN, 37 NN, 38 NN, 39 Żakowski, 40 NN, 41 NN. 
Na zdjęciu brak: Wandy Białej, Teresy Domek, 
Jadwigi Łepek i Danieli Stelmaszyk

Spotkanie po latach, 
od lewej: Daniela 
Gołębowska z d. Stel-
maszyk, Jadwiga Ko-
walska z d. Łepek, 
Wanda Kurczewska 
z d. Biała, Teresa 
Matuszewska z d. 
Domek, Czesław Gra-
bicki, Kazimiera 
Owczarzak z d. Szaw-
czyk, Alicja Grześko-
wiak z d. Moller, Maria 
Grabicka z d. Włodar-
czyk, Teresa Kasper-
ska z d. Nowaczyk, 
Bronisław Piaseczny

Podopieczni Stowarzyszenia 
„Wspólna Droga” uczestniczy-
li 25 i 26 października w wy-

cieczce Hel – Rewa – Gdynia. Od-
wiedziliśmy najdalej na północ wy-

sunięte miasto polskie (Hel), gdzie 
byliśmy w Fokarium. Mimo chłodu 
mogliśmy podziwiać karmienie fok. 
Po pokazie pojechaliśmy do Rewy, 
gdzie spędziliśmy noc. Oczywiście 
nie mogło zabraknąć tradycyjne-
go ogniska z kiełbaskami, muzyką 
i tańcami, które nasi podopieczni 

uwielbiają. Pomimo zmęczenia bu-
zie mieli uśmiechnięte i świetnie się 
bawili. W niedzielę pojechaliśmy do 
Gdyni, gdzie zwiedzaliśmy Akwarium 
Gdańskie z pięknymi okazami żyją-

cymi nie tylko w polskich wodach. 
Zwiedziliśmy także ORP „Błyskawica”, 
a po obiedzie wybraliśmy się na spacer 
do portu, gdzie w promieniach słońca 
podziwialiśmy wspaniale jachty. Po 
tych wszystkich atrakcjach szczęśli-
wie wróciliśmy do Lubonia.

Krystyna Winkel

„Wspólna Droga” na Helu

n
Członkowie Stowarzyszenia „Wspólna Droga” na Helu   fot. Magdalena Adamska

Proszę o interwencję w sprawie 
placu zabaw przy ul. Poznań-
skiej (skrzyżowanie z Targową). 

Sprawa dotyczy kwestii wyprowa-
dzania psów.

Każdego dnia właściciele psów 
bezkarnie wyprowadzają tam swoje 
psy. Rozumiem doskonale, że same-
go wejścia na plac nie można zaka-
zać ze względu na przepisy prawne. 
Można jednak zgodnie z przepisami 
wymusić pewne kwestie porządko-
we, którym właściciele psów muszą się 
podporządkować. A uchybień w tej 
kwestii nie brakuje. Moją trwogę, 
jako ojca dziecka, które każdego dnia 
bawi się na placu, wywołuje swo-
bodne puszczanie psów. Czworono-
gi biegają bez żadnego zabezpiecze-
nia w postaci kagańca, nie są trzy-
mane na smyczy. Największym 
jednak problemem jest wypróżnia-
nie się przez psy. To woła o pomstę, 
tym bardziej, że żaden z właścicieli 
nie sprząta po swoim pupilu.

Zastanawiam się, co musi się 
wydarzyć, by ta sytuacja uległa zmia-
nie? Czy właściciele psów są aż tak 
lekkomyślni? Czy musi dojść do 
tragedii, by ktoś wreszcie podjął 
odpowiednie kroki w celu rozwią-
zania problemu?

Dodam, że na plac nie są wpro-
wadzane małe pieski. Notorycznie 
pojawia się duży Golden Retriever, 
Owczarek Niemiecki, Posokowiec, 
Bernardyn... Są i mniejsze psy, 
choćby pudle czy różnej maści 
mieszańce.

Osobiście zwracałem uwagę 
właścicielom psów, by nie wprowa-
dzali ich na plac. Zgłosiłem sprawę 
do Straży Miejskiej. Nie przyniosło 
to żadnego efektu. Na zwróconą 
uwagę właściciele czworonogów 
reagują wręcz agresywnie. Psy na-
dal są wyprowadzane na plac. Dzie-
je się tak pomimo że w okolicy nie 
brakuje terenów zielonych, gdzie 
można psa bezpiecznie wyprowadzać 
(choćby ul. Poznańska w kierunku 
Wir, gdzie nie ma żadnych zabu-
dowań).

Bardzo proszę w imieniu swoim 
oraz wszystkich rodziców, których 
pociechy spędzają czas na placu 
zabaw, o pomoc i interwencję. Nasze 
możliwości są niestety ograniczone 
do minimum. Może nagłośnienie 
tej kwestii pozwoli uporać się z pro-
blemem. A może i sami włodarze 
miasta zainteresują się tą sprawą?

nazwisko do wiadomości redakcji

List do redakcji

Psy na placu zabaw

n
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Czasami wystarczy skręcić z trasy 
kilka kilometrów i zobaczyć ciekawe 
miejsca – zauważa. Z jego bloga 
można dowiedzieć się m.in. jak 
w ciągu zaledwie 4 godzin zwiedził 
Rzym, Wenecję oraz Paryż, a także 

jak zmagał się wraz z towarzyszami 
podróży w pieszej wyprawie wzdłuż 
polskiego wybrzeża – od Świnoujścia 
po Hel. Sposób opisywania przez 
Tomasza wypraw jest niezwykle 
interesujący i dostarcza wiele przy-
jemności czytelnikowi. – Każda moja 
podróż jest inna – inne emocje, ludzie, 
miejsca. Nie lubię wyjazdów zorga-
nizowanych, w których należy robić 

coś o określonej godzinie. Na przykład, 
chciałbym dłużej zwiedzać dane 
miejsce, a muszę wracać, bo mam 
wykupiony obiad. Nie odpowiadają 
mi takie wyjazdy – podkreśla. W naj-
bliższych planach ma wyprawę 
Szlakiem Połamanych Semaforów 
na Mazurach.

– Od kilku lat prowadzę zeszyt 
marzeń, w którym zapisuję, co chciał-
bym w życiu osiągnąć. Co jakiś czas 
wracam do niego, dodaję cele, bądź 
wykreślam te zrealizowane. Do tych 
niezrealizowanych należy na pewno 
dream jump (skok z dowolnego obiek-
tu, w którym najważniejszym mo-
mentem jest swobodne spadanie 
nawet do 8 sek. – przyp. red.) – Po-

dróż marzeń? Islandia i Nowa Zelan-
dia – mówi Tomasz. W jego opinii, 
nie ma rzeczy nierealnych, niemoż-
liwych do zrobienia. Czasami splot 
zdarzeń może sprawić, że uda się 
zrealizować coś niesamowitego.

W 2007 r. Tomasz zdobył licencję 
kierowcy rajdowego i został pilotem. 
Z powodzeniem odnalazł się również 
i w tej dziedzinie i zdobył m.in. w 2008 r. 
tytuł Miasta Polski, a w bieżącym roku 
zastępował Macieja Wisławskiego 
w Rajdzie Nadwiślańskim. Kiedy 
w 2012 r. został zmuszony do zawie-
szenie startów w tamtym sezonie, nie 
mógł siedzieć bezczynnie i zaczął 
rozwijać nową pasję – gra�ti. – Gdy 
rysowałem dzieciom, zauważyłem, że 
dobrze mi to wychodzi, postanowiłem 
więc spróbować sił w większych for-
matach – mówi. Jego dzieła można 
podziwiać na terenie Poznania oraz 
Lubonia. W naszym mieście jest m.in. 
autorem rysunków na wybiegu dla 
psów w parku Papieskim. W celu 
umilenia kierowcom stania w korkach 
na ul. Żabikowskiej, przy rondzie, 
namalował krecika – postać z czeskiej 
bajki. – W Luboniu nie ma legalnych 
miejsc do tworzenia sztuki, jaką nie-
wątpliwie jest gra�ti. Dobrze, że w Po-
znaniu powstały takie przestrzenie, 
w których możemy się wyrazić i ryso-
wać. Warto byłoby pomyśleć nad roz-
winięciem tej formy w naszym mieście, 
gdyż prawdziwych pasjonatów nam 
nie brakuje – stwierdza Tomasz.

Tomasz, poza rajdami, realizu-
je się w skokach na bungee, ze spa-
dochronem, kąpielach w przeręblach, 
decoupage czy bieganiu. – Uczest-
niczyłem m.in. w maratonie w Ber-

linie. Nie liczył się dla mnie czas 
i bicie rekordów. Najważniejszym dla 
mnie jest samo wzięcie udziału w ta-
kim wydarzeniu i ukończenie go na 
swoich warunkach, poznanie swoich 
możliwości. Dostarcza to wiele ra-
dości – zauważa. – Większość ludzi 
woli w niedzielę leżeć na kanapie, czy 
chodzić po marketach. Ja nie mam 
w domu nawet telewizora. Aktywne 
spędzanie czasu to dla mnie priory-
tet. Wielu ludzi narzeka, że w Lubo-
niu nic się nie dzieje. To nieprawda, 
po prostu należy najlepiej wykorzy-
stać to, co się ma. Jeżeli organizowa-
ne są biegi, a nie ma się wystarcza-
jącej kondycji, można wziąć rolki czy 
rower i przejechać tę trasę dla własnej 

Pozytywnie nastawionycd.  
ze str. 
7

satysfakcji. Mamy ścieżki rowerowe, 
blisko jest Wielkopolski Park Naro-
dowy, więc możliwości ciekawego 
spędzania czasu są – podkreśla.

Chęć zobaczenia nowych miejsc, 
zdobywania nowych kwali�kacji i do-
świadczenia wiąże się z wieloma wy-
rzeczeniami. – Wszystko jest kwestią 
wyboru. Można tracić pieniądze na 
cotygodniowe imprezy, niepotrzebne 
gadżety, które nic do naszego życia nie 

wnoszą, albo można oszczędzić i za 
zgromadzone środki np. skoczyć ze 
spadochronem – mówi Tomasz. Takim 
właśnie sposobem realizuje swoje 
pasje. – Wiele zależy również od śro-
dowiska, w którym żyjesz, od ludzi 
którymi się otaczasz. Ludzie pozytyw-
nie nastawieni do świata widzą wiele 
dobrego, pesymiści zauważają np. tyl-
ko dziury w drodze – dodaje.

Magdalena Woźniak-Patej

n
Tomasz Borko (3. z lewej) podczas wyprawy ze Świnoujścia na Hel (w 120 godzin) – ak-
cja dla chorego Tomka Kondasa ze Złotowa

n
We własnoręcznie uszytym stroju 
Robina z tegorocznego V Biegu Szla-
kiem Wygasłych Wulkanów w Złotoryi

W sobotę, 18 
paździer-
nika br., 

państwo Janina 
i Piotr Nakoniecz-
ni obchodzili jubi-
leusz 50-lecia po-
życia małżeńskiego. 
19 października za 
czcigodnych jubi-
latów odprawiono 
dziękczynną mszę 
św. w kościele pw. 
św. Jana Pawła II, 
gdzie pan Piotr 
pełni posługę ko-
ścielnego i od 3 lat 
udziela się.

Piotr Nakoniecz-
ny jest z zawodu 
technikiem budow-
lanym. Pracował 
w Luboniu. Pani 

Janina ukończyła średnią szkołę 
ekonomiczną. Potem pracowała 
w urzędzie w Sułowie, a od 1 stycz-
nia 1973 r. do 30 czerwca 2005 r. 
w Urzędzie Miasta w Luboniu na 
stanowisku kierownika Wydziału 
Finansowego.

Państwo Nakonieczni mają dwo-
je dzieci: córkę i syna. Doczekali się 

troje wnuków, którzy są już w wie-
ku szkolnym (uczniowie: liceum, 
technikum i gimnazjum). Właśnie 
oni są ich największą radością. Ży-
czeniem państwa Nakoniecznych 
jest doczekanie diamentowych go-
dów.

Władysław Szczepaniak

Złoty Jubileusz

n
Ślub państwa Janiny i Piotra Nakoniecznych w 18 
października 1964 r.

n
Pamiątkowe zdjęcie z rodziną po mszy św. jubileuszowej   fot. Władysław Szczepaniak

Tomasz Borko, lat 34, urodzony w Kamiennej Górze. Rodzina: żona 
i dwójka dzieci. W Luboniu mieszka od 2007 r., w Nowym Centrum Lu-
bonia. Najważniejsze osiągnięcia: rok 2007 – uzyskanie licencji kierow-
cy rajdowego (pilot), rok 2008 – tytuł Mistrza Polski (z P. Sopolińskim) 
w Pucharze Polskiego Związku Motorowego, rok 2011 – tytuł wicemistrza 
(z P. Danysem) w klasie A4 Volny Puchar (Czechy), rok 2013 – 3. miejsce 
w klasie 5 i 5. miejsce w klasy�kacji generalnej Rajdowego Pucharu Polski, 
rok 2014 – zastępował Macieja Wisławskiego w Rajdzie Nadwiślańskim. 
Adres bloga: www.conaweekend.com
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Zakład fryzjerski przy ul. Ar-
mii Poznań 72A ma już 77 lat 
i jest najstarszym w Luboniu. 

Z tą rodzinną �rmą związane są trzy 
pokolenia fryzjerów. Obecnie właści-
cielką zakładu jest Hanna Cyprian-
Bednarek, która przejęła interes po 
swojej mamie. Najstarsi klienci sa-
lonu mają ponad 90 lat.

Spełnione marzenie
Początkowo zakład fryzjerski 

mieścił się przy ul. Fabrycznej. Nie 
wiadomo jednak dokładnie, w któ-
rym miejscu. Otwarto go przed 
wojną w 1937 r. i działał tam około 
7 lat. Czesano w nim Niemców i Po-
laków. Założycielem był 22-letni 
lubonianin Jan Nowacki (ur. 
15.10.1915 r.), który przez krótki 
okres prowadził zakład samodziel-
nie. Potem dołączyła do niego pani 
Maria z domu Trąbka (ur. 03.10.1919 r.), 
późniejsza żona pana Jana, również 

mieszkanka Lubonia. Państwo No-
waccy poznali się prawdopodobnie 
na zabawie w Rogalinie. Ślub wzię-
li przed wojną w kościele w Wirach 
i przeżyli razem 50 lat. Pani Maria 
miała trudne dzieciństwo. Wycho-
wywała się bez matki, która zmarła 
przy jej porodzie. Tra�ła pod opie-
kę siostry mamy. Skończyła szkołę 
fryzjerską, a zawodu przyuczyła się 
w zakładzie męża. Pan Jan miał ro-
dzeństwo – siostrę Walentynę oraz 
braci Alojzego i Mariana. Jego ma-
rzeniem było założenie własnego 
zakładu. By je zrealizować chodził 
pieszo na nauki do fryzjera w Ro-
galinie. We wrześniu 1939 r. powo-
łano go do wojska. Walczył w górach 
jako strzelec karabinów maszynowych. 
W tym czasie jego żona sama pro-
wadziła zakład. Pan Jan obowiązko-
wo należał do cechu (wymogiem 
było jedynie posiadanie wykształ-
cenia i punktu usługowego). Odpi-
sy świadczą o tym, że zdobył tytuł 
mistrza 10.10.1945 r. Wcześniej, rzecz 
jasna, uzyskał tytuł czeladnika i prze-
pracował w zawodzie kilka lat. 
W urzędzie nie ma dokumentów 
świadczących o działalności, jaką 
prowadzili dziadkowie i mama pani 
Hanny. Cech w tym przypadku oka-
zał się więc prawdziwą skarbnicą 
wiedzy. Kwali�kacje pana Jana zo-
stały potwierdzone przez Izbę Rze-
mieślniczą w Poznaniu. Nie ma 
natomiast żadnych dokumentów 
dotyczących pani Marii, we wszyst-
kich widnieje jedynie jako żona Jana 
Nowackiego.

W Luboniu istniał w tym czasie 
drugi zakład fryzjerski, starszy od 
salonu państwa Nowackich. Mieścił się 
w budynku stojącym tuż przy tune-
lu na przy ul. Armii Poznań, lecz 
zamknięto go w 1945 r.

Lata świetności
Podczas II wojny światowej za-

kład przeniesiono na ul. Dworcową 13 
z uwagi na lepszą lokalizację i zde-
cydowane większe lokum (ok. 60 m2). 
1 stycznia 1945 r. urodziła się w nim 
córeczka państwa Nowackich, któ-

Podróż w czasie rej dano na imię Mirosława. Pani 
Maria strzygła kobiety i spędzała 
w zakładzie jako osoba współpra-
cująca jedynie 23 h tygodniowo (za 
przekroczenie tej ilości godzin na-
kładano kary). Pan Jan strzygł męż-
czyzn, m.in. piłkarzy z lubońskiego 
klubu, pracując na cały etat. Nie 
można było wtedy mieć podwójnej 
specjalności, tytułu fryzjera damsko-
męskiego. Zakład Nowackich był 
wtedy największym salonem fryzjer-
skim, z największą liczbą stanowisk 
i zatrudniający najwięcej pracowni-
ków. Oprócz małżeństwa Nowackich 
pracował tu m.in. Leszek Szajkow-
ski (kuzyn pani Mirosławy) i Hen-
ryk Krystek, który poznał tutaj 
swoją przyszłą żonę i wspólnie z nią 
otworzył potem własny zakład fry-
zjerski przy ul. Kościuszki. Pana 
Jana jako jednego z nielicznych 
w tym czasie było stać na zakup 
auta marki Adler, telewizora i pral-
ki, którą wypożyczał znajomym. 
Szkolił uczniów, do czego upoważ-
niał go dyplom mistrzowski (nie 
wymagano wtedy uprawnień peda-
gogicznych). Był to jednak okres 
trudny w dziejach zakładu. Inicja-
tywa prywatna była tłamszona. Pan 
Jan otrzymywał liczne pogróżki. 
Spółdzielnia Rzemieślnicza chciała 
wchłonąć wszystkie zakłady, ażeby 
czerpać z nich dochody. Pan Jan 
nigdy do spółdzielni nie należał, 
często za to miał u siebie kontrolę 
z Izby Skarbowej. Nakładano na 
niego wysokie kary np. za nadmiar 
szamponu. Aby je opłacić, musiał 
pewnego dnia sprzedać wózek po 
córce. Państwo Nowaccy mieszkali 
w domu przy ul. Dworcowej 29, 
który wyremontowali po ojcu pana 
Jana. Od 1937 r. przez 40 lat prowa-
dzili jeden, a potem nawet dwa za-
kłady fryzjerskie, do 1977 r., kiedy 
w wieku 62 lat pan Jan przeszedł na 
emeryturę i zapisał �rmę córce. Wy-
konywał zawód dłużej niż małżon-
ka. Pani Maria przerwała pracę 
w 1967 r. Zmarła na astmę oskrze-
lową w 1992 r., a jej mąż pięć lat 
później (serce). Ich córka – Miro-
sława Domagała (z d. Nowacka) 
pracowała wspólnie z rodzicami 
w zakładzie przy ul. Dworcowej przez 
ok. 4 lata, od 1963 r. Początkowo 
uczęszczała do szkoły handlowej. 
Gdy miała 23 lata, ojciec zaczął ją 
jednak uczyć sztuki fryzjerskiej. 
12.09.1966 r. zdała egzamin czelad-
niczy, a następnie po kilku latach 
uzyskała dyplom mistrzowski. Kie-
dy jej mama przerwała pracę, zosta-
ła przyjęta jako osoba współpracu-
jąca w wymiarze 46 h tygodniowo. 
Pomieszczenie, w którym mieścił się 
zakład przy ul. Dworcowej, było 
dzierżawione od właściciela budyn-
ku. Swego czasu pan Jan miał moż-
liwość odkupienia całego budynku 
wraz z lokatorami. Nie zdecydował się 
jednak na ten krok. Jego córka 
stwierdziła, że najlepszym rozwią-
zaniem będzie postawienie własne-
go zakładu przy ul. Armii Poznań 72A 
i dzierżawienie ziemi od Zakładów 
Przemysłu Ziemniaczanego (później 
grunt wszedł w posiadanie Urzędu 
Miasta).

Ważne  
miejsce

Zakład fry-
zjerski mieścił się 
na parterze bu-
dynku stojące-
go naprzeciwko 
przejazdu ko-
lejowego, tuż 
obok sklepu 
„Mateo”, w miej-
scu gdzie niegdyś 
funkcjonował 
sklep wielobran-
żowy. Nad nim 
mieszkali loka-
torzy i właściciel 
budynku. – W 
salonie nie było 
pomieszczenia 
socjalnego. Na 
tyłach domu 
mieszkali Pań-
stwo Liwerscy, 
do których cho-
dziło się na 
ciepłą herbatkę 
– wspomina 
obecna właści-
cielka zakładu 
– a do toalety, 
zamykanej na 
kluczyk, prze-
chodziło przez 
całe podwórko. 
Wchodząc do 
zakładu natra�aliśmy na mały kory-
tarzyk. Dział damski i męski, na któ-
rym stał piecyk do ogrzewania wnętrza, 
oddzielała jedynie �ranka. Były tu 
cztery stanowiska damskie i trzy mę-
skie. Zakład funkcjonował w godzinach 
8 – 20 od poniedziałku do soboty. 
Dzieci nie strzyżono w soboty z uwa-
gi na zbyt dużą ilość klientów. Przyj-
mowano je za pół ceny w inne dni 
tygodnia. Klienci zakładu przesiady-
wali w nim, urządzali sobie pogawęd-
ki, słuchali audycji radiowych. Często 
nie było miejsca dla nowych gości. 
W tych czasach radio było rzadkością, 
dlatego szło się do „Nowackiego”, by 
tam usłyszeć coś ciekawego – opowia-
da wnuczka państwa Nowackich.

n
Na zdjęciu zapatrzeni w siebie i trzymają-
cy się za ręce pierwsi właściciele zakładu 
– państwo Maria i Jan Nowaccy

n
Zdjęcie wykonane w ogrodzie przy ul. Dworcowej 29: druga od lewej Maria 
Nowacka, w środku, w sukience w groszki – jej córka Mirosława, a obok niej 
pradziadek, za nim Aleksander, Feliks Matalewski, a z prawej – Jan Nowacki

n
Przy ul. Dworcowej 29, od lewej: Urszula 
Matalewska (żona Feliksa), Maria Nowacka 
w jasnym płaszczu i chustce na głowie, Zbi-
gniew Nowacki (brat Mirosławy), Jan Nowacki 
w kapeluszu, z tyłu Róża Nowacka (siostra 
Mirosławy), z prawej Feliks Matalewski

n
Jan Nowacki – założyciel zakładu 
fryzjerskiego przy ul. Fabrycznej 
w podeszłym wieku

n
Mirosława Domagała – druga 
właścicielka zakładu, córka 
państwa Nowackich

cd.  
obok
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Modne fryzury

Za czasów państwa Nowackich 
fryzury były ujednolicone. Modne 
były koki zawijane na czubku głowy, 
mocno tapirowało się włosy. Panie 
po tygodniu przychodziły jedynie do 
poprawienia fryzury. Królowały fale 
żelazkowe, które robiło się na mokro. 
Do włosów przyczepiało się metalo-
we grzebyczki, a kiedy włosy wyschły, 
leciutko się je poczesywało. Wyko-

nywano również 
trwałą ondulację 
– na zimno i kom-
presową (stosowa-
no osobne rodza-
je płynów). W przy-
padku tej drugiej 
włosy nakręcało się 
na specjalne, drew-
niane wałeczki 
i moczyło płynem. 
W zakładzie stała 
maszyna, która 
nagrzewała się do 
wysokiej tempera-
tury. Wyciągało się 
z niej ruloniki, 
nakładało na wał-
ki i czekało się aż 
wszystko ostygnie. 
Państwo Nowaccy 

stosowali również rozmaite szampo-
ny i farby. – Henna w proszku wręcz 
gotowała się na włosach – z uśmiechem 
na ustach wspomina pani Hania. 
Aparaty do suszenia włosów nie da-
wały tyle ciepła co dzisiaj, długie 
włosy trzeba było suszyć godzinę! 
Mężczyźni strzyżeni byli wyłącznie 
maszynką ręczną. Brodę goliło się 
przy użyciu brzytwy ostrzonej na 
pasku lub kamieniach. Używano 
brylantyny, która nadawała połysk 
i sklejała włosy. Jako odżywkę stoso-
wano olejek rycynowy, żółtko i cy-
trynę. Włosy moczyło się w piwie 
i zakładało się na nie wałki, aby fry-
zura była bardziej trwała. Za czasów 
pani Mirosławy weszły na rynek 
szczotki okrągłe. Przy ich użyciu 
modelowano krótkie fryzurki. Nadal 
modne były koki, ale stały się one 

lekkie, frywolne. Można było z nich 
wyciągnąć kosmyk włosów, coś roz-
puścić. Wcześniejsze koki były moc-
ne, ciężkie i postarzały. Przy strzy-
żeniu również można było pozwolić 
sobie na większą swobodę. Kobiety 
nie wstydziły się już pokazywać kar-
ku. Stosowano tempery do wycie-
niowania zbyt sztywnych i gęstych 
włosów. Pani Mirosława używała 
polskich farb, takich jak: Joanna, 
Londa, Koleston czy Inekta, która 
zostawiała plamy. Rzadko sprowa-
dzała środki z Niemiec. W czasie 
stanu wojennego miała przydziały 
ręczników, płynów i szamponów. 
W zakładzie wisiała nawet tabliczka 
w napisem: „Uprzejmie się prosi 
o przynoszenie własnych ręczni-
ków”.

Trudne chwile
Zakład przy ul. Armii Poznań 

(dawna ul. Dzierżyńskiego) budo-
wano przez okres 5 lat (1974-1979). 
W dokumentach widniało, że po-
wstaje sklep warzywno-owocowy. 
W tamtych latach uzyskanie zgody 
na otwarcie działalności fryzjerskiej 
było kłopotliwe. Od 1979 r. pani 
Mirosława prowadziła zakład samo-
dzielnie. Był czynny on od ponie-
działku do piątku w godzinach 9 – 17, 
a w soboty 8 –13, co należało zgło-
sić do Urzędzie Miasta. Właściciel-
ka zatrudniała trzech pracowników 
(Renatę Piątek, Jolę Wojciechowską, 
które wcześniej pracowały w zakła-
dzie przy ul. Dworcowej, i kuzynkę 
córki – Iwonę Podeszwę). Po uzy-
skaniu uprawnień pedagogicznych 
(26.01.1981 r.), zaczęła szkolić uczen-
nice. Łącznie przeszkoliła ich 8. 
Dojeżdżały z okolic Mosiny, Gro-
dziska, Granowa. 1.06.1966 r. pani 
Mirosława urodziła córkę Hannę, 
którą zaczęła uczyć sztuki fryzjerskiej 
już w wieku 16 lat. Robiła to nie bez 
oporów. Nie chciała, by jej dziecko 
wykonywało zawód, który, jej zda-
niem, do lekkich nie należy. Kiedy 
Hania złożyła dokumenty do 3-letniej 
Szkoły Zawodowej przy ul. Kazimie-
rza Wielkiego, jej mama wyciągnę-
ła je z sekretariatu. Mimo to dziew-
czyna złożyła dokumenty do szko-
ły fryzjerskiej ponowne.

Rodzice pani Hani byli szczęśli-
wym małżeństwem, które wspólnie 
przeżyło 25 lat. Ojciec, Jan Doma-
gała, pracował swego czasu w Za-
kładach Ziemniaczanych. W 1990 r. 
pani Mirosława zachorowała i prze-
pisała zakład na córkę, a wraz z nim 
wszystkich uczniów. W tym samym 
czasie, w wieku zaledwie 49 lat, zmarł 
ojciec pani Hani, a ona sama uro-

dziła syna Pawła. To był 
najtrudniejszy okres w jej 
życiu. Kiedy stan zdrowia 
pani Mirosławy z upływem 
czasu stopniowo się po-
prawiał, zaczęła ona pro-
wadzić na zakładzie skle-
pik z kosmetykami. Po 
niespełna 3 latach pani 
Hania otworzyła tu także 
dział męski. Pani Miro-
sława zmarła 
31.10.2013 r. 

Tu i teraz
Zakład zawsze nazy-

wał się fryzjerskim. Czte-
ry lata temu pojawiło się 
logo, wprowadzone przez 
panią Hanię. Wykonano 
gruntowny remont, budy-
nek ocieplono, wymienio-
no okna, zmieniono ko-
lorystykę i wystrój wnętrza. 
W 2012 r. wykupiono od 
Urzędu Miasta ok. 670 m2 
ziemi, na której stoi. W przy-
szłości ul. Armii Poznań 
ma być poszerzona, a część budynków 
będzie wyburzona. Prawdopodobnie 
zakład zostanie wtedy ponownie 
przeniesiony. Pani Hanna pracuje 
w nim sama jako fryzjer damsko-
męski. Wcześniej przez 15 lat zatrud-
niała pracownika. Tytuł czeladnika 
uzyskała 21.11.1984 r., uprawnienia 
pedagogiczne zdobyła 7.06.1990 r., 
a dyplom mistrzowski 15.06.1993 r. 
W wieku 23 lat zaczęła szkolić uczen-
nice zaledwie kilka lat od niej młod-
sze. Obecnie ma ich 5. Szesnastolet-
nie dziewczyny odbywają u niej 
praktyki, ucząc się mycia, czesania, 
strzyżenia i przygotowując się do 
egzaminu czeladniczego. Jednocze-
śnie uczęszczają do szkoły zawodo-
wej. Łącznie Pani Hanna przeszko-
liła 23 osoby. Część jej uczniów 
prowadzi dziś własną działalność 
fryzjerską. (Od początku istnienia 
w lubońskim zakładzie przeszkolono 
ok. 35 osób). Stara się ona uczestni-
czyć w szkoleniach, zwłaszcza tych 
dotyczących nowych specy�ków. 
Eksperymentuje z kolorami, które 
zmieniają odcień bezpośrednio na 
włosach! Najpopularniejsze w tym 
sezonie są wygalane boki i farby 3D. 
Pani Hanna dba o czystość na zakła-
dzie. Na koniec dnia wszystkie na-

rzędzia poddawane są stylizacji 
w kulkowym stylizatorze nagrzanym 
do temperatury ok. 200oC. Stosuje 
różne roztwory dezynfekujące (nie-
gdyś był to lizol, który wydzielał 
nieprzyjemną woń).

W Luboniu znajduje się kilka 
zakładów wciąż należących do cechu, 
choć nie jest to już obowiązkowe. 
Cech Rzemiosł Różnych zrzesza nie 
tylko fryzjerów, ale również inne 
zawody, łącznie jest to ok. 300 za-
kładów z Poznania i okolic. Dzięki 
temu, że istnieje, łatwiejszy jest do-
stęp do informacji o wciąż zmienia-
jących się przepisach czy jakiekolwiek 
negocjacje. Pani Hania zawozi do 
cechu dokumenty związane ze szko-
leniem i przynajmniej raz na 3 mie-
siące uczestniczy w zebraniach. 
Niegdyś swój czas spędzała także 
w Klubie Postępu i Techniki dzia-
łającym przy cechu, gdzie fryzjerzy 
szkolący uczniów wymieniają się 
swoimi doświadczeniami.

Zdaniem pani Hani, utrzymanie 
zakładu fryzjerskiego nie jest dziś 
proste, lecz zdarzają się sytuacje miłe, 
kiedy zadowoleni z usług klienci przy-
noszą na święta kwiaty czy słodycze. 
To motywuje do dalszej pracy.

Paulina Sawicka

n
Zdjęcie z legitymacji cze-
ladniczej Hanny Cyprian-
Bednarek (wnuczka zało-
życieli rodu fryzjerskiego), 
obecnej właścicielki zakła-
du przy ul. Armii Po-
znań 72A

n
Zakład fryzjerski należący do Hanny Cyprian. Po lewej duże, rzucające się 
w oczy pomarańczowo-czarne logo firmy

n
Hanna Cyprian ze swoimi młodziutkimi uczennicami, naby-
wającymi doświadczenie w lubońskim zakładzie fryzjerskim

cd.  
ze str. 
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Urodził się 24.11.1914 r. w Kępnie. 
Ojciec Ludwik – nauczyciel, 
więzień obozu żabikowskie-

go (ur. 1874 r., zm. 1946 r., pocho-
wany w Wirach), matka Michalina 
z domu Biedzińska zamordowana 
przez Niemców w Kościanie w 1940 r. 
wśród pacjentów lecznicy Zakładu 
Psychiatrycznego z Jarogniewic. Ma-
rian miał troje rodzeństwa: starsze-
go brata Stefana (ur. 1913 r., zm. 

1981 r.), młodszych – Irenę i Tade-
usza (ur. 1922 r., zm. 1995 r.). Irena 
po mężu Wojtasiak (Inka, ur. 1921 r., 
zm. 2004 r.) ponad czterdzieści lat 
pracowała w SP 4 w Lasku, uczyła 
matematyki i prowadziła bibliote-
kę. W czasie II wojny uczyła po-
tajemnie. Spoczywa na cmentarzu 
w Wirach. 

24 listopada mieszkający przed 
wojną w Luboniu – Lasku i tu wy-
chowany Marian Gutowski kończy 
100 lat życia. Jubilatowi życzymy 
dużo zdrowia, pogody ducha i wszyst-
kiego najlepszego. O tym, że życie 
miał ciekawe, bogate i w czasach 

wojny czasami wisiało na włosku, 
niech świadczy zamieszczony poni-
żej krótki życiorys.

Marian Gutowski ukończył 
Szkołę Podstawową w Wodzicznej, 
następnie w latach 1926-1933 Gim-
nazjum nr III w Kępnie. Świadectwo 
dojrzałości – maturę otrzy-
mał 16.06.1933 r. 

W tym samym roku 
rodzina Ludwika i Micha-
liny Gutowskich przepro-
wadziła się do Lubonia. 
Kupili w Lasku przy ul. 
1 Maja 26 dom, którego 
budowę rozpoczął kolejarz, 
a rodzina Gutowskich go 
ukończyła. Ojciec Ludwik 
był już na emeryturze 
i zajmował się ogrodem 
oraz pszczołami.

Wojsko
Marian będący w wie-

ku poborowym, z wykształ-
ceniem średnim, został 
skierowany na dywizyjny 
Kurs Podchorążych Re-
zerwy 14. DP przy 57. Puł-
ku Piechoty Wielkopolskiej 
w Poznaniu. Drugim okre-
sem służby wojskowej była 
praktyka dowódcza w stop-
niu podchorążego, do 
rezerwy przeszedł w 1935 r. 
Po wojsku od październi-
ka 1935 r. do lipca 1938 r. kształcił się 
w Wyższej Szkole Handlowej w Po-
znaniu (później Akademia Handlo-
wa, obecnie Uniwersytet Ekonomicz-
ny). Po ukończeniu studiów odbywał 
staż na PKP w Warszawie. Kilka-
krotnie wzywany na ćwiczenia woj-
skowe do 57. oraz 58. pp, 1 stycz-
nia1938 r. został mianowany pod-
porucznikiem rezerwy w korpusie 
o�cerów piechoty.

Kampania wrześniowa
Na wojnę został zmobilizowany 

30.08.1939 r. do 58. pułku w Pozna-
niu. Gdy dotarł do jednostki 2.09.1939 r., 
oddziały były już w drodze. Łącznik 
polecił tym, co nie zdążyli do koszar, 
podzielenie się na ok. 100-osobowe 
grupy i jak najszybsze dotarcie do 
Warszawy. Część szczegółów przeżyć 
z kampanii wrześniowej 1939 r. Ma-
rian Gutowski spisał w 1971 r. w for-
mie wspomnień. Po raz pierwszy, 
wraz z życiorysem, bogato ilustro-
wane zostały opublikowane w „Rocz-
niku Historycznym Lubonia, tom 3” 
w ubiegłym roku na str. 129-154.

Z sowieckiej niewoli
Oddział, w którym znajdował się 

Marian Gutowski, dostał się we 
wrześniu 1939 r. pod Hrubieszowem 
do niewoli sowieckiej. Polskich 
jeńców transportowano przez Wło-
dzimierz Wołyński, gdzie przez parę 
nocy trzymano w budynkach miej-

Lubonianin – oficer 58 pp – obchodzi 100 lat
Kapitan rezerwy WP Marian Gutowski – ekonomista, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., 
dowódca kompanii 58. Pułku Piechoty, jeniec sowiecki, niemiecki robotnik przymusowy 

scowego więzienia, dalej przez 
Sarny, Równe do Szepietówki. Ma-
rian Gutowski wspomina, że pod-
czas jednego z postojów o�cerowie 
NKWD, wśród nich właściciel du-
żego psa nieustannie chodzący 
z pejczem, prowadzili indoktryna-
cję polityczną polskich żołnierzy. 

Część polskich o�cerów była w Rów-
nem ładowana do wagonów towa-
rowych i wieziona koleją do Zdoł-
bunowa. Tam przestawiano wago-
ny na „szeroki tor” i wieziono 
dalej do Szepietówki. Część, w któ-
rej znalazł się M. Gutowski, szła 
kolumnami pieszo. Podążali naj-
prawdopodobniej z Równego przez 
Zdołbunów, Ostróg, Zasław do 
Szepietówki. Idąc przez Ostróg, 
przekraczano granicę z ZSRR. Przej-
ście graniczne z szeroką bramą 
i szlabanem wyróżniało się tym, że 
po obu stronach biegł wzdłuż pol-
sko-rosyjskiej granicy około 3-metrowy 
drewniany płot postawiony przez 

Polaków w latach 30. Cała kolum-
na jeńców przeszła przez Zasław 
bez zatrzymywania się aż do przed-
mieść Szepietówki. Gdy robiło się 
ciemno i rozpętała się burza, ko-
lumnę umęczonych jeńców zatrzy-
mano w starej cegielni ok. 4 km od 
celu – obozu.

Ucieczka
Gdy kolumna dochodziła do 

starej, zrujnowanej cegielni, w któ-
rej zabudowaniach kazano im się 
zatrzymać, Marian powiadomił 2 
kolegów – „trzeba wiać przy pierw-

szej okazji, bo jak nas zarejestrują, 
to Ruscy i Niemcy będą wiedzieć, 
gdzie nas szukać”. Zaraz za drogą 
do cegielni widać było tory kole-
jowe, zaś sam teren cegielni z szo-
pami zagracono potłuczonymi 
cegłami, kamieniami i hałdami 
gliny. Wleźli do starej szopy, w któ-
rej z nazbieranych liści zrobili 
sobie podściółkę do spania. Po 2-3 
godzinach, gdy większość zasnęła, 
a strażnicy mieli uśpioną czujność, 
zadecydowali się uciec. Pilnowani 
byli słabo przez jednego radziec-
kiego strażnika. Mogli wychodzić 
z potrzebą załatwienia się, w za-
mieszaniu tym strażnik najpraw-

cd.  
obok

n
Marian Gutowski w mundurze słucha-
cza Kursu Podchorążych Rezerwy 
14. DP przy 57. Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej w Poznaniu ok. 
1933 r. Odznaki: na górze – Państwo-
wa Odznaka Sportowa, poniżej – Od-
znaka Strzelecka

n
Okupacyjny portret Mariana Gutow-
skiego podczas niewoli

n
W maszynopisie wspomnień wojennych wklejone zdjęcie z opisem: Lubonianie poznają się, mam 
nadzieję, na tym zdjęciu, ale dla porządku podaję: od lewej strony stoją koledzy: Pawlak, Mucha, 
Matusiak, Warczygłowa, Hanyżak. Siedzą od lewej: Gałka, Gutowski, Kopka, Boguś i Wojtek. Ktokol-
wiek może coś więcej o zdjęciu tym powiedzieć, jest proszony o kontakt z redakcją „Wieści Luboń-
skich”, tel. 609 616 277

n
Marian Gutowski (w środku, oznaczony „x”) podczas przymusowych prac w ka-
mieniołomach 
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dopodobniej pogubił się w rachun-
kach, udało im się we trójkę szczę-
śliwie wymknąć bez wszczęcia 
alarmu.

Po przekroczeniu szosy przez 
rzeczkę Guskę i podmokły, bagni-
sty teren dostali się do lasu. Na-
potkani w drodze powrotnej miej-
scowi nie byli zbyt przyjaźni, ale 
też ich nie wsypali. Pomoc okazał 
im duchowny – pop, który dał też 
cywilne ubrania. Wędrowali na 
zachód lasami. Jedzenie wychcie-
wali lub nawet wymuszali po oko-
licznych wioskach. Trafili na pra-
cujących w lesie robotników przy-
wiezionych z Łodzi. Udało im się 
wraz z nimi zabrać transportem 
powrotnym. Z Łodzi już pieszo 
Marian Gutowski udał się do domu 
w Luboniu.

Niewola niemiecka
Podczas okupacji tra�ł do nie-

woli. Wpadł w 1940 r., gdy Niemcy 
po mszy św. sprawdzali dokumen-
ty wszystkich wychodzących z ko-
ścioła św. Jana Bosko w Luboniu. 
Ponieważ podczas kontroli nie po-
siadał karty pracy, skierowano go 
na roboty przymusowe. Tra�ł do 
Hannoveru, gdzie przebywał od 
20.04.1940 r. do 30.04.1945 r. Pra-
cował m.in. w kamieniołomach, 
także jako pomocnik kierowcy. Od 

1.05.1945 r. do 8.03.1946 r. przeby-
wał w polskim obozie w Niemczech, 
czekając na statek do Polski.

Rodzina i praca
W międzyczasie, w listopadzie 

1945 r. w Hannoverze Marian Gu-
towski żeni się z poznaną w obozie 
pracy Stanisławą Cichą (ur. 7.08.1925 r. 
w Stawie koło Kalisza), z zawodu 
księgową. Już jako małżonkowie 
9.03.1946 r. przypłynęli statkiem do 
portu w Gdańsku, stamtąd udali się 
do Poznania, następnie do rodzin-
nego domu żony – Stawu i do Lu-
bonia. Wkrótce wyjechali na tzw. 
ziemie odzyskane na Dolny Śląsk. 
Tu Marian Gutowski pracował ko-
lejno w Zakładach Lniarskich na 
różnych oddziałach i stanowiskach. 
W Mieroszowie przyszedł na świat 
pierwszy syn Andrzej (ur. 1946 r.), 
następnie Maria (ur. 1948 r.), i naj-
młodszy Włodzimierz, ur. 1953 r. 
w Świebodzicach. Po wojnie w latach 

50. XX w. Marian Gutowski uzu-
pełnia wykształcenie w Wyższej 
Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu 
i uzyskuje tytuł magistra. Od 1951 r. 
pracuje w Zakładach Przemysłu 
Lniarskiego „Silena” w Świebodzi-
cach, aż do przejścia na emeryturę 
w 1980 r., gdzie na końcu, piastował 
stanowisko zastępcy dyrektora ds. 
administracyjno-handlowych.

Ocaleni
Z dużym prawdopodobieństwem 

można powiedzieć, że gdyby nie 

ucieczka z cegielni spod Szepietów-
ki, to Marian Gutowski i jego dwaj 
towarzysze broni: Latacz i Tilgner 
podzieliliby los wielu polskich o�-
cerów zamordowanych później przez 
NKWD w lasach katyńskich.

Obecnie wraz z żoną i rodziną 
mieszka w Wałbrzychu. Przed 
miesiącem 8 października w wie-
ku 89 lat zmarła jego żona Stani-
sława Gutowska. W małżeństwie 
przeżyli 69 lat.

Piotr P. Ruszkowski

cd.  
ze str. 
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n
Hanower, sierpień 1945 r., Marian 
Gutowski z przyszłą żoną Stanisławą 
Cichą poznaną w obozie pracy

n
Przymusowa praca w niemieckiej 
niewoli, Marian Gutowski 3. z prawej

n
Kopia „listu” do osieroconych dzieci od ojca 
Ludwika Gutowskiego z obozu karno-śledcze-
go w Żabikowie. Oto jego treść: 15.7.44/ 
Moi Najukochańsi!/ Cieszy mnie bardzo, że 
mogę parę słów do Was napisać./ Wybacz-
cie, że tak dużo przyczyniłem Wam kłopotu 
i troski./ Trzymam się jeszcze, duchowo 
i fizycznie na siłach z wyjątkiem/ drobno-
stek. Proszę, przyślijcie mi: igły, mały kawa-
łek granato-/ wego materiału, sandały, ta-
bletki czosnkowe./ Napiszcie mi, co robią 
starzy znajomi: Budasz i Niewieczerzał./ Czy 
Irce pozostało jeszcze choć trochę radości 
życia?/ Piszcie wszystko to, co pisać może-
cie. Nie zapominajcie/ o podlewaniu ogro-
du./ Najserdeczniejsze ucałowania dla Was 
Wszystkich. (Oryginał oraz zdjęcie Ludwika 
zostały przekazane muzeum żabikowskiemu)

n
Marsz z Chludowa do Biedruska podczas manewrów. Marian Gutowski pierwszy 
w 2. rzędzie (oznaczony „x”)

n
Marian Gutowski z żoną Stanisławą podczas 
przyjęcia urodzinowego prawnuczki Jagody Gu-
towskiej – córki Tomasza, wnuczki Andrzeja 
w listopadzie 2009 r.

n
Rodzinne zdjęcie podczas 94. urodzin Mariana Gutowskiego i 2. urodzin pra-
wnuczki Jagody

n
Marian Gutowski na pogrzebie swojej 
żony w październiku 2014 r.   fot. 
Michał Wojtasiak
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W środę, 10 września 2014 r. 
zmarł Leon Wawrzyniak 
– dla nas najlepszy Tata, 

dla innych – postać znana w luboń-
skim środowisku lokalnym.

Urodził się 11 marca 1933 r. 
w Moraczewie, miejscowości po-
łożonej w ówczesnym powiecie 
leszczyńskim. Pochodził z rodziny 
wielodzietnej – miał pięciu braci 
i dwie siostry. Jego rodzice, Kata-
rzyna i Andrzej, mieli gospodarstwo 
rolne.

Szkołę podstawową ukończył 
w 1949 r., naukę kontynuował w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Lesz-
nie. W 1953 r. zdał maturę. Chciał 
rozpocząć studia na Wydziale Le-
śnym w Wyższej Szkole Rolniczej 
w Poznaniu, jednak z powodu „nie-
właściwego” pochodzenia społecz-
nego (syn tzw. kułaka – gospodarza 
posiadającego więcej niż 7 ha ziemi) 

nie został nawet dopuszczony do 
egzaminu wstępnego. Wcielono go 
do wojska, w trudnym czasie 1953-
1955 odbył zasadniczą służbę woj-
skową. Po jej ukończeniu podjął 
pracę jako nauczyciel.

Otrzymał nakaz pracy w Słupi 
Kapitulnej, w powiecie rawickim. 
Jeszcze kilka lat temu z humorem 
opowiadał o swoich ówczesnych 
dylematach młodego nauczyciela, 

wspominał też trudne 
warunki mieszkaniowe. 
Był z pokolenia, które 
kwali�kacje zawodowe 
uzyskiwało w toku pra-
cy – najpierw ukończył 
roczny Państwowy Kurs 
Pedagogiczny w Kaliszu 
(1957), potem Studium 
Nauczycielskie (1964) 
i w końcu wyższe studia 
matematyczne na Uni-
wersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Pozna-
niu (1974).

W 1957 r. ożenił się 
z Ireną (z domu Goź-
dzik). Niebawem rodzi-
na zamieszkała w Ry-

dzynie, tam oboje pracowali. Irena, 
po maturze w liceum ekonomicznym, 
podjęła pracę w spółdzielczości. 
Leon uczył matematyki i �zyki 
w szkole podstawowej. Niewielu 
wie, że prowadził też uczniowski 
zespół grający w piłkę ręczną. Był 
bardzo dumny z sukcesów, które 
jego chłopcy odnosili w zawodach 
powiatowych.

Po przyjściu na świat dzieci 
(kolejno Zbigniewa, Leszka i Re-
naty) Leon i Irena zdecydowali się 
na zmianę miejsca zamieszkania. 
Zależało im na przeprowadzce bli-
żej Poznania, aby w przyszłości móc 
zapewnić dzieciom wykształcenie. 
Wybrali Luboń. Tutaj urodziła się 
najmłodsza córka – Ewa.

W 1965 r. Leon rozpoczął pra-
cę jako nauczyciel w Szkole Pod-
stawowej nr 4. Po dwóch latach 
został zastępcą dyrektora, a w 1972 r. 
dyrektorem. Z Czwórką związany 
był już do końca swej pracy zawo-
dowej, w 1991 r., po 38 latach pra-
cy, odszedł na emeryturę. Szkoła 
była dla Niego bardzo ważna – był 
wymagającym, ale sprawiedliwym 
nauczycielem, autentycznie zale-
żało mu na losach uczniów. Zresz-
tą często później doświadczał ich 
wdzięczności – wielu „przypomi-
nało się” jeszcze po latach podczas 
mniej lub bardziej przypadkowych 
spotkań. Lubił te rozmowy, zawsze 
miał satysfakcję, gdy byli jego 
uczniowie „przyznawali się” do 
niego, odnosili sukcesy, ułożyli 
sobie życie.

Za długoletnią 
pracę zawodową w oświa-
cie został odznaczony 
Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej i Krzy-
żem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia 
Polski.

Miał naturę spo-
łecznika. W okresie 
naszego dzieciństwa 
walczył o utwardzenie 
ulicy Fabrycznej. Był 
też radnym, szczegól-
nie zajmowały go spra-
wy lubońskiej oświaty. 
Później zaangażował się 
w działalność Wspól-
noty Lubońskiej, iden-
ty�kował się z warto-
ściami oraz sposobem pracy repre-
zentowanymi przez to środowisko. 
Bardzo cenił śp. Burmistrza Wło-
dzimierza Kaczmarka – jego me-
rytoryczne przygotowanie do pra-
cy samorządowej, wizję rozwoju 

naszego mia-
sta oraz od-
powiedzial-
ność w po-
dejmowaniu 
decyzji.

Dla Taty 
bardzo waż-
na była ro-
dzina. Pa-
miętamy go 
jako ojca 
obecnego, 
zaangażowa-
nego w wy-

chowanie dzieci, w organizację 
życia rodzinnego. Z ogromną ra-
dością witał na świecie każdego 
kolejnego wnuka (miał ich jedena-
stu) oraz prawnuka (dwóch). Był 
Dziadkiem uczącym nasze dzieci 
chodzić, jeździć na rowerze, pływać, 
wędrować po górach, pracować 
w ogrodzie.

Mimo pozornie twardego cha-
rakteru i oszczędnego wyrażania 
uczuć, zawsze czuliśmy jego miłość 
i oddanie. Całym swoim postępo-

waniem wspierał nas w każdej 
chwili życia.

Pożegnaliśmy go 13 września 
2014 r. Został pochowany na cmen-
tarzu w Żabikowie.

córka Renata

Leon Wawrzyniak
(1933 – 2014)
Wspomnienie

n
Irena i Leon Wawrzyniakowie – 50-
lecie małżeństwa, 2007 r.

n
Dyrektor SP 4 – Leon Wawrzyniak – w latach 80. 
podczas apelu z okazji Dnia Patrona

n
Leon Wawrzyniak z chłopcami z zespołu piłki ręcznej, Rydzyna, początek lat 60.

n
 W czasie służby 
wojskowej w Gorzo-
wie, 1954 r.

n
Ślub z Ireną Goździk – 20 sierp-
nia1957 r.

n
Irena i Leon Wawrzyniakowie z dzieć-
mi – 1978 r. Od lewej: Renata, Le-
szek, Zbyszek i Ewa

n
Irena i Leon z wnukiem Mikołajem i córką Ewą, 
1993 r.
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Zmarła 7 października 2014 r. 
Była emerytowaną lubońską 
nauczycielką. Urodziła się 18 

lipca 1937 r. w Borzykowie, gmina 
Kołaczkowo, powiat wrzesiński. Pracę 
w zawodzie nauczyciela rozpoczęła 
w 1956 r. w szkole podstawowej we 
wsi Wszembórz, nieopodal miejsca 
urodzenia, ucząc różnych przedmio-
tów, co było standardem w małych 
wiejskich szkołach. W 1961 r. roz-
poczęła pracę w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Luboniu, gdzie uczyła aż do 
emerytury (1989 r.). Będąc na eme-
ryturze, pracowała jeszcze przez 3 

lata. Zajmowała się edukacją młod-
szych dzieci, które uczyła wszystkich 
przedmiotów, młodzież natomiast 
– plastyki, zajęć praktyczno-tech-
nicznych (dziewczęta), a w ostatnim 
okresie geogra�i. Była też wspaniałym 
wychowawcą, lubianym i szanowa-
nym przez młodzież. Za 20-letnią 
nienaganną pracę pedagogiczną 
w 1977 r. została odznaczona Zło-
tym Krzyżem Zasługi, a w 1988 r. 
za 30-letnią, szczególnie wyróżnia-
jącą pracę pedagogiczną – Krzyżem 

Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

Mieszkała przy ul. 
Dąbrowskiego. Została 
pochowana na cmenta-
rzu w Żabikowie.

Władysław Szczepaniak

Urodził się 4 maja 1951 r. w Po-
znaniu. Był drugim dzieckiem 
Henryka i Julii Baraniaków. Całe 

życie związał z Luboniem. Uczęszczał do 
SP nr 4, do której po ukończeniu AWF 
w Poznaniu powrócił jako nauczyciel 
wychowania �zycznego. Na uczelni uzy-
skał dodatkowo tytuł zawodowy Trenera 
II Klasy w piłce nożnej.

Przez 29 lat kształtował nowe po-
kolenia przyszłych sportowców. W 1986 r. 
uczniowie SP 4 awansowali do Woje-
wódzkich Indywidualnych Mistrzostw 
w Lekkoatletyce. Rok później zajęli 
I miejsce w rejonowych zawodach w pił-
ce nożnej i reprezentowali szkołę w wo-
jewódzkich zawodach w wieloboju 
specjalistycznym. W roku 1997 popro-
wadził swoich wychowanków do suk-
cesu w Wojewódzkich Mistrzostwach 
Szkół Podstawowych w biegach prze-
łajowych. Dzięki jego inspiracji w latach 
2002 i 2003 chłopcy zajęli I miejsce 
w Miejskiej Olimpiadzie Młodzieży 
Szkolnej. W tym samym roku brali 
również udział w Powiatowym Turnie-
ju Tenisa Stołowego, a rok później za-
kwali�kowali się do etapu wojewódz-
kiego w biegach przełajowych.

Od września 2006 r. był już na eme-
ryturze, jednak nie tracił kontaktu ze 
szkołą. Interesował się jej osiągnięciami 
sportowymi i sukcesami. Uczestniczył 

w spotkaniach 
okoliczno-
ściowych 
i imprezach 
szkolnych.

Jego wiel-
ką pasją ży-
ciową była 
piłka nożna 
i wędkarstwo. 
Wiernie kibicował Lechowi Poznań. 
Śledził mecze różnych klubów sporto-
wych rozgrywanych w Polsce i na świe-
cie. Był wieloletnim członkiem Polskie-
go Związku Wędkarskiego przy WPPZ 
Luboń, pełnił funkcję sekretarza. W czerw-
cu 2010 r. otrzymał Srebrną Odznakę 
PZW za Zasługi dla Wędkarstwa Pol-
skiego.

Kochał otaczającą przyrodę, śpieszył 
z pomocą zwierzętom napotkanym 
podczas leśnych wędrówek. W życiu 
prywatnym był dobrym mężem i ojcem, 
a w ostatnich latach swojego życia szczę-
śliwym dziadkiem.

Był zawsze skromnym i życzliwym 
Człowiekiem, zawsze gotowym do nie-
sienia pomocy.

Zmarł 26 października 2014 r., po 
ciężkiej chorobie. Jego pogrzeb odbył się 
30 października 2014 r. na cmentarzu 
w Wirach.
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Bożena Bręczewska
(1937 – 2014)
Wspomnienie

n
Bożena Bręczewska  
– nauczycielka SP 2

n
Bożena Bręczewska 
w czerwcu 2004 r.

n
Bożena Bręczewska (z prawej) z klasą w roku szkolnym 1986-1987

Zabawa karnawałowa 
w SP 2. Od lewej: Krysty-
na Skotnicka, Bożena 
Bręczewska, Irena Żurkie-
wicz, Matylda Mikołajczak, 
Eugenia Butka (przewodni-
cząca Rady Rodziców 
1990-1995), Ryszard 
Leciej

n

Franciszek Piotr Baraniak
(1951 – 2014)
„Życie przemija lecz pamięć pozostaje”

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

Kalendarium lubońskie
listopad – okrągłe rocznice

255 lat temu
26 listopada 1759 r. w piśmie Qn

Anny z Radomickich Działyń-
skiej dla kościoła wirowskiego 
pojawiła się pierwsza pewna 
wiadomość o lokacji Lasku. 
Dokument sporządzono na 
plebanii wirowskiej w obec-
ności przedstawiciela bisku-
pa i miejscowego plebana.   
(3, s. 30)

200 lat temu
14 listopada 1814 r. w Gra-Qn

bonogu koło Gostynia uro-
dził się bł. Edmund Bojanowski 
– działacz społeczny, twórca 
ochronek wiejskich, świecki 
założyciel Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek Najświętszej Marii 
Panny, którego szczątki znaj-
dują się w sanktuarium jego 
imienia w Żabikowie.   (11, 
s. 169)

190 lat temu
9 listopada 1824 r. decyzją Qn

władz pruskich dzieci z te-
renu Lubonia i okolic roz-
dzielono według podziału 

wyznaniowego. Szkoła w Lasku 
była odtąd dla dzieci ewan-
gelickich z Lasku, Łęczycy 
i Lubonia, a katolicka szkoła 
w Wirach dla dzieci z Wir, 
Lasku, Łęczycy, Żabikowa, 
Lubonia i Świerczewa.   (13, 
s. 76)

110 lat temu
2 listopada 1904 r. w pruskiej Qn

prasie pojawiła się informa-
cja o uroczystościach otwar-
cia fabryki Sinnera (Zakłady 
Ziemniaczane) w Luboniu.   
(1, s. 14 i 28)

80 lat temu
W listopadzie 1934 r. Ku-Qn

ria Arcybiskupia zatwierdzi-
ła projekt przedłożony przez 
Komitet Budowy Kościoła 
w Luboniu. Zaprojektowa-
na zgodnie z możliwościami 
finansowymi świątynia była 
jednak zbyt mała. W 1935 r. 
powstał nowy projekt, bez 
ograniczeń kosztowych.   (3, 
s. 104)
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75 lat temu
1 listopada 1939 r. kierownikiem Qn

Fabryki Kwasu Siarkowego i Kleju 
w Lobau (Zakłady Chemiczne) zo-
stał, mianowany przez Niemców, 
Antoni Swiniarski, który przepro-
wadził przedsiębiorstwo przez lata 
okupacji – zasłużony dla fabryki 
lubońskiej specjalista, związany 
z nią z przerwami przez 18 lat, jej 
dyrektor naczelny w latach 1945-
48, uczestnik kampanii wrześniowej 
i członek ruchu oporu, więzień For-
tu VII oraz obozu karno-śledczego 
w Żabikowie, rektor Uniwersytetu 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 
w latach 1962-65.   (6, s. 89)

70 lat temu
13 listopada 1944 r. za zgodą Qn

proboszcza, ks. Jana Zaremby 14-
osobowa grupa młodych ludzi pod 
przewodnictwem lubonianina Jana 
Musielaka założyła w Wirach Koło 
Ministrantów. W warunkach okupacji 
niemieckiej tworzenie organizacji 
masowych było zakazane i niebez-
pieczne. Wśród założycieli było 9 
późniejszych księży, w tym 5 z La-
sku (oprócz Jana Musielaka, Janusz 
Szajkowski, bracia Marian i Michał 
Maciołkowie oraz Bolesław Jurga). 
Spośród wymienionych żyje jedynie 
ks. dr Michał Maciołka.   (3, s. 155, 
206 i 17, s. 240)

65 lat temu
W listopadzie 1949 r. przepro-Qn

wadzono ekshumację żołnierzy ra-
dzieckich i przeniesiono ich zwłoki 
na cmentarz w Żabikowie.   (13, 
s. 182)

50 lat temu
W listopadzie 1964 r. w Szkole Qn

Podstawowej nr 2 zorganizowano 
kurs nauczania dla dorosłych Cy-
ganów. Tabor cygański stacjonował 
wówczas przy granicy Lubonia i Po-
znania, w okolicy dzisiejszych ogro-
dów działkowych przy ul. Opolskiej, 
a dzieci cygańskie uczęszczały do 
SP 2.   (8)

35 lat temu
8 listopada 1979 r., po przepro-Qn

wadzeniu kursu, 16 kandydatów na 
Społecznych Inspektorów Ruchu Dro-
gowego przystąpiło do egzaminu. 
Przedtem, staraniem Komisariatu 
MO (Milicja Obywatelska) w Lu-
boniu i Miejskiego Sztabu ORMO 
(Ochotnicza Rezerwa Milicji Oby-
watelskiej) w Luboniu, utworzono 
Specjalistyczną Jednostkę ORMO 
ds. Ruchu (por. Józef Śmiglak, por. 
Jan Kochański, kpt. Jerzy Olejniczak, 
st. sierż .Lechosław Ławniczak, Ja-
cek Włodarczak).   (15)

15 listopada 1979 r. funkcjona-Qn

riusze MO z Komisariatu w Luboniu 
wzięli udział w akcji honorowego 
krwiodawstwa, zorganizowanej przez 
Zakładowy Oddział Samoobrony 
przy PZNF (Poznańskie Zakłady 
Nawozów Fosforowych) w Lubo-
niu (plut. Cezary Dobraszak, sierż. 

Eugeniusz Dzidek, plut. Konrad Jer-
cha, plut. Cezary Dobraszak, sierż. 
Eugeniusz Dzidek, plut. Konrad 
Jercha, st. sierż. Lechosław Ław-
niczak, st. sierż. Edmund Nowacki, 
sierż. Antoni Ossowski, plut. Jerzy 
Siebert, st. kpr. Ryszard Żarkow-
ski).   (15)

30 lat temu
Od 6 do 30 listopada 1984 r. od-Qn

bywały się wybory do Komitetów 
Osiedlowych (organy pomocnicze 
Miejskiej Rady Narodowej).   (8)

W listopadzie 1984 r. w byłym Qn

obozie hitlerowskim w Żabikowie 
odsłonięto pomnik ku czci pomordo-
wanych tam obywateli ZSRR (Zwią-
zek Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich).   (8)

15 lat temu
8 listopada 1999 r. rozpoczęto Qn

budowę pierwszego bloku w Cen-
trum Lubonia. To budynek przy ul. 
Wschodniej z numerem 22, posta-
wiony przez �rmę „Budo-Forma” 
i oddany do użytku w 2003 r.   („WL” 
01-2000, s. 11)

22 listopada 1999 r. prezesem Qn

Lubońskiego Klubu Sportowego 
został Marek Krakowiak. Zastąpił 
Jerzego Tomkowiaka.   („WL” 12-
1999, s. 24)

29 listopada 1999 r. z funkcji pre-Qn

zesa klubu piłkarskiego TMS Stella 
zrezygnował August Krawiec.   („WL” 
12-1999, s. 25)

[źródła: 1 – „Architektura przemy-
słowa XX wieku. Luboń k. Poznania” 
Grażyna 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. Trady-
cja i współczesność”, Andrzej Zarzycki, 
Luboń 1999; 8 – Biblioteka 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 – „Lubonianie w Po-
wstaniu Wielkopolskim”, Luboń 2009; 
17 – „Rocznik Historyczny Lubonia” 
– tom 1, Luboń 2011; 18 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 
2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Paradow-
ska, Poznań 1998 r.]

Mieszkańców, organizacje oraz 
instytucje prosimy o uzupełnianie 
naszego kalendarium i przesyłanie 
informacji: telefonicznie, listownie, 
pocztą elektroniczną lub osobiście.

oprac. HS

Kalendarium lubońskie

Przypomnijmy pokrótce, co 
działo się 60 lat temu, w cza-
sach PRL-u, czyli wówczas, 

gdy podjęto decyzję o utworzeniu 
miasta Luboń. Dziś nie będziemy 
zajmowali się ani okolicznościami, 
ani też opisem atmosfery politycznej 
czy skalą demokracji, jaka towarzy-
szyła pierwszej połowie dekady lat 
50. XX wieku. Przedstawiamy kolejne 
akty prawne, jakie miały wpływ na 
powstanie naszego miasta oraz na-
zwiska pierwszych radnych sprzed 
60 lat. To w czasie trwających obec-
nie wyborów do siódmej kadencji 
władz samorządowych powód do do-
datkowej re�eksji. Starszych miesz-
kańców pamiętających tamte czasy 
zapraszamy do nadsyłania swoich 
wspomnień, anegdot czy informa-
cji o ludziach tworzących ówczesną 
władzę. Może uda się przy pomocy 
rodzin zgromadzić biogramy tych, 
co tworzyli miasto u jego zarania. 
Zapraszamy!

Jak powstawało miasto?
Najpierw była ustawa z dnia Qn 25 

września 1954 r. o reformie podzia-
łu administracyjnego wsi i powoła-
niu gromadzkich rad narodowych. 
(Dziennik Ustaw nr 43 z 29 wrze-
śnia 1954 r.)

Później Uchwała nr 33/54 Woje-Qn

wódzkiej Rady Narodowej w Pozna-
niu z dnia 5 października 1954 r. 
w sprawie podziału na nowe gromady 
Powiatu Poznańskiego. Jako 17. po-
wołano gromadę Luboń – z siedzibą 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Lu-
boniu. W skład nowo utworzonej 
gromady weszły obszary dotychcza-
sowych gromad (wsi): Lasek, Luboń 
i Żabikowo z gminy Żabikowo oraz 
część obszaru dotychczasowej gro-
mady Wiry obejmującej parcele nr 
1 i 8 z karty Wiry z gminy Pusz-
czykowo.

Dopiero po tym podziale Roz-Qn

porządzeniem Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 października 1954 r. 
w sprawie zaliczenia niektórych gro-
mad w poczet miast, opublikowanym 
w Dzienniku Ustaw PRL z 13 listo-
pada 1954 r. nr 49, pod pozycją 254 
mamy wspomniane Rozporządze-
nie Prezesa Rady Ministrów, gdzie 
w paragra�e 1. czytamy: Zalicza się 
w poczet miast następujące gminy: 4) 
w województwie poznańskim – gro-
madę Luboń w powiecie poznańskim. 
W paragra�e 2. mówi się, że Rozpo-
rządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia (podpisane przez Prezesa 
Rady Ministrów w zastępstwie – Hi-
larego Minca)

Pierwsza władza miasta
5 grudnia 1954 r. odbyły się 

pierwsze powszechne wybory do rad 
narodowych na czteroletnią kaden-

cję. W skład pierwszej Miejskiej Rady 
Narodowej weszło 50 radnych z 3 
okręgów wyborczych: Okręg nr 1 
(11 radnych + 3 zastępców) – 1. Ster-
nal Ignacy, 2. Kubiak Józef (ostatni 
sołtys Żabikowa), 3. Duszak Miko-
łaj, 4. Janicki Jan, 5. Lietke Alfons, 
6. Syller Stanisław, 7. Garstecki Win-
centy, 8. Piętka Marceli, 9. Walkowiak 
Ludwik, 10. Kujawa Stanisław, 11. Tórz 
Wincenty. (pierwsi radni miasta 
w każdym okręgu mieli też kilku 
zastępców. Z okręgu 1 byli to wów-
czas: 1. Przymusiński Marian, 2. Kwa-
śniewski Stanisław, 3. Wolniewski 
Feliks). Reprezentanci Okręgu nr 2 
(16 radnych + 5 zastępców) – 1. Ula-
towski Marian, 2. Świerczyński Ka-
zimierz, 3. Nowaczyk Janina, 4. Kar-
piński Klemens, 5. Andrzejewska 
Ludwika, 6. Szczepański Eugeniusz, 
7. Piasecka Pelagia, 8. Paciuszkiewicz 
Bronisław, 9. Giglewicz Franciszek, 
10. Misiewicz Alfreda, 11. Pacyński 
Ignacy, 12. Michałek Maria, 13. Ba-
ranowska Joanna, 14. Szajek Barba-
ra, 15. Krzywosz Jan, 16. Domek 
Bolesław (ich zastępcami byli: 1. Wal-
czak Bernard, 2. Flagmański Sylwe-
ster, 3. Eschner Bronisław, 4. Naj-
derek Bolesław, 5. Szymański Mar-
cin). Największy Okręg Wyborczy 
nr 3 reprezentowało 23 radnych + 
7 zastępców – 1. Ziętek Władysław, 
2. Sternal Maria, 3. Gawelski Marian, 
4. Nowaczyk Wojciech (ostatni soł-
tys Lasku), 5. Krzyżaniak Kazimierz, 
6. Cielas Józef, 7. Zgrzeba Marian, 
8. Ho�man Adam, 9. Kaczmarek 
Jadwiga, 10. Czysty Władysław, 
11. Lemke Marian, 12. Wnęk Igna-
cy, 13. Grzelczak Joanna, 14. Śliwiń-
ski Mieczysław, 15. Wolińska Jolan-
ta, 16. Nowak Andrzej, 17. Panek 
Bernard, 18. Majewski Henryk, 
19. Cieszyński Feliks, 20. Sobczak 
Tadeusz, 21. Sierecki Czesław, 22. Sko-
rupiński Franciszek, 23. Hartung 
Władysław (zastępcy: 1. Zabawa 
Weronika, 2. Siebert Stanisław, 3. Sta-
chowiak Henryk, 4. Zielazek Anna, 
5. Piasecki Stanisław, 6. Kaczmarek 
Jan, 7. Woźniak Franciszek).

22 grudnia 1954 r. miała miejsce 
pierwsza sesja Miejskiej Rady Na-
rodowej (MRN) w Luboniu, na 
której wybrano Mariana Ulatowskie-
go Przewodniczącym Prezydium 
MRN. Sześć dni później 28 grudnia 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej w Poznaniu zatwierdziło 
Mariana Ulatowskiego na stanowi-
sku Przewodniczącego Prezydium 
Miejskiej RN w Luboniu.

Kolejne wybory miały miejsce 
2 lutego 1958 r.

Na podstawie materiałów zgro-
madzonych przez Artura Wiśniew-
skiego

PPR

Powstanie miasta Luboń
Od lat wiemy, że nasze miasto powstało 7 października 1954 r., 
ale tak naprawdę formalną moc prawną dokument o jego 
utworzeniu uzyskał dopiero 13 listopada po opublikowaniu 
w Dzienniku Ustaw
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Na budynku ul. Dąbrow-
skiego 4, przy narożniku 
z ul. Tuwima, w miejscu 

gdzie podczas II wojny świato-
wej odbywały się tajne spotka-
nia Polskiej Partii Robotniczej 
(PPR), od 52 lat znajduje się że-
liwna tablica pamiątkowa. Bodaj 
jest jedynym zachowanym na 
naszych ulicach takim reliktem 
socjalistycznych czasów PRL-u 
i nie została zdemontowana po 
1989 r. w dobie III RP. Dotych-
czas mało estetyczna, zardze-
wiała, ze słabo widocznymi 
napisami została pomalowana 
na czarno, a napisy i elementy 
ozdobne dla kontrastu na kolor 
srebrzysty.

(I)

Tablica PPR

n
Odnowiona żeliwna tablica przy ul Dąbrowskiego 4 z dobrze czytelnym napisem: 
W DOMU TYM/ W MIESZKANIU/ JANA MAZURKA/ W LATACH OKUPACJI/ HITLEROW-
SKIEJ/ ODBYWAŁY SIĘ/ ZEBRANIA/ KONSPIRACYJNE/ POLSKIEJ PARTII/ ROBOTNI-
CZEJ/ Z LUBONIA I OKOLICY. (Poniżej mniejszą czcionką): W XX ROCZNICĘ POWSTA-
NIA PPR-/ SPOŁECZEŃSTWO POWIATU/ POZNAŃSKIEGO./ LUBOŃ 1962 ROK.   
fot. Piotr P. Ruszkowski

W środę, 29 paź-
dziernika na 
terenie �rmy 

„Luvena” kręcono re-
portaż telewizyjny. Ope-
ratorzy �lmowi nagrali 
materiał z udziałem do-
radców Dyrektora Na-
czelnego. Luvena została 
zaproszona do udziału 
w edukacyjnym Magazy-
nie Nowości Naukowych 
„Glob”, emitowanym na 
ogólnopolskiej antenie 
telewizyjnej TVP Re-
gionalna, który promuje 
rozwój nauki, odkrycia 
wybitnych naukowców, 
nowe technologie oraz 
zagadnienia edukacyj-
ne z wszelkich dziedzin 
wiedzy: nauk ścisłych, 
humanistycznych, przy-
rodniczych i społecznych. 
Prezentuje wynalazki, 
a także nowatorskie 
rozwiązania technicz-
ne. Wyjaśnia prezentowane zagad-
nienia i jednocześnie uczy. Przybliża 
przykłady komercjalizacji wyników 
badań naukowych, zaawansowane 
rozwiązania w informatyce, medy-
cynie i farmacji, astronomii, energe-
tyce, budownictwie i architekturze. 
Program daje nowe spojrzenie na hi-
storię, gospodarkę, pedagogikę i so-
cjologię. Zespół tworzą dziennikarze 

naukowi. Głosu lektorskiego użycza 
Krystyna Czubówna.

Reportaż ukaże się już w nie-
dzielę, 23 listopada o godz. 11 
w Magazynie Nowości Naukowych 
„Glob” na antenie TVP Regional-
na i będzie miał powtórkę w środę, 
26 listopada.

Aleksandra Lepke
Luvena

Luvena w telewizji

n
Ekipa TVP Regionalnej podczas nakręcania filmu 29 
października

Jak zapowiadaliśmy, w najbliższym „Roczniku Historycznym Lu-
bonia” (tom 4) jeden z rozdziałów poświęcimy I wojnie światowej. 
Chcemy pokazać m.in. zdjęcia, pocztówki, jakie z wojska, frontu 

wysyłali do domów Polacy – wcielani do armii zaborców. Ciekawy 
zbiór kilkudziesięciu takich żołnierskich dokumentów mężczyzn 
związanych z naszym miastem, służących głównie w armii pruskiej 
już posiadamy. Jeśli w Państwa domach w rodzinnych pamiątkach, 
albumach, szu�adach znajdują się takie fotogra�e – pocztówki lub 
inna korespondencja czy pamiątki po wielkiej wojnie sprzed 100 
lat, prosimy o ich udostępnienie w celu publikacji. Pilny kontakt 
z redakcją lub tel. 609 616 277.  (I)

Apel

Przed dwoma miesiącami pi-
saliśmy o zamontowaniu na 
jednym z kamieni przy Krzyżu 

Milenijnym okolicznościowej tablicy 
poświęconej Augustowi hr. Cieszkow-
skiemu w 200. rocznicę jego urodzin 
(czytaj: „WL” 09-2014, str. 8). Po po-
łudniu 14 października, w Dniu Edu-
kacji Narodowej burmistrz Dariusz 

Szmyt i przewodniczący RML – Ma-
rek Samulczyk uroczyście ją odsło-
nili. Dokonali tego w obecności: ks. 
kan. Karola Biniasia, prezesa Stowa-
rzyszenia Kulturalno-Oświatowego 

„Forum Lubońskie” im. Augusta hr. 
Cieszkowskiego – prof. Krzysztofa 
Molińskiego, dyrekcji i uczniów szkoły 
Podstawowej nr 2, uczniów Gimna-
zjum nr 2 oraz miejskich radnych. 
Niewątpliwie kompleks Krzyża i trzech 
kamieni u zbiegu ulic Powstańców 
Wlkp. i Puszkina, usytuowanych tam, 
gdzie przed ponad wiekiem znajdo-

wał się folwark hr. Cieszkowskiego, 
stał się miejscem, gdzie słychać głos 
historii naszego miasta.

PAW

Tablica przed folwarkiem

n
Mimo padającego deszczu uczestnikom uroczystości dopisywały dobre humory   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Pod parasolem, w asyście pocztów sztandarowych ks. kan. Karol Biniaś po-
święcił odsłoniętą tablicę upamiętniającą Augusta hr. Cieszkowskiego  fot. 
Paweł Wolniewicz
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Niecodzienne spojrzenie

n
Prawda, że nasze Kocie Doły mogą być o poranku piękne? Trzeba tylko umieć 
na nie odpowiednio spojrzeć. Czyż jesienna mgła i artystyczny pejzaż nie pro-
wokują do zatrzymania się w pędzie codzienności i refleksji nad pięknem 
świata oraz przemijaniem? To jedno z kilku zdjęć przesłanych przez autora. 
Resztę można podziwiać na stronie: www.wiescilubonskie w zakładce „Gale-
ria”   fot. Tomasz Przybyłek

Już w listopadzie odbędzie się pierw-
sza wizyta studyjna z udziałem 
polskich i zagranicznych dzien-

nikarzy trasą turystyczną „Szlakiem 
architektury przemysłowej w Lubo-
niu”, której pomysłodawcą był za-
stępca burmistrza Rafał Marek. Ko-
ordynatorem projektu jest Ośrodek 
Kultury w Luboniu przy współpra-
cy z Poznańską Lokalną Organizacją 
Turystyczną (PLOT) oraz dr Izabel-
lą Szczepaniak, która podjęła się hi-
storycznego opracowania trasy oraz 
oprowadzania wycieczek. Trasa będzie 
prowadzić po wybranych obiektach 
wpisanych w rejestr lubońskich za-
bytków, tj. od szkoły elementarnej 
(dawna SP 3), przez dworzec PKP, 
teren dawnych Zakładów Ziemnia-
czanych, słodownię i komin fabryczny 

(z możliwością zajrzenia do środka), 
7-kondygnacyjną drożdżownię, park 
Siewcy oraz Halę Poelziga. Wszyst-
kie te obiekty zostały udostępnione 
do zwiedzania dzięki uprzejmości 
obecnych właścicieli obiektów, tj. 
prezesów: Janusza Kołodziejczy-
ka, Grzegorza Zagozdy oraz Marka 
Zimlińskiego, którym za to bardzo 
dziękujemy. O terminach zwiedza-
nia trasy będziemy informować na 
stronie internetowej Ośrodka Kultury 
oraz Urzędu Miasta Luboń, w Infor-
matorze Miasta Luboń, na portalach 
społecznościowych PLOT i Miasta 
Poznania (w tym na Facebook City 
of Poznan) oraz w „Wieściach Lu-
bońskich”.

Ośrodek Kultury

Szlakiem architektury 
przemysłowej w Luboniu
Trasa turystyczna

cd.  
obok

W czwartkowe południe, 11 
września w sali sesyjnej 
Urzędu Miasta odbyło się 

spotkanie, podczas którego omawia-
no temat zagospodarowania terenu 
byłego folwarku Augusta hr. Ciesz-
kowskiego wraz ze zlokalizowanym 
tam budynkiem Domu Włodarza. 
Obiekt ten został wzniesiony w 1865 r. 
jako budynek biurowo-mieszkalny 
o charakterze rządcówki. Wchodził 

w skład dawnego folwarku Augusta 
hr. Cieszkowskiego zlokalizowanego 
w miejscu dawnej osady młyńskiej 
przy Strumieniu Junikowskim i jest 
jednym z niewielu zachowanych do 
dziś budynków (obok dawnej obo-
ry i Wyższej Szkoły Rolniczej im. 
Haliny).

Na zaproszenie zastępcy burmi-
strza Mikołaja Tomaszyka, na spo-
tkanie przybyli: prof. Krzysztof 

Dom Włodarza
Zabytkowy dworek – rządcówka folwarku hr. Augusta 
Cieszkowskiego ma być Urzędem Stanu Cywilnego (pałacem 
ślubów) oraz izbą pamięci miasta

n
Budynek należący do miasta – zabytkowy Dom Włodarza usytuowany szczyto-
wo do wjazdu od ul. Puszkina. Wejście główne z murowanym gankiem znajdu-
je się od strony południowej i jest niedostępne (zarośnięte samosiejkami). 
Oglądanie architektury ziemiańskiego dworku jest utrudnione bliskością beto-
nowego płotu znajdującego się teraz zaledwie kilka metrów przed wejściem 
(zdjęcie wykonano przy możliwie największej odległości – przy samym płocie). 
Czy planowana przebudowa obiektu na pałac ślubów i salę historii miasta 
spełni z jednej strony potrzeby Lubonia, a z drugiej uwzględni zabytkowy cha-
rakter miejsca i obiektu? Przedstawione na spotkaniu koncepcje rewitalizacji 
nie wzbudziły entuzjazmu   fot. Piotr P. Ruszkowski

Dyskusja pod-
czas wizji w tere-
nie – przed ist-
niejącym Domem 
Włodarza. Okro-
jona maksymal-
nie czternasto-
kątna działka 
o dziwnym kształ-
cie przypominają-
cym kalosz 
z oderwaną 
z przodu pode-
szwą od frontu 
dawnego dworku 
odgrodzona jest 
betonowym pło-
tem   fot. Paweł 
Wolniewicz

Jedna z wizualizacji 
Domu Włodarza 
z przeznaczeniem 
na Urząd Stanu 
Cywilnego (luboński 
pałac ślubów) oraz 
na izbę historii 
miasta przygotowa-
na na spotkanie 
w Urzędzie Miasta. 
Budowa tego obiek-
tu (o powierzchni 
zabudowy 193 m2) 
według wstępnych 
szacunków koszto-
wać ma ok. 
1,3 mln zł

n
Po krytycznych uwagach odnośnie proponowanej nowej formy bryły i braku jej 
oryginalnego, historycznego kształtu oraz charakteru, kilka tygodni później archi-
tekci przygotowali kolejną koncepcję pałacu ślubów. Wizualizacja nie uwzględnia 
możliwej w rzeczywistości percepcji obiektu przez ograniczenie odległości oglą-
dania obiektu istniejącym betonowym płotem

n

n
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Od śluzy do przyczółka

W pogodną niedzielę, 19 paź-
dziernika na poznańskim 
Ostrowie Tumskim można 

było obejrzeć XIX-wieczne umoc-
nienia Cytadeli Tumskiej. Organiza-
torami spotkania byli Towarzystwo 
Miłośników Miasta Lubonia (TMML) 
oraz Koło Przewodników PTTK im. 
Marcelego Mottego, a odbyło się ono 
w ramach cyklu „Przechadzek po Po-
znaniu”. Nie zabrakło też mundurów 
oraz strojów cywilnych z okresu mię-
dzywojennego. Twierdza poligonal-
na w Poznaniu zbudowana w latach 
1828-1869 była jednym z najpotężniej-
szych ówczesnych zespołów budowli 
militarnych. W pierwszym etapie jej 

realizacji prace prowadzono również 
na Ostrowie Tumskim. Zbudowa-
no wtedy Kawalier Katedralny, Śluzę 
Katedralną oraz Lunetę Katedralną, 
kontynuowano także modernizację 
systemu wodnego, przystosowując go 
do celów militarnych. W kolejnym 
etapie prac, opracowano w 1855 r. 
projekt kompleksowego uforty�ko-
wania wyspy. Zbudowana do 1862 r. 
Cytadela Tumska łączyła zarówno 
stare dzieła, jak i nowe: Dzieło Ka-
tedralne II oraz Redutę Katedral-
ną (Dzieło Katedralne I). Wszyst-
kie obiekty połączono wałami oraz 
otoczono przeciwpowodziowymi 

kanałami odpływowymi Warty. Ta 
dodatkowa cytadela wewnętrzna 
umożliwiała obronę okrężną, a sys-
tem przeszkód wodnych skutecznie 
zabezpieczał przed atakiem przeciw-
nika. Jesienny spacer rozpoczął się 
przy odbudowanym w 2007 r. Moście 
Cybińskim (Jordana) z wykorzysta-
niem zabytkowego przęsła Mostu 
św. Rocha. Pierwszym zwiedzanym 
obiektem militarnym był zachodni 
przyczółek Śluzy Katedralnej stano-
wiący obecnie część ekspozycji „Bramy 
Poznania”. Była ona jedną z pierwszych 
budowli hydrotechnicznych twierdzy. 
Zrealizowana w zasadniczej części 
w latach 1834-1838 pełniła przede 
wszystkim funkcję jazu spiętrzają-

cego w przypadku zagrożenia wody 
Cybiny. Zapewniała także komuni-
kację między Tumem oraz Śródką. 
Kolejnym punktem programu były 
ogrody Towarzystwa Chrystusowe-
go dla Polonii Zagranicznej, gdzie 
pierwotnie znajdował się Kawalier 
Katedralny. Następnie poprzez relikty 
Dzieła Katedralnego II otaczającego 
Akademię Lubrańskiego udaliśmy się 
do największej atrakcji spaceru, a więc 
redity Przyczółka Mostowego. Zbu-
dowano ją na przełomie lat 30. i 40. 
XIX w. i jest to jedyna taka budowla 
zachowana z wszystkich poznańskich 
fortów twierdzy poligonalnej. Warto 

Z TMML też wspomnieć, że była po-
kazywana publicznie tyl-
ko dwa razy przez TMML 
w trakcie tegorocznych Dni 
Twierdzy Poznań oraz wła-
śnie podczas niedzielnej 
„Przechadzki po Pozna-
niu”. Dlatego jest bardzo 
mało znana, mimo swej 
unikatowości. Zwiedza-
nie było możliwe dzięki 
uprzejmości Dalkia Po-
znań ZEC SA oraz zaan-
gażowaniu pracowników 
�rmy. Uczestnicy wycieczki 
byli też bardzo zaintere-
sowani losami rezerwowej 
Elektrociepłowni Poznań-
Garbary po jej likwidacji. 
Pod koniec 2015 r. bowiem 
de�nitywne zakończy się 
funkcjonowanie tego zakładu pracy, 
a teren zostanie wystawiony na sprze-
daż. Oprócz unikatowej redity Przy-
czółka Mostowego znajdują się na nim 
modernistyczne budynki elektrocie-
płowni z przełomu lat 20. i 30. XX w. 
z oryginalnym wyposażeniem. Warto 
też wspomnieć, że 7 października br. 
Telewizja WTK z udziałem TMML 
przygotowali materiał poświęcony 
przyszłości tego miejsca.

Przedszkolaki w pociągu retro
24 października TMML zorga-

nizowało nietypową lekcję historii dla 
przedszkolaków z „Tęczowej Krainy”. 
Nasi milusińscy odbyli podróż po-
ciągiem retro na trasie z Lubonia do 
Poznania, a jego oprawę stanowili 
członkowie Stowarzyszenia w mun-
durach oraz strojach cywilnych z cza-
sów Wielkiej Wojny. Skład był zesta-
wiony z zabytkowego taboru z Wolsz-
tyna: parowozu Ol49-69 oraz dwu-
osiowych wagonów pasażerskich 3. 
klasy z dziś już niespotykanym drew-
nianym wystrojem. Dla przedszko-
laków było to ogromne przeżycie, 
świszczący parowóz i głośno turko-
czące wagony na pewno długo po-
zostaną w ich pamięci. Było to też 
kolejne przedsięwzięcie TMML ma-
jące na celu patriotyczne wychowy-
wanie najmłodszego pokolenia. 
Główną animatorką przedsięwzięcia 
była najmłodsza członkini Stowarzy-
szenia – Konstancja Maćkowiak – 
z ogromnym zaangażowaniem po-
magająca w przygotowaniu przejaz-
du. Następnie członkowie TMML ze 
stacji Poznań Główny udali się w po-
dróż wokół miasta. Skład przejechał 
nie tylko przez stacje Wola, Kiekrz, 
Franowo i Starołękę, ale również przez 
niedostępne na co dzień dla ruchu 
pasażerskiego odcinki linii kolejowych, 
w tym towarową obwodnicę miasta 
z kilkusetmetrową estakadą nad do-
liną Warty. Była to kolejna podróż 
stanowiąca efekt współpracy Stowa-
rzyszenia z poznańskim Instytutem 
Rozwoju i Promocji Kolei w ramach 
Markowego Produktu Turystycznego 
Turkol – Turystyka Kolejowa.

Pamięci tych, którzy ode-
szli

Dzień 1 listopada sprzyja chwi-
lom re�eksji nad życiem i śmiercią. 
W wigilię tego święta członkowie 

TMML odwiedzili groby na cmen-
tarzu para�alnym w Luboniu, w Pusz-
czykowie oraz teren obozu karno-
śledczego w Żabikowie. W dzień 
Wszystkich Świętych warto pamię-
tać również o grobach, którymi nikt się 
nie opiekuje, a także zapalić znicz 
tym, którzy walczyli oraz oddali 
swoje życie za Ojczyznę. Pochowa-
ny w Żabikowie dziadek Przemysła-
wa Maćkowiaka – Nikodem Jankow-
ski (1901-1980) – walczył m.in. jako 
ochotnik w wojnie polsko-bolsze-
wickiej 1919-1921 (jego brat zginął 
pod Bobrujskiem), a także w bitwie 
nad Bzurą podczas kampanii wrze-
śniowej 1939 r. W tym roku obcho-
dzimy setną rocznicę wybuchu 
I wojny światowej. W trakcie walk 
zginął pochodzący z Żabikowa ap-
tekarz Victor Blumel (1877-1915) 
i został pochowany na miejscowym 
cmentarzu. Pochowany w Puszczy-
kowie dziadek Moniki Warchalew-
skiej-Krol – śpiewak operowy An-
toni Warchalewski (1893-1971) – brał 
czynny udział w Powstaniu Wielko-
polskim, wspierał też w miarę swo-
ich możliwości walczących. To omal 
nie spowodowało jego śmierci pod-
czas okupacji. Na tym cmentarzu 
znajduje się też mogiła pułkownika 
Juliana Lange (1873-1954). Związa-
ny z Towarzystwem Gimnastycznym 
„Sokół” był jednym z ważniejszych 
dowódców Powstania Wielkopol-
skiego. Organizował Straż Ludową 
i był również jej komendantem, póź-
niej dowodził Obroną Krajową. 
Z kolei pradziadek Konstancji Mać-
kowiak – pochowany na Junikowie 
podporucznik Leon Frankowski 
(1915-2011) – był żołnierzem 7. 
Pułku Strzelców Konnych Wielko-
polskich. W 2006 r., wówczas jako 
ostatni żyjący żołnierz tego pułku, 
przekazywał honorowo jego tradycje 
2. batalionowi 17. Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej im. ge-
nerała broni Józefa Dowbor-Muśnic-
kiego. Obóz karno-śledczy w Żabi-
kowie był miejscem kaźni tysięcy 
Wielkopolan. Szacuje się, że przeszło 
przez niego około 40 tysięcy osób, 
niepełna lista o�ar obejmuje 479 
nazwisk. W trakcie ewakuacji obo-
zu w styczniu 1945 r. spalono 80 
więźniów niezdolnych do marszu. 
We wszystkich tych miejscach człon-
kowie TMML zapalili znicze.
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n
Gratką dla miłośników historii była możliwość obejrzenia redity Przyczółka Mo-
stowego. Na zdjęciu uczestnicy „Przechadzki po Poznaniu” przed zabytkowym 
budynkiem na terenie Elektrociepłowni Poznań-Garbary   fot. Piotr Wilczyński

Moliński (prezes Stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego „Forum 
Lubońskie”), prof. Janusz Karwat, 
dr Roman Klimas, Piotr Paweł Rusz-
kowski, radni, pracownicy Wydzia-
łu Planowania, Rozwoju i Ochrony 
Środowiska: Joanna Cichoń i Agniesz-
ka Perz, projektanci z Pracowni 
Architektonicznej „AC Studio”: Ja-
rosław Romański i Agnieszka Waw-
dysz oraz przedstawiciele lokalnej 
prasy. Na wstępie Jarosław Romań-
ski zapoznał uczestników z koncep-
cją architektoniczną rewitalizacji 
terenu zajmowanego m.in. przez 
dawny Dom Włodarza. W toku 

dyskusji uczestnicy wyrażali osobi-
ste zdania na temat przygotowanej 
koncepcji i na gorąco dzielili się 
swoimi uwagami. Spotkanie zakoń-
czyło się wizją lokalną na terenie 
byłego folwarku przy ul. Puszkina, 
gdzie miał miejsce dalszy ciąg dys-
kusji, co przełożyło się na powstanie 
kilku nowych pomysłów. Zostały 
one przekazane urzędnikom i pro-
jektantom w celu dokonania zmian. 
Kiedy i jaki będzie ostateczny projekt 
pałacu ślubów i izby historii miasta, 
nie wiadomo.

PAW

n
Na zdjęciu młoda dama Konstancja Maćkowiak ze swoim 
tatą, rówieśnikami i paniami opiekunkami z „Tęczowej 
Krainy” na stacji kolejowej w Luboniu   fot. Monika War-
chalewska
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Elektrociepłownia na sprze-
daż

7 października na terenie Elek-
trociepłowni Poznań-Garbary na-
leżącej do �rmy Dalkia Poznań ZEC 
SA Telewizja WTK przygotowała 
materiał poświęcony przyszłości tego 
miejsca z udziałem TMML. Pod 
koniec 2015 r. de�nitywnie zakoń-
czy się funkcjonowanie tego zakła-
du pracy, a teren zostanie wystawio-
ny na sprzedaż. Warto pamiętać, że 
znajdują się na nim modernistycz-
ne budynki elektrociepłowni z prze-
łomu lat 20. i 30. XX wieku z ory-
ginalnym wyposażeniem. Unikatem 
jest natomiast redita Przyczółka 

Mostowego zbudowanego w latach 
30. i 40. XIX wieku. Jest to bowiem 
jedyna taka budowla zachowana ze 
wszystkich poznańskich fortów 
twierdzy poligonalnej, choć bardzo 
mało znana. Pokazywano ją publicz-
nie tylko raz – podczas sierpniowe-
go zwiedzania przygotowanego przez 
TMML w ramach tegorocznych Dni 
Twierdzy Poznań.

Materiał można było obejrzeć 
we wszystkich wtorkowych wydaniach 
„Pulsu Dnia” i cieszył się on dużym 
zainteresowaniem.

Przemysław Maćkowiak
prezes TMML,  

prowadzi Sekcję Historyczną
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Towarzystwo Miłośników Miasta 
Lubonia (TMML) działa od 
kilkudziesięciu lat. Przez ten 

czas jego członkowie realizowali się 
na wielu polach. Także dzisiaj. W ar-
tykule „Porządki w TMML”, zamiesz-
czonym w „Wieściach Lubońskich” 
10-2014 opisano subiektywnie jedynie 
wycinek owej działalności.

Cierpliwy papier
Wbrew informacjom, jakoby 

Piotr Gawełko nie wywiązywał się 
z powierzonych mu obowiązków 
w ramach Komisji Rewizyjnej, brał 
on czynny udział w działaniach 
TMML jako jej członek, a następnie 
przewodniczący. W imieniu komi-
sji wielokrotnie bezskutecznie do-
magał się od zarządu (zwłaszcza 
prezesa Przemysława Maćkowiaka) 
wymagających skontrolowania do-
kumentów i informacji dotyczących 
działania stowarzyszenia (co podniósł 
w bezpodstawnie nieprzyjętym przez 

Komisję Skrutacyjną i nie dołączo-
nym do protokołu oświadczeniu 
dostarczonym na zebranie 20 wrze-
śnia 2014 r.). Wreszcie zwołał na 
dzień 28 sierpnia 2014 r. Walne Ze-
branie, którego uprzednio, mimo 
wielu powodów, odmówił zarząd (co 
zostało opisane w nr 8-2014 czaso-
pisma w artykule „Bałagan w TMML?”), 
pomimo wystąpienia kilku przewi-
dzianych Statutem przesłanek, po-
cząwszy już od połowy 2012 r. Zatem 
Piotr Gawełko wykonywał swoje 
obowiązki najlepiej, jak potra�ł i był 
w stanie, biorąc pod uwagę obstruk-
cję ze strony zarządu organizacji.

Natomiast niżej podpisana zo-
stała skreślona z listy członków 
stpwarzyszenia bezprawnie, bez 
przewidzianych statutem stowarzy-
szenia podstaw i jakiegokolwiek 
uzasadnienia, pomimo ogromnego 
zaangażowania w działania TMML, 
co można potwierdzić choćby po 
zapoznaniu się z publicznym pro�-

lem TMML w mediach społeczno-
ściowych. Wniosła już w sprawie 
skreślenia stosowne powództwo do 
właściwego sądu.

Dwa zebrania
Termin zebrania wyznaczonego 

przez zarząd – 20 września – wy-
znaczono świadomie tak, by koli-
dował z występem śpiewaczym 
Sekcji Kultury... Z drugiej strony 
może to i dobrze, gdyż zebranie zo-
stało wyreżyserowane i stanowiłoby 
marnotrawstwo czasu. Zdrowy roz-
sądek i troska o stowarzyszenie nie 
zawsze wystarczają, gdy w zebraniu 
brały udział osoby przyjęte decyzją 
zarządu wyłącznie w celu oddania 
głosu (np. rekonstruktorzy z Toru-
nia, uprzednio obecni na jednej 
imprezie Sekcji Historycznej), nie-
aktywne nigdy przedtem w działaniach 
stowarzyszenia. Liczna i aktywnie 
działająca w ramach TMML Sekcja 
Kultury uznała za legalne zebranie 

z 28 sierpnia 
2014 r. Uzupeł-
niono wtedy skład 
Zarządu i Komi-
sji Rewizyjnej, 
także o przedsta-
wicieli Sekcji 
Kultury. Na wrze-
śniowym wyda-
rzeniu (zebranie 
zwołane na 
20.09.2014 – przyp. 
red.) nie stawił się 
niemal nikt, jeśli 
nie liczyć Jana 
Kaczmarka i Fran-
ciszka Antoniew-
skiego w roli 
obserwatorów 
początku spotka-
nia. Podzielają oni 
pogląd o mario-
netkowym cha-
rakterze imprezy 
obecnego zarzą-
du.

Artykuł prezesa TMML Prze-
mysława Maćkowiaka zawierał nie-
stety, jak widać, liczne niemeryto-
ryczne stwierdzenia i nieścisłe in-
formacje. Pozostaje podkreślić, że 
nie można całego TMML postrzegać 
przez pryzmat tej osoby, prowoko-
wanych przez nią kon�iktów i pom-
patycznych komunikatów, zniechę-
cania wielu aktywnych członków 
(np. w marcu br. rezygnację złożyło 
dwóch członków zarządu oraz licz-
na grupa naprawdę zaangażowanych 
członków Sekcji Historycznej). Sto-
warzyszenia to grupy osób chcących 
razem działać w konkretnym celu. 
To nie organizacje wodzowskie ani 
przedsiębiorstwa. Lubonianie dzia-
łają i działać będą.

Sekcja Kultury w akcji
Zdrowa konkurencja to podsta-

wa rozwoju. Dlatego obok śpiewania 
i kabaretu także rekonstrukcja hi-
storyczna stała się obszarem dzia-

TMML działa szeroko
Polemika do „Porządki w TMML – „WL” 10-2014, str. 51

łania Sekcji Kultury. Byliśmy obec-
ni w strojach sprzed 100 lat na 
odsłonięciu Ławeczki bł. Edmunda 
Bojanowskiego w Luboniu, choć 
można było nas pomylić z Sekcją 
Historyczną. Jednak 10 sierpnia na 
ulicę Wąską w Mosinie pojechaliśmy 
już sami, troszcząc się o społeczność 
lokalną. Byliśmy także dalej – 31 

sierpnia – w Kościanie na pikniku 
historycznym, 28 września w Jak-
torowie na obchodach bitwy z 1944. 
W nadchodzącym roku planujemy 
dalsze działania i prężny rozwój. 
Będziemy o nich, za przyzwoleniem 
Redakcji, informować czytelni-
ków.

Renata Surmaczewska

n
Renata Surmaczewska i Piotr Gawełko aktywnie działają 
w Towarzystwie Miłośników Miasta Lubonia – na zdjęciu 
podczas imprezy „Szeroko na Wąskiej” 10 sierpnia w Mosi-
nie, gdzie reprezentowali Sekcję Kultury   fot. Wanda Bech

Towarzystwo Miłośników 
Miasta Lubonia zaprasza 
na 43. Wieczór Historycz-

ny w piątek, 21 listopada o godz. 
18 do Urzędu Miasta przy placu 
Edmunda Bojanowskiego 2. Go-
ściem spotkania w sali sesyjnej bę-
dzie tym razem Jarosław Leszcze-
łowski, który wygłosi prelekcję „Z 
dziejów mrocznego Ordensburga 
nad Krosinem”. Gdzieś na uboczu 
nowoczesnej cywilizacji, nad urokli-
wym jeziorem Krosino, położonym 
między Złocieńcem a Siemczynem 
znajduje się obiekt, który należy do 
najbardziej intrygujących i tajem-
niczych na całym terenie Pomorza 
Zachodniego. Każdego, kto zapę-
dzi się w te strony, może zaskoczyć 
widok dwóch strzelistych wież, które 
ktoś obrazowo porównał do tolkie-
nowskiej wieży Barad-dur w krainie 
Mordoru. Im bardziej zagłębimy się 
w historię tego obiektu, tym bar-
dziej doceniać będziemy trafność 
tego porównania.

Ordensburg (zamek zakonny) 
nazywany był wcześniej Parteibur-
giem (zamek partyjny) lub Schu-
lungsburgiem (zamek szkoleniowy). 
Te trzy nazwy właściwie oddają 
jego przeznaczenie; był to więc 
partyjny ośrodek szkoleniowy dla 
młodej kadry NSDAP. Nazwa „Or-
densburg” wskazuje na charakter 
tego szkolenia, którego celem mia-
ło być ukształtowanie masy bez-
warunkowo oddanych Hitlerowi 
„zakonników” i „bojowników świa-
topoglądowych”. Fritz A. Heinen 

określił ordensburgi jako „monu-
mentalne ślady obłędnego i nie-
zwykłego eksperymentu służącego 
manipulowaniu ludźmi w interesie 
przestępczego reżimu”.

Prelekcja w trakcie 43. Wieczo-
ru Historycznego będzie rodzajem 
wirtualnej wycieczki po zachowa-
nym do dziś Ordensburgu nad 
Krosinem, w celu opisania jego 
historii i architektury. W ramach 
wprowadzenia autor opowie też 
o najciekawszych epizodach z dzie-
jów Pojezierza Drawskiego.

Jarosław Leszczełowski (ur. 
1963) ukończył studia informatycz-
ne na Uniwersytecie Bundeswehry 
w Monachium. Od wielu lat zaj-
muje się historią Pojezierza Draw-
skiego. Jest autorem dwunastu 
książek o dziejach tego regionu, 
w tym z Rolfem Sawińskim „Od 
nazistowskiej twierdzy do polskich 
koszar. Historia obiektu w Budowie 
koło Złocieńca”. W 2012 r. po 30. 
latach powrócił w swoje rodzinne 
strony. Pracuje w Gdańsku jako 
menadżer IT. 28 lutego 2007 r. Rada 
Miasta Złocieniec nadała mu tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta 
i Gminy.

Już teraz też zapraszamy też 12 
grudnia br. na 44. Wieczór Histo-
ryczny. Naszym gościem będzie 
Marcin Libicki, który opowie o miej-
scu Polski w Europie w ujęciu hi-
storycznym.

Wstęp jest bezpłatny. Serdecz-
nie zapraszamy!

Przemysław Maćkowiak

Zaproszenie!
Z dziejów mrocznego Ordensburga nad Krosinem
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W Gimnazjum nr 2 odbył się 
23 października kolejny, 
już trzeci, Luboński Piknik 

Wokalny. Było to spotkanie wyjątko-
we, gdyż tego dnia swoje 4. urodziny 
obchodził pierwszy z 3 zespołów za-
łożonych w Stowarzyszeniu Kultural-
no-Artystycznym „Formoza”. Wraz 
z solenizantkami z zespołu „Formoza” 
(Maja Albanowska, Basia Budzyńska, 
Zuzia Budzyńska, Olga Chmielew-
ska, Natalia Kaźmierczak, Dominika 
Krzyżańska, Agata Lewandowska, Ola 
Makulska, Zuza Skrok, Asia Spychała, 
Julka Światłowska) świętowali licz-
nie członkowie Lubońskiego Uni-
wersytetu III Wieku, Sekcja Kultu-
ry Towarzystwa Miłośników Miasta 
Lubonia oraz dwie pozostałe grupy 
wokalne działające w Stowarzysze-
niu – „Eskadra” i „Pozor”.

Historia Stowarzyszenia Kultu-
ralno-Artystycznego „Formoza”, 
zanim zaistniało formalnie, rozpo-

czyna się w październiku 2010 r. 
Wtedy utworzono młodzieżową 
grupę wokalną „Formoza”, założoną 
przez piosenkarkę i kompozytorkę 
Dominikę Barabas (www.barabas.
com.pl, www.dominikabarabas.com). 
Zespół prężnie i z pasją „szlifował 
talenty” w murach Lubońskiego 
Ośrodka Kultury. Kompania złożo-
na z kilkunastu nastoletnich dziew-
cząt, a prowadzona przez charyzma-
tyczną wokalistkę, zaczęła zdobywać 
liczne nagrody na ogólnopolskich 
przeglądach i festiwalach artystycz-
nych, rozsławiając rodzime miasto 
i zjednując sobie niezmiennie serca 
publiczności oraz jurorów (m.in. 
I miejsce na II Festiwalu Artystycz-
nych Poszukiwań w Górznie 2011 r.; 
III miejsce na XIV i XV Ogólnopol-
skim Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Będzinie 2011 i 2012 r.; Nagroda 
Główna XX Ogólnopolskiego Festi-
walu „Śremsong” 2011 r.; I miejsce 
na XV Festiwalu „Corda Cordi” 
w Brzegu 2012 r.; II nagroda IV Ogól-
nopolskiego Festiwalu Piosenki 
z Duszą w Teresinie 2013 r.; I na-
groda oraz nagroda publiczności na 
XVIII Spotkaniach z Muzyką i Poezją 

w Obornikach Śląskich 2013 r.; II na-
groda na II Festiwalu Artystycznych 
Poszukiwań „Pasterskie Anioły” 
2013 r.; I Miejsce na III Ogólnopol-
skim Konkursie Piosenki Turystycz-
nej i Żeglarskiej „50 Mil” w Pozna-
niu 2014 r.)

W drugiej połowie 2013 r. za-
padła decyzja o utworzeniu Stowa-
rzyszenia Kulturalno-Artystycznego, 
obierającego nazwę „Formoza”, au-
tonomicznie działającego ugrupo-
wania, które tworzy szansę kształ-
cenia warsztatu wokalnego, festiwa-
lowych wyjazdów oraz niezapomnia-
nych scenicznych doznań, wszystkim 
mieszkańcom Lubonia, w dopaso-
wanych grupach wiekowych. Tym 
sposobem powstały dwie kolejne 
zespoły wokalne: „Eskadra” (7-12 
lat) „Pozor” (20+).

Sukcesy zespołu „Eskadra” (Jo-
anna Cykowiak, Natalia Matyjasik, 
Zuzia Latour, Jagoda Goździewska, 

Martyna Michalak, Wiktoria Gniaz-
dowska, Jagoda Skrzypczak, Emilia 
Stolarek, Marysia Kędziora, Julia 
Kędziora, Zosia Tomczak) to m.in.: 
I miejsce na XIV Regionalnym Fe-
stiwalu Kolęd i Pastorałek we Lwów-
ku (2013 r.) i wyróżnienie na VI Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki 
„Kwietnik” w Kutnie (2014 r.).

Zespół „Pozor” (Agata Budzyń-
ska, Magda Leszczyńska, Iwona 
Makulska, Ela Wąsowicz, Ania Kie-
rzynka, Julia Światłowska, Ela Tom-
czak) – wyróżnienia: na XIV Regio-
nalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
we Lwówku (2013 r.) i na XV Ogól-
nopolskim Przeglądzie Piosenki 
Poetyckiej w Oleśnie (2014 r.)

Zespoły koncertują ponadto 
z towarzyszeniem Orkiestry Kame-
ralnej „l’Evolution” pod batutą Kac-
pra Biruli. Warto nadmienić, że 
Stowarzyszenie może poszczycić się 
również solowymi dokonaniami 
wokalistek: Zuzanna Skrok – I miej-
sce na IV Małym Festiwalu Piosen-
ki w Luboniu (2012 r.), II miejsce 
na XVII Spotkaniach z Muzyką i Po-
ezją w Obornikach Śląskich (2012 r.) 
i wyróżnienie na III Festiwalu Ar-

Piknik Formozy
Kolejne otwarte spotkanie wokalne Stowarzyszenia Kulturalno-
Artystycznego „Formoza” oraz jego sukcesy

tystycznych Poszukiwań w Górznie 
(2012 r.); Dominika Krzyżańska – 
wyróżnienie na XVII Spotkaniach 
z Muzyką i Poezją w Obornikach 
Śląskich (2012 r.), I miejsce na III Fe-
stiwalu Piosenki Rosyjskiej w Po-
znaniu (2013 r.); Agata Lewandow-
ska – Nagroda Publiczności na XVII 
Spotkaniach z Muzyką i Poezją 
w Obornikach Śląskich (2012 r.); 
Zuzanna Budzyńska – �nalistką 
Festiwalu Piosenki Filmowej w Byd-
goszczy (2012 r.); Natalia Kaźmier-
czak – II miejsce na III Festiwalu 
Piosenki Rosyjskiej w Poznaniu 
(2013 r.) i II nagroda na I Festiwalu 
Piosenki Religijnej w Luboniu (2013 r.); 
Barbara Budzyńska – wyróżnienie 
na III Ogólnopolskim Konkursie 
Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej 
„50 Mil” w Poznaniu (2014 r.).

Obecnie Stowarzyszenie „For-
moza” ma siedzibę w Gimnazjum 
nr 2.

Dominika Barabas

Dziękuję Rafałowi Markowi 
i Elżbiecie Stefaniak za cierpliwość 
i pomoc okazaną w trudnych mo-
mentach istnienia naszej czeredy; 
Dyrektorom Reginie Górniaczyk 
(Ośrodek Kultury) i Jolancie Walczak 
(Gimnazjum nr 2) za gościnność. 
Dziękuję wszystkim, bez których 
nasze stowarzyszenie nie mogłoby 
istnieć – od wspaniałego zarządu, 
przez zaradnych, gotowych do po-
święceń członków grupy, niezrów-
nanych wolontariuszy, aż do cudow-
nych podopiecznych, bez których 
całość moich starań nie byłaby na-
wet w połowie tak piękna, jak jest 
obecnie.

Dominika Barabas

n
Piknik wokalny „Formozy” w Gimnazjum nr 2

Spragnionych śpiewu nadal 
zapraszamy na regularne zajęcia: 
„Eskadra” (7-12) – poniedziałek, 
godz.16-18; „Formoza” (13-18) – 
czwartek, godz.18-20; „Pozor” (20+) 
– poniedziałek, godz.18-20.

Mecz Polska-Niemcy

Obie drużyny grały ze sobą 
dotychczas 18 razy. 12 razy 
lepsi okazali się Niemcy (od 

1990 r. jako RFN), a 6 razy padł remis 
(m.in. w dwóch poprzednich spotka-
niach: 2:2 w Gdańsku w 2011 r. i 0:0 
w Hamburgu w maju br.), gdy oba 
zespoły wystąpiły w eksperymental-
nych zestawieniach. Sportowe spo-

tkanie 11 października br. miłośni-
cy futbolu obejrzeli w Kowbojskim 
Miasteczku na dużym ekranie. Go-
spodarzami tego nietypowego miej-
sca są: Jack, Dorota i Wa�o Bill. Po 
zwycięstwie polskiej reprezentacji 
2:0, goście dzielili się swoimi wraże-
niami. Polska wygrała z Niemcami 
– mistrzami świata.

Święto pyry
Kowboje wraz z Grupą Tanecz-

no-Westernową „Dallas Country” 
zorganizowali na ranczo przy ul. 
Kwiatowej piknik rodzinny „Święto 
Pyry”, w którym wzięli udział miesz-
kańcy oraz przyjezdni. Główną 
atrakcją imprezy były placki ziem-

niaczane, nazywane w Wielkopolsce 
„plyndzami”, przygotowane na miej-
scu i podawane prosto z patelni przez 
westernową kucharkę Cristal. Na 
uznanie zasługiwało też wiele innych 
dań przyrządzonych z tego warzywa. 
Po raz pierwszy w historii kowboj-
skiego miasteczka odbyła się aukcja 
„Walka o karton”, w której wzięły 
udział osoby ciekawe tego, co ukry-

to wewnątrz papierowych pudeł. 
Podbijały licytację, aby zaspokoić 
swoją ciekawość. Rodziny brały udział 
w konkursie polegającym na wyko-
naniu ludzików z kasztanów i żołę-
dzi oraz kompozycji z jesiennych 
liści. Najmłodsi ruszyli w pościg za 
rzezimieszkiem, którego wizerunek 
widniał na plakacie. Było jeszcze 
wiele innych atrakcji. Po miastecz-
ku przechadzał się pluszowy ziem-
niaczek Evito, który rozbawiał gości. 
Kowbojski weekend uprzyjemnił 
swoimi pięknymi utworami muzycz-
nymi nasz przyjaciel, wokalista co-
untry – Jacek Wietrzykowski (Win-
dy Jack).

Zbigniew Henciel

Z Miasteczka Country

n
 Cristal przygotowującą placki ziemniaczane („plyndze”)   fot. Zbigniew Henciel
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Spotkanie autorskie

W czwartek, 2 października 
odbyło się spotkanie au-
torskie z Mirosławem Or-

łowskim oraz promocja jego książki 
„Warszawa’44”  (czytaj: „WL” 6-2014 
str. 5). Gość opowiedział o etapach 
tworzenia publikacji, a także ujawnił 

nieznane ogółowi zdarzenia z Po-
wstania Warszawskiego. Udostępnił 
też prywatne materiały, które wy-
korzystał, tworząc książkę. Przybyli 
mieli możliwość zobaczenia rekon-
strukcyjnych zdjęć wykonanych na 
potrzeby książek.

Głośne czytanie
3 października odbyło się pierw-

sze powakacyjne czytanie bajek dla 
dzieci. W tym roku czas umilać będą 
dzieciom słuchacze Lubońskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jako 
pierwszy czytał Włodzimierz Sro-
czyński, sam będący dziadkiem. 
Małym słuchaczom przedstawił 
przygody „Franklina”, „Marzenie 
Krówki Podkówki” i „Opowiadanie 
o prawdzie”. Dzieci z dużym zain-
teresowaniem słuchały opowiadań, 
a na zakończenie otrzymały słodki 
poczęstunek.

Wernisaż Ewy Jakubow-
skiej

3 października w „Galerii na 
Regale” odbył się wernisaż malarstwa 
lubońskiego pedagoga i psychologa 
Ewy Jakubowskiej pt. „Z pędzlem 

przez życie”. Artystka od ponad 
trzydziestu lat pracuje z młodzieżą, 
której stara się pokazywać wartość, 
jaką w życiu odgrywa pasja. Prze-
konuje o jej nie przecenionym zna-
czeniu w trudnych chwilach – po-
zwala zrelaksować się i zdystansować 
od problemów i niepowodzeń. Swo-

ją wystawą Pani Ewa dostarczyła 
wiele wzruszeń i powodów do prze-
myśleń. Dedykację muzyczną wy-
konał Jarzy Lisiak – młody, utalen-
towany wiolonczelista.

Koncert jubileuszowy
6 października gościliśmy Prze-

mka Mazurka, Wojtka Winiarskie-
go i Pawła Głowackie-
go na jubileuszowym 
koncercie z okazji 60-
lecia Lubonia. Swoją 
obecnością zaszczycił 
nas burmistrz Miasta 
Rafał Marek, który 
podarował wybranym 
gościom symboliczne 
róże. Koncert nosił 
tytuł „Trzeba coś zro-
bić”, a odbył się w ramach 
projektu „Od słowa do 
słowa”. Młodzi artyści 
zaangażowali widow-
nię do wspólnego śpie-

Z Biblioteki Miejskiej

wu oraz komponowania piosenki. 
Zorganizowali konkurs na najlepiej 
napisany tekst z nagrodami. Zwy-
ciężczyniami zostały Michalina 
Skwierzyńska i Sylwia Marciniak. 
Drugie miejsce zajęła Agata Miko-
łajczak, a trzecie Elżbieta Garczyń-
ska. Koncert został bardzo ciepło 
przyjęty przez przybyłych. Wyko-
nawców nagrodzono gromkimi 
brawami.

„Promyk”
14 października odbyło się co-

miesięczne spotkanie Klubu Ludzi 
Niewidomych i Słabowidzących 
„Promyk”. Przy wspólnej kawie 

i słodyczach prowadzono ciekawe 
rozmowy. Gośćmi spotkania byli 
burmistrzowie Dariusz Szmyt i Ra-
fał Marek, którzy kończąc swoją 
kadencję, przyszli pożegnać się 
z członkami klubu. Klubowicze 
wręczając kwiaty, podziękowali za 
współpracę.

Spotkanie z terapeutą
20 października gościliśmy po-

nownie bioenergoterapeutę Krzysz-

tofa Malengowskiego, specjalistę 
jednego z działów medycyny nie-
konwencjonalnej, polegającym na 
odblokowywaniu energetycznych 
kanałów w ludzkim ciele.

Świat na wyciągnięcie ręki
W znanym cyklu odbyło się 22 

października spotkanie pt. „Zwykłe 
i niezwykłe zjawiska meteorologicz-
ne w Karkonoszach”. Prowadził je 
podróżnik i meteorolog Tomaszem 
Nasiółkowski. Zgromadzeni mogli 
dowiedzieć się wielu ciekawych rze-
czy na temat: widma Brockenu, 
zjawiska halo (słonecznego i księ-
życowego), szadzi i parhelium.

Klub Filmowy
29 października „Ga-

leria na Regale” zamieni-
ła się w salę kinową. A to 
za sprawą spotkania mi-
łośników dużego ekranu, 
którzy raz w miesiącu spo-
tykają się w Bibliotecznym 
Klubie Filmowym. Tym 
razem mieliśmy okazję 
obejrzeć film Wes’a An-
dersena pt. „The Grand 
Budapest Hotel”. Prelekcję 
do filmu oraz dyskusję po 
niej poprowadził dr Mar-
cin Jauksz. Serdecznie 
zapraszamy na spotkania 

Klubu Filmowego zawsze w przed-
ostatni poniedziałek miesiąca 
o godz. 19.

Wernisaż Marka Nowaka
„Kolor – pozytywne wycieranie 

pędzla o płótno” to tytuł kolejnej już 
wystawy Marka Nowaka, której wer-
nisaż odbył się 24 października. 
Najnowsze obrazy to świat, którego 
obiektywnie nie ma, choć istnieje 
we wnętrzu artysty. „W czasie, w któ-
rym przyszło nam żyć, kiedy jeste-
śmy przytłoczeni mediami i kon-
sumpcyjnymi stereotypami, malar-
stwo i muzyka pozwala nam dotknąć 
i obcować z bytami tajemniczymi 
i potężnymi. Mają one jednak wy-
jątkową właściwość – wyzwalają nas 
od doraźnych problemów”. Po 35 
latach malowania Marek Nowak 
wycofuje się z eksperymentów i za-
czyna wracać do źródeł – koloru. 
Wystawa przyciągnęła kilkudziesię-
ciu gości, sala Galerii wypełniona 
była po brzegi. Zapraszamy do jej 
zwiedzania.

(BM)

n
Lubonianin Mirosław Orłowski – autor książki o Powstaniu Warszawskim

n
Wernisaż Ewy Jakubowskiej (2. z lewej)

Koncert z okazji 60-lecia miasta
n

n
Wernisaż wystawy Marka Nowaka
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15 lat sukcesów i skandali

Program ostatniego tournee 
gdańskiej formacji zawierał, 
jak sama nazwa wskazuje, 

przegląd ich najpopularniejszych 
skeczy, których przez piętnaście lat 
działalności grupy uzbierało się cał-
kiem sporo. W przypadku „Lima” 
ilość szła w parze z jakością, o czym 
świadczy długa lista nagród, które 
trupa otrzymała. Do najważniejszych 
z nich zaliczyć można na pewno te 
zdobyte na Przeglądzie Kabaretów 
Amatorskich w Krakowie, gdzie for-
macja ta trzykrotnie zostawała lau-
reatem pierwszej nagrody (w 2001, 
2004 oraz 2006 r.). Warto wspomnieć 
jeszcze o wyróżnieniach zdobytych 
przez „Limo” na Rybnickich Jesie-
niach Kabaretowych oraz Lidzbar-
skich Biesiadach Humoru i Satyry. Być 
może wpływ na popularność i wyso-
ką pozycję formacji w „kabaretowej 
hierarchii” ma wszechstronność jej 
członków. Świadczą o niej solowe 
występy Abelarda Gizy czy aktorskie 

popisy Wojciecha Tremiszewskiego 
w „Spadkobiercach”, czyli improwi-
zowanym serialu, którego pomysło-
dawcą jest znany z kabaretów „Potem” 
oraz „Hrabi” Dariusz Kamys.

Podczas kilkunastoletniej karie-
ry gdańskim kabareciarzom przy-
tra�ały się też wpadki. Najgłośniej-
sza z nich dotyczy oczywiście pro-

gramu wyemitowanego przez Tele-
wizję Polską w marcu 2013 r., który 
skończył się wnioskiem o ukaranie 
TVP2 za „nadawanie antykatolickich, 
poniżających osoby starsze i niepeł-
nosprawne” treści, złożonym przez 
członków Parlamentarnego Zespo-
łu ds. Przeciwdziałania Ateizacji 
Polski. Między innymi do tej sytuacji 
odniósł się Tomasz Jachimek, jeden 
z �larów kabaretu „Limo”, w wywia-
dzie udzielonym „Wieściom Luboń-
skim” (gorąco zachęcam do lektury 
tego wywiadu, który rzuci nie tylko 
więcej światła na okoliczności opi-
sanego wydarzenia, ale wyjaśni 
również motywy zakończenia dzia-
łalności grupy). Na szczęście fala 
oburzenia wywołanego zeszłorocz-
nym występem szybko opadała, 
a „Limo” odbudowało swoją pozycję 
na polskiej scenie kabaretowej, o czym 
świadczyć może między innymi 
wysoka frekwencja podczas wystę-
pu w Luboniu.

Teoretycznie to samo, a jed-
nak...

Publiczność zgromadzona w hali 
widowiskowo-sportowej, już na 
wstępie podzielona przez Abelarda 
Gizę na dwie drużyny, czyli „dru-
żynę orłów” i „drużynę yyy”, nie 
mogła być do końca pewna, czego się 
spodziewać. Na pewno można było 
liczyć na prezentację najpopular-
niejszych dokonań grupy i tych 
oczywiście nie zabrakło. Takie ske-
cze jak „Lotnisko”, „Zmiana nazwi-
ska”, „Kobieta idealna” czy „Leszek 
Balcerowicz: nieznana historia” są 
raczej dobrze znane sympatykom 
sceny kabaretowej. Podczas dwu-
godzinnego występu pojawiły się 
również nowsze i mniej znane scen-
ki, które bardzo skutecznie uroz-

maiciły pełen dobrego humoru 
wieczór. Nie mogło oczywiście za-
braknąć tego, z czego chyba naj-
bardziej słynie kabaret „Limo”, 
czyli improwizacji. Mają one to do 
siebie, że za każdym razem prze-
biegają inaczej, więc zarówno wi-
dzowie, jak i stojący na scenie ar-
tyści, absolutnie nie wiedzą, czego się 

Ostatnie rozśmieszanie
15 października w hali widowiskowo-sportowej Lubońskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji wystąpił kabaret „Limo”. Luboń był 
jednym z wielu przystanków w ich pożegnalnej trasie 
zatytułowanej „The Best of Kabaret Limo – Ostatnie pożegnanie”.

n
Kabaret „Limo”

spodziewać. W przypadku „Lima” 
takie improwizacje za każdym razem 
wypadają znakomicie, co bardzo 
dobrze świadczy o poczuciu humo-
ru gdańskich kabareciarzy. Nie 
inaczej było w Luboniu – zarówno 
improwizowany skecz z udziałem 
zaproszonych na scenę widzów, jak 
i improwizowane piosenki o zapro-
ponowanej przez publiczność te-
matyce stolarskiej w wykonaniu 
Szymona Jachimka, zostały świetnie 
przyjęte przez publiczność. Poże-
gnalne popisy kabaretu „Limo” 
pokazały, że występy na żywo nie 
muszą ograniczać się wyłącznie do 
powtarzania skeczy dobrze już zna-
nych z telewizji czy Internetu, ale 
mogą za każdym razem zaskakiwać 
widzów czymś zupełnie nowym.

To nie koniec rozśmieszania
Chociaż tytuł pożegnalnej tra-

sy kabaretu „Limo” brzmi „The Best 

of Kabaret Limo – Ostatnie poże-
gnanie”, to minie jeszcze trochę 
czasu, zanim Ewa Błachnio, Abelard 
Giza, Wojciech Tremiszewski oraz 
Szymon Jachimek faktycznie po 
raz ostatni staną wspólnie na sce-
nie. Na żywo będzie ich można 
zobaczyć w różnych miejscach 
kraju do końca bieżącego roku, 
a faktycznie ostatni wspólny występ 
gdańskiej formacji odbędzie się 
w sylwestrowy wieczór w Warsza-
wie. Na szczęście gustujący w ka-
baretowej rozrywce lubonianie 
mogą spać spokojnie – pożegnal-
ny występ kabaretu „Limo” nie 
oznacza pożegnania z występami 
kabaretów w Luboniu i do gościn-
nej hali widowiskowo-sportowej 
Lubońskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji na pewno zawita jeszcze 
niejedna grupa kabaretowa.

Mateusz Tritt

n
Kabaret „Limo” na lubońskiej scenie w LOSiR-ze

n
Widownia podczas pożegnalnego występu kabaretu „Limo”

W październikowym wyda-
niu „WL” na str. 50 uka-
zał się tekst pt. „Cieszkowski 

przepisany!” podsumowujący szero-
ką akcję realizowaną przez Szkołę 
Podstawową nr 2 (Cieszkowiankę), 
polegającą na ręcznym przepisaniu 
najbardziej znanego dzieła Augusta 
hr. Cieszkowskiego (patrona SP 2) 

– „Ojcze nasz”. W artykule, wpisując 
na początku tekstu dla orientacji czy-
telników nazwę organizatora, błędnie 
podaliśmy Szkołę Podstawową nr 3 
zamiast Szkoły Podstawowej nr 2. 
Autorkę tekstu – panią Urszulę Fer-
dynus, Szkołę Podstawową nr 2 oraz 
czytelników przepraszamy.

Redakcja

Sprostowanie

Nasz para�alny niegdyś, zabyt-
kowy Kościół pw. św. Floriana 
w Wirach, znajdująca się przed 

nim brama (czytaj: „WL” 12-2003, 
str. 37), ogrodzenie oraz otoczenie 
świątyni po pracach restauratorsko-
konserwatorskich nabrały nowego 
blasku. Do dokończenia pozostały już 
tylko pojedyncze prace. Informacje 
o odnowieniu kościoła wraz z oto-
czeniem przekazali nam proboszcz 
para�i pw. św. Floriana w Wirach – 
ksiądz kanonik Kazimierz Szacho-
wicz i Marian Adamski.

W ostatnich dniach czerwca 
zewnętrzne elewacje kościoła umy-
to i pomalowano. Przy pomocy 
specjalnego dźwigu umyto też ko-

pułę i cały dach. Wykonanie tych 
robót kosztowało 100 tys. zł. Napra-
wiono drewniane żaluzje, które będą 
jeszcze pomalowane. Odnowionych 
zostanie też czworo drzwi wejścio-
wych. Wymieniono ogrodzenie. Płot 
stanie także przy plebanii. Zabytko-
wa brama będzie okratowana. Przed 
świątynią zostaną położone grani-
towe płyty. Starostwo Powiatowe 
s�nansuje wykonanie chodnika przy 
ulicy.

Całkowity koszt przywrócenia 
dawnej świetności wirowskiemu 
kościołowi i jego otoczeniu wynie-
sie ponad 600 tys. zł. Para�i udało się 
wprawdzie pozyskać dotacje na to 
przedsięwzięcie, ale stanowią one 
znikomą część wydatków. Samorząd 

Odnowiony kościół w Wirach

cd.  
na str. 
45



11/2014

44

Z PARAFII

Październik w naszej para�i po-
zostanie zawsze wyjątkowy, bo 
oprócz tego, że poświęcony 

jest Matce Bożej Różańcowej, to jest 
też ściśle związany z osobą naszego 
patrona – św. Jana Pawła II.

W dzień wyboru Karola Woj-
tyły na papieża, 16 października, 
dostarczono do naszej świątyni 
rzeźbę jego postaci, którą dzień 
później z niemałym trudem zamon-
towano wraz z krzyżem nad taber-
nakulum. W tym samym dniu 
w ołtarzu głównym zamontowano 
też specjalną szybę chroniącą relikwie 
św. Jana Pawła II.

Kilka dni później – 22 paździer-Qn

nika – obchodziliśmy nasze świę-
to para�alne – odpust – już trzeci 
od powstania para�i, ale pierwszy 
po kwietniowej kanonizacji patro-
na. Tradycyjnie o godz. 10 na Mszę 
św. przybyły osoby starsze i chore. 
O godz. 18 spotkanie z Diecezjalnym 
Moderatorem Żywego Różańca – ks. 
kan. dr. Janem Glapiakiem – miały 
osoby należące do tego stowarzyszenia 
w naszej para�i. Pół godziny później 
uroczyście odmówiono różaniec św. 
– Tajemnice Chwalebne. Rozważania 
do tych tajemnic odczytywała jedna 
z członkiń, a modlitwę różańcową 
prowadziły przedstawicielki pięciu 

naszych Róż. Uroczysta suma 
odpustowa rozpoczęła się 
o godz. 19. Przewodniczył 
jej ks. kan. dr Jan Glapiak, 
a uczestniczyli księża z luboń-
skiego dekanatu wraz z dzie-
kanem – ks. kan. Karolem 
Biniasiem, zaproszeni księża 
i nasi „honorowi wikariu-
sze” – ojcowie Piotr, Jacek 
i Krzysztof OMI. W homi-
lii ks. dr J. Glapiak nawiązał 
do postaci św. Jana Pawła II 
i rozpowszechnienia przez 
Niego modlitwy różańcowej. 
Podkreślił, jak wielkie znacze-
nie w życiu Kościoła, para�i, 
rodziny i nas samych ma ta 
bardzo prosta, ale jakże sku-
teczna modlitwa. Zachęcał 
do jej odmawiania we wspól-
nocie. Przed zakończeniem 
Mszy św. ks. proboszcz Paweł 
Dąbrowski poprosił ks. dr J. 
Glapiaka o poświęcenie rzeźby 
naszego patrona. Podczas tej 
uroczystej chwili przy ołtarzu 
obecny był również jej autor 
– poznański rzeźbiarz Jacek 
Nowak. Efekt jego półrocz-

nej pracy zebrani na Mszy św. wier-
ni nagrodzili gromkimi oklaskami. 
Już tradycyjnie w tym uroczystym 
dniu Mszę św. odpustową kończyła 
Nowenna do św. Jana Pawła II z ad-
oracją Jego relikwii i odśpiewaniem 
pieśni „O św. Janie Pawle II”.

Należy też wspomnieć, że w paź-Qn

dzierniku rozpoczęła działalność nowa 
grupa para�alna – Duszpasterstwo 
Rodzin. Wolontariuszki naszego Pa-
ra�alnego Zespołu „Caritas” uczest-
niczyły w rekolekcjach w Zaniemyślu, 
które pod hasłem „Miłość przynagla 
nas” prowadził ks. Tomasz Kozica. 
Trzy dni rekolekcji był czasem po-
święconym modlitwie, wymianie do-
świadczeń z innymi wolontariuszkami 
i konferencjom prowadzonym przez 
pracowników Caritas Archidiecezjal-
nej. We wszystkich tych zajęciach 
nasze wolontariuszki brały czynny 
udział, czerpiąc siły na następny rok 
pracy dla dobra najuboższych na-
szych para�an.

Halina Gościewska

O rzeźbie czytaj też na str. 13 
w cyklu co nowego

Z parafii św. Jana Pawła II

n
Moment osadzania krzyża w figurze 
patrona – św. Jana Pawła II

n
W skomplikowanej akcji montażu rzeźby 
w ołtarzu głównym użyto m.in. wózka widło-
wego, rusztowań i podnośnika

n
Msza św. odpustowa odprawiana przez ks. kan. dr. Jana Glapiaka. W kamien-
nym stole eucharystycznym podświetlane miejsce do wystawiania relikwii św. 
Jana Pawła II   fot. Włodzimierz Wasilewski

W kwietniowym wydaniu 
„WL” pisaliśmy o wymianie 
wysłużonych, dębowych 

drzwi wejściowych w kościele pw. 
św. Jana Bosko na nowe, sosnowe 
(czytaj: „WL” 04-2014,str.44). We 
wrześniu ta sama �rma wykonała 
i zamontowała nowe boczne wej-
ścia do świątyni od strony północnej 

i południowej. Proboszcz ks. kan. 
Karol Biniaś składa serdeczne po-
dziękowania wszystkim para�anom, 
przy pomocy których udało się zre-
alizować oba przedsięwzięcia.

W piątek, 31 października, o godz. Qn

19 wikariusz, ks. Jarosław Żurawski 
odprawił nabożeństwo połączone z nie-

szporami z uroczystości 
Wszystkich Świętych. 
Podczas nabożeństwa 
wniesiono relikwie 
świętych, m.in. Jana 
Bosko, Jana Pawła II, 
Ojca Pio, Stanisława 
Biskupa i Męczennika, 
przez orędownictwo któ-
rych modlili się w sku-
pieniu licznie zgroma-
dzeni wierni. Wieczór 
Świętych zorganizowali: 
ks. Jarosław Żurawski, 
ministranci i młodzież 
KSM.

PAW

Z parafii św. Jana Bosko

Nowe drzwi wejściowe 
do południowej nawy 
kościoła. Podobne za-
montowano po przeciw-
ległej stronie świątyni   
fot. Paweł Wolniewicz

Przed ołtarzem w ko-
ściele św. Jana Bosko 
wystawiono 7 relikwia-
rzy, od lewej: św. o. 
Pio, św. Andrzeja 
Boboli, św. Jana Paw-
ła II, Krzyża Świętego, 
św. Jana Bosko, św. 
Stanisława Biskupa 
i Męczennika oraz bł. 
Karoliny Kózkówny   
fot. Paweł Wolniewicz

n

n
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Województwa Wielkopolskiego 
przekazał 11 500 zł, a Powiat Po-
znański 15 000 zł. Środki te prze-
znaczono na:

1. wykonanie cokołów i restau-
rację �larów z cegły pełnej, spoino-
wanie, czyszczenie i uzupełnianie 
brakujących tynków oraz wykonanie 
jednolitej zewnętrznej warstwy szla-
chetnego tynku;

2. odtworzenie pierwotnych czap 
�larów i bramy, a także demontaż 
starych czap i wykonanie nowych 
odlewów, na pokrycie masą konser-
wującą oraz odtworzenie ozdobnych 
zwieńczeń słupów, renowację zabyt-
kowego ogrodzenia i stalowego 
pomiędzy �larami;

3. konserwację i restaurację bra-
my, oczyszczenie zabrudzeń murar-
skich, częściowy demontaż uszko-
dzonego zwieńczenia bramy, odtwo-
rzenie zabytkowego krzyża, wymia-
nę częściową tynków renowacyjnych, 
naprawę i konserwację pro�li gzym-
sowych, demontaż i czyszczenie rzeźb 
aniołów oraz pokrycia dachowego 
bramy, wykonanie warstwy szlachet-
nej tynku i malowanie �larów i bra-
my.

Robert Wrzesiński

Odnowiony kościół w Wirachcd.  
ze str. 
43

n
Odnowiony zabytkowy kościół św. Floriana 
w Wirach   fot. Robert Wrzesiński

W środę 1 października po 
Nowennie swoje spotkanie 
formacyjne miała Wspól-

nota Żywego Różańca. Poprzedziło 
je spotkanie ks. Proboszcza z człon-
kami I Róży Panów.

8 października wśród najbardziej Qn

potrzebujących rozprowadzono jabł-
ka, dar Caritasu.

9 października swoje spotkanie Qn

mieli członkowie para�alnego Klu-
bu Seniora.

10 października ks. prof. Janusz Qn

Nawrot spotkał się ze słuchaczami 
Kręgu Biblijnego.

- 12 października Kościół obcho-Qn

dził XIV Dni Papieskie. Zbiórka do 
puszek przeznaczona była jak zawsze 
na pomoc dla biednej i uzdolnionej 
młodzieży w ramach Fundacji No-
wego Tysiąclecia. Dla uświetnienia 
tego dnia przed kościołem rozpro-
wadzano papieskie kremówki.

- 13 października Mszą św. i nabo-Qn

żeństwem fatimskim zakończyliśmy 
przypomnienie objawień z Fatimy, 
które miały miejsce od maja do paź-

dziernika 1917 r. Był to już szósty 
cykl z dziewięciu 6-miesięcznych 
spotkań w ramach ogólnonarodo-
wej Nowenny przygotowującej wier-
nych do obchodów 100-lecia objawień 
w Fatimie, które przypadnie w 2017 r. 
Mszę św. celebrował i wygłosił ka-
zanie ks. Mieczysław Polak.

23 osoby wzięły udział w rekolek-Qn

cjach w Zaniemyślu (3 osoby z Pa-
ra�alnego Zespołu Caritas i 20 ze 
Wspólnoty Żywego Różańca)

31 października w wigilię Uro-Qn

czystości Wszystkich Świętych od-
była się w para�i Noc Wszystkich 
Świętych.

W październiku rozpoczęła się kate-Qn

cheza dla dzieci przygotowujących się 
do wczesnej I Komunii św.

W wyznaczone dni spotkania Qn

miały grupy: ministrantów, chórku 
„Maksymilianki”, scholi, młodzieży 
z duszpasterstwa młodych, Domo-
wego Kościoła i młodzieży przygo-
towującej się do bierzmowania.

na podst. „Maksymilianka”
MGaj

Z parafii św. Maksymiliana

Na cmentarzu w Żabikowie, 
służącym wszystkim czte-
rem lubońskim para�om, 

w uroczystość Wszystkich Święty-
ch,1 listopada, tradycyjnie o godz. 

15 odbyła się koncelebrowana msza 
św. z udziałem wielu księży, w tym 
również pochodzących z Lubonia, 
przybyłych na rodzinne groby. Po Eu-
charystii alejkami nekropolii przeszła 

procesja. Przez 
cały dzień pro-
wadzono zbiórkę 
na budowę ogro-
dzenia cmentarza. 
Zgromadzono ok. 
10 tys. zł. Klub 
Kibiców „Wiara 
Lecha”, podobnie 
jak przed rokiem, 
zbierał datki na 
renowację pomni-
ków i nagrobków 
powstańców wiel-
kopolskich, rozda-
wano ulotki.

W Dzień Qn

Zaduszny (nie-
dzie la, 2 listopa-
da) o godz. 12.30 

Z parafii św. Barbary

odprawiono mszę św. na cmentarzu, 
a o godz. 15 Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia w byłym niemieckim 
obozie karno-śledczym przy ul. Nie-
złomnych.

Wieczorem 2 listopada, wzorem Qn

wielu para�i w Polsce, z kościoła 
św. Barbary na cmentarz żabikow-
ski ruszyła niecodzienna procesja. 
Przebrani za świętych, m.in. Jana 
Pawła II, Jana Vianney’a i św. Fau-
stynę i bł. Edmunda Bojanowskiego 

jechali na specjalnie przystosowanej 
platformie samochodowej, a reszta 
wiernych kroczyła za nimi. W role 
patronów wcieliło się w tym roku 
ok. 30 osób. Trasa Korowodu Świę-
tych, podobnie jak przed rokiem, 
prowadziła ulicami Poniatowskiego 
i Cmentarną. Na cmentarzu każda 
z przebranych osób przedstawiła 
krótko postać patrona lub święte-
go, w którego się wcieliła.

R.Woj., HS

n
Na platformie samochodowej przebrani za świętych, a za nimi tłum parafian, 
w korowodzie z kościoła św. Barbary na cmentarz   fot. Rafał Wojtyniak

n
Podczas procesji tradycyjnie zatrzymano się przy zbiorowej mogile, gdzie spoczy-
wają pomordowani w obozie żabikowskim i na cmentarzu   fot. Rafał Wojtyniak

n
Modlitwa w byłym niemieckim obozie karno-śledczym w Dzień Zaduszny   
fot. Rafał Wojtyniak

n
Koncelebrowana msza św. w sobotę, 1 listopada na cmentarzu 
parafialnym w Żabikowie   fot. Rafał Wojtyniak
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Tę wspólnotę para�alną ks. abp. 
Stanisław Gądecki odwiedził jako 
pierwszą –15 września. O godz. 9 
odbyła się w kościele św. Barbary 
uroczysta msza św. w intencji para-
�an, celebrowana przez proboszcza, 
ks. kan. Bernarda Cegłę. Obecny był 
też dziekan dekanatu ks. kan. Karol 
Biniaś – proboszcz para�i pw. św. 
Jana Bosko. Kazanie wygłosił ks. 
Arcybiskup, przybliżając historię 
wizytacji biskupich. Po mszy św. 
Metropolita Poznański był w Szko-
le Podstawowej nr 1, a następnie 
dokonał oglądu kościoła św. Barba-
ry i biura para�alnego. Potem od-
wiedził Sanktuarium bł. Edmunda 

Bojanowskiego i Zgromadzenie sióstr 
Służebniczek. Wizytował też służą-
cy wszystkim lubońskim para�om 
cmentarz żabikowski, gdzie odbyło się 
nabożeństwo. Po południu gość 
spotykał się z katechetami i grupa-
mi para�alnymi. Osobne zebranie 
odbył o 16.30 w salce para�alnej 
z radami: Duszpasterską i Ekono-
miczną. O godz. 18 ks. Arcybiskup 
przewodniczył mszy św., podczas 
której 90 młodych ludzi przyjęło 
sakrament bierzmowania. W homi-
lii skupił się na zesłaniu Ducha 
Świętego i jego darach.

HS  

Arcybiskup wizytował Luboń

n
Młodzież z parafii żabikowskiej przyjmuje z rąk ks. abp. Stanisława Gądeckiego 
sakrament bierzmowania   fot. Stefan Krukowski

n
Spotkanie ks. abp. Stanisława Gądeckiego z Radą Parafialną w sal-
ce w podziemiach kościoła św. Barbary   fot. Stefan Krukowski

n
Nabożeństwo na cmentarzu w Żabikowie. Na pierwszym planie grób ks. Maria-
na Tomaszewskiego – powojennego proboszcza parafii św. Barbary, który 
przyczynił się do odbudowy ewangelickiej świątyni i przystosowana jej do wy-
magań kultu rzymskokatolickiego   fot. Stefan Krukowski

Pierwsza w dziejach najmłod-
szej lubońskiej para�i wizytacja 
kanoniczna ks. abp. Stanisława 

Gądeckiego rozpoczęła się we wtorek, 
23 września o godz. 10 Mszą św. dla 
osób starszych i chorych. Przy wej-
ściu do świątyni dostojnego Gościa 
powitały kwiatami przedstawicielki 
para�an. Po krótkiej modlitwie przy 
ołtarzu, wraz z towarzyszącymi ks. 
Arcybiskupowi kapłanami, mowę 
powitalną wygłosił ks. proboszcz – 
Paweł Dąbrowski – przedstawiając 
jednocześnie krótkie sprawozdanie 
z życia para�i, od momentu jej po-
wstania. Następnie rozpoczęła się 
Msza św. w której oprócz naszych 
kapłanów udział wzięli również: ks. 
kan. Karol Biniaś – dziekan dekana-
tu lubońskiego – i nasi „honorowi” 
wikariusze o. Piotr OMI i o. Jacek 
OMI. Mszę św. odprawiał ks. pro-
boszcz. Homilię dla osób starszych 

i chorych głosił ks. Abp. Stanisław 
Gądecki. Jej tematem przewodnim 
było cierpienie. Kaznodzieja przed-
stawił i wyjaśnił trzy sposoby prze-
żywania przez ludzi cierpienia, są to: 
cierpienie nieludzkie, ludzkie i Boże. 
Podkreślił, że tylko Bóg przez Swoje-
go Syna i Jego cierpienie na Krzyżu 
otwiera nam bramę zbawienia. Czło-
wiek, nawet ten najbardziej cierpiący, 
nie jest autorem zbawienia. Tylko bę-
dąc we wspólnocie Kościoła możemy 
zostać zbawieni. Czym sobie na to 
zasłużyliśmy? Otóż poprzez chrzest 
staliśmy się dziećmi Bożymi i to dla 
nas i za nas Jezus Chrystus poniósł 
śmierć na Krzyżu. Człowiek niewie-
rzący, nawet gdyby był człowiekiem 
dobrym, nie osiągnie zbawienia. Na 
zakończenie homilii ks. Arcybiskup 
podkreślił, że ludzie starsi i chorzy 
to najważniejsza grupa w para�i, to 
od nich zależy siła duchowa para�i. 

W parafii św. Jana Pawła II

cd.  
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n
Gość był zachwycony wynikiem inicjatywy, jaką 
podjęła SP 2 – ręcznym przepisaniem dzieła 
Augusta hr. Cieszkowskiego „Ojcze Nasz” na 
pamiątkę 200. rocznicy urodzin autora   fot. 
Władysław Szczepaniak

W drugiej połowie września wszystkie 
lubońskie parafie odwiedził Arcybi-
skup Metropolita Poznański ks. Sta-

nisław Gądecki (Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski). Z uwagi na ilość materia-
łów związanych z wyborami samorządowymi 
w październikowym wydaniu „WL”, relacje z tych 
wydarzeń, o czym uprzedzaliśmy, publikujemy 

w obecnym numerze, rozpoczynając od krót-
kiego wyjaśnienia, czym wizytacja biskupia 
(kanoniczna, pasterska) jest.

To potocznie mówiąc odwiedziny, czynność 
apostolska i swoisty znak łaski oraz działalności 
Ducha Świętego. Pierwsze wizytacje odbywały się 
za pośrednictwem Apostołów, którzy odwiedzali 
gminy chrześcijańskie. Biskup ma obowiązek przy-

najmniej raz na pięć lat wizytować para�ę w swo-
jej diecezji, przyglądając się wszystkim dziedzinom 
życia religijnego, moralnego, apostolskiego i ad-
ministracyjno-gospodarczego (stanowi i potrzebom 
kościoła para�alnego, kaplic, sal katechetycznych, 
spisom inwentarza kościoła, cmentarza, budynków 
gospodarczych, kancelarii para�alnej). Protokół 
wizytacyjny tra�a do papieża.

W parafii św. Barbary

Starsi i chorzy para�anie, którzy bar-
dzo licznie w tym dniu przybyli do 
świątyni z rąk ks. Arcybiskupa i po-
zostałych kapłanów otrzymali Sakra-
ment Namaszczenia Chorych, któ-
rego pamiątką pozostaną wręczone 
obrazki. Na zakończenie Mszy św. 
uczestnicy otrzymali błogosławień-
stwo, a w drodze do zakrystii, ks. abp 
S. Gądecki błogosławił każde dziecko, 
będące w tym czasie w świątyni. Była 
też chwila rozmowy z jego rodzicem 
lub opiekunem.

Przed południem ks. Arcybiskup 
wizytował jedyną na terenie naszej 
para�i Szkołę Podstawową nr 2 – 
„Cieszkowiankę”. Powitały Go naj-
młodsze dzieci, później swoje spo-
tkanie z Metropolitą miało Grono 
Pedagogiczne, pozostali uczniowie 
i panie katechetki.

W godzinach popo-
łudniowych z ks. Arcybi-
skupem spotkali się przed-
stawiciele grup parafialnych. 
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Każda z grup, a jest ich wbrew po-
zorom w naszej para�i nie mało, 
przedstawiła krótką prezentację swo-
jej działalności. Spotkanie rozpoczę-
ły dzieci ze „Scholki” witając dostoj-
nego Gościa swoim śpiewem. Na-
stępnie głos zabrał przedstawiciel 
ministrantów (obecnie liczy 24 oso-
by). Później o swojej roli w para�i 
mówiły przedstawicielki „Żywego 
Różańca”, Apostolat „Margaretka”, 
którego przedstawicielka wręczyła 
ks. Arcybiskupowi Margaretkę, za-
pewniając o pamięci modlitewnej nie 
tylko tej grupy, ale wszystkich para-
�an. Dłuższą wypowiedź miały przed-
stawicielki Para�alnego Zespołu 
Caritas. Przedstawiły wszystkie przed-
sięwzięcia i akcje na rzecz para�an 
w ciągu swojej 18-miesięcznej dzia-
łalności oraz podały plany na naj-

bliższy okres. Wspomniały o forma-
cji duchowej i trudnościach, na 
które tra�ają w swojej pracy na rzecz 
najuboższych para�an. Nie zapomnia-
ły również o podziękowaniach dla 
para�an i anonimowych darczyńców, 
na których mogą zawsze liczyć, oraz 
dla przewodniczącego – ks. probosz-
cza, który je zawsze wspiera modlitwą 
i dobrą radą. Poinformowano też ks. 
Arcybiskupa, że w naszej para�i od-
prawiane są Msze św. Apostolstwa 
Dobrej Śmierci, Nabożeństwa Pierw-
szych Sobót oraz o zawiązywaniu się 
nowej wspólnoty modlitewnej, któ-
ra podczas piątkowych Koronek do 
Miłosierdzia Bożego, na prośbę ks. 
proboszcza rozpoczęła czytanie 
„Dzienniczka siostry Faustyny”. Przed-
stawiciel szafarzy nadzwyczajnych 
i jednocześnie nowo powstałej wspól-

cd.  
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n
Pamiątkowe zdjęcie grupy młodzieży bierzmowanej przez ks. abp. Stanisława 
Gądeckiego   fot. Władysław Szczepaniak

noty – Duszpasterstwa Rodzin – pod-
kreślił znaczenie w para�i tych grup. 
Po zakończeniu wszystkich prezen-
tacji, ks. Arcybiskup podziękował 
zebranym. W swojej wypowiedzi 
zaznaczył różnicę między duszpa-
sterstwem ogólnym i szczegółowym. 
Podkreślił, że są para�e duże z małą 
liczbą grup para�alnych i odwrotnie, 
są małe, które działają prężnie i cią-
gle się rozwijają. Omawiając działal-
ność wszystkich grupy podkreślił, że 
są one potrzebne i bardzo ważne dla 
para�i. Dłużej zatrzymał się przy 
Caritas i Duszpasterstwie Rodzin. 
Podkreślił, że bez PZC para�a nie 
istnieje, a duszpasterstwo skupiające 
rodziny – najważniejsze komórki dla 
Państwa i Kościoła – ma tu szcze-
gólną rolę. W rodzinie, tak jak w or-
ganizmie człowieka, wszystko zaczy-
na się od jednej komórki. Dobre 
wychowanie w tej podstawowej ko-
mórce procentuje na dalsze lata czło-
wieka dobrem lub złem. Spotkanie 
grup z ks. Arcybiskupem skończyło się 
wspólną fotogra�ą.

Na zakończenie wizytacji kano-
nicznej Metropolita Poznański kon-
celebrował Mszę św. o godz. 18, 
podczas której 25 kandydatom udzie-
lił Sakramentu Bierzmowania. W tej 
Eucharystii uczestniczyli również 
dziekan ks. kan. Karol Biniaś i księ-
ża z pozostałych lubońskich para�i 
oraz księża, którzy w naszej para�i 
przeprowadzali wstępną wizytację. 
Jeszcze przed rozpoczęciem lektor 

przedstawił historię Sakramentu 
Bierzmowania i jego znaczenie w ży-
ciu Kościoła. Później ks. Arcybisku-
pa powitali i poprosili o udzielenie 
sakramentu rodzice kandydatów 
i ks. proboszcz Paweł Dąbrowski. 
Młodzież bardzo czynnie uczestni-
czyła we Mszy św. włączając się 
w liturgię słowa i niosąc dary Ołta-
rza – m.in. nowy ornat, który zo-
stanie podarowany potrzebującej 
para�i. W homilii skierowanej do 
kandydatów ks. Arcybiskup objaśnił 
Państwo prawa za czasów Mojżesza 
i Rok Łaski ogłoszony przez Jezusa 
w synagodze. Po odnowieniu przy-
rzeczeń chrzcielnych, obecni na Mszy 
św. kapłani wraz z ks. Arcybiskupem 
modlili się o zesłanie Ducha Św., 
a następnie Metropolita Poznański 
udzielił młodzieży Sakramentu 
Bierzmowania. Pamiątką tej uroczy-
stej chwili w naszej para�i są krzy-
że, które młodzież otrzymała po 
zakończeniu ceremonii. Na zakoń-
czenie za udzielenie Sakramentu 
i przygotowania do tej chwili mło-
dzież podziękowała ks. Arcybisku-
powi i naszym kapłanom, zapew-
niając, że dołoży wszelkich starań, 
aby okazało się, że dorosła do przy-
jęcia sakramentu i będzie pamiętać 
o złożonych przyrzeczeniach. Uro-
czystość zakończyła wspólna foto-
gra�a młodzieży z ks. Arcybiskupem 
i naszymi kapłanami.

Halina Gościewska

W ramach trwającej wizy-
tacji całego dekanatu lu-
bońskiego, we wtorek, 16 

września po raz pierwszy odwiedził 
naszą para�ę ks. abp Stanisław Gą-
decki. Spotkał się m.in. z katechetami 
i wszystkimi grupami duszpasterski-
mi. W tym dniu na uroczystej, wie-
czornej Mszy św. spotkał się również 
z para�anami, którzy licznie przybyli 
do świątyni. Były para�alne poczty 
sztandarowe, młodzież Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży, bra-
cia z Bractwa Kurkowego. Liturgię 

uświetnił także swoim śpiewem chór 
„Bard”. Ksiądz Arcybiskup wygłosił 
homilię, której przewodnią myślą 
były zasady rozwoju chrześcijaństwa 
i Kościoła. Pod koniec nabożeństwa 
podziękował dziekanowi, ks. kan. Ka-
rolowi Biniasiowi za towarzyszenie 
mu, zaś wszystkim para�anom za 
liczne przybycie na wieczorne spo-
tkanie oraz wyrazy życzliwości. Po 
zakończeniu Mszy. św., na probostwie 
odbyło się spotkanie wszystkich ka-
płanów lubońskiego dekanatu.

PAW

W parafii św. Jana Bosko

n
Podczas uroczystej Mszy św., siedzący przed ołtarzem ks. Abp Stanisław Gądecki 
w otoczeniu kapłanów, ministrantów i pocztów sztandarowych. Na mównicy prowadzą-
ca modlitwę Ania z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży   fot. Paweł Wolniewicz

Wizytacja ks. abp. Stanisława 
Gądeckiego, przypadają-
ca w para�i laskowskiej 30 

września, rozpoczęła się o godz.10 mszą 
św. dla chorych z udzieleniem im sa-
kramentu. Tematem kazania było cier-
pienie. Potem odbyło się poświęcenie 

nowego Krzyża Misyjnego przy kościele. 
Gość wizytował też Szkołę Podstawową 
nr 4. Odbyło się spotkanie nauczycie-
lami i z dziećmi, które przeprowadziły 
wywiad z ks. Arcybiskupem. Następnie 
Metropolita wizytował kościół i dom pa-
ra�alny oraz podpisywał księgi para�al-
ne. Odbył spotkania z proboszczem ks. 
Józefem Majchrzakiem, wikariuszem ks. 
Jarosławem Klupsiem, i ks. profesorem 
Mieczysławem Polakiem oraz z kateche-
tami, grupami duszpasterskimi, Radą 
Ekonomiczną i Duszpasterską, które 
przedstawiły swoją pracę i dalsze plany 
działania. Wieczorem odprawił mszę św. 
z udzieleniem Sakramentu Bierzmowa-
nia. Na zakończenie odbyło się spotkanie 
ks. Arcybiskupa z wszystkimi księżmi 
z dekanatu.

(na podst. Maksymilianka)

W parafii św. Maksymiliana

n
Spotkanie ks. abp. Stanisława Gądeckiego z seniorami   fot. Anna Kaźmierczak

n
W rozmowie z parafianami przed świątynią   
fot. Adam Widok
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W sobotę, 18 października 
Niepubliczny Żłobek przy 
ul. Buczka obchodził swoje 

5. urodziny. Zaprosiliśmy nasze ma-
luszki, wychowanków i sympatyków. 

Zabawa rozpoczęła się od wspól-
nego tańca poprowadzonego przez 
panów Macieja i Tomka. Następnie 
animatorzy zaprosili wszystkich do 
malowania ogromnego tortu uro-

dzinowego techniką 
dowolną. Można było 
pochwalić się swoim ta-
lentem, kreatywnością, 
ale jak zwykle to dzieci 
najpiękniej udekorowały 
tort. W tym czasie pa-
nie z salonu fryzjerskie-
go „Paulina” malowały 
dzieciom buzie i wło-
sy. Następnym punk-
tem programu był kon-
kurs „Zgadnij, kto to?”. 

U 7 Krasnoludków

n
Maluchy 
zdmuchują 
świeczkę na 
torcie urodzi-
nowym 
w Żłobku „7 
Krasnolud-
ków”

n
Zabawy z rodzicami z okazji urodzin żłobka

Wcześniej poprosiliśmy rodziców, aby 
przesyłali swoje zdjęcia z dzieciństwa, 
zdjęcia rodzinne, a także fotogra�e 
swoich dzieci z okresu niemowlę-
cego. Niestety, nawet przy pomocy 
trzech kół ratunkowych nie wszyst-
kim udawało się odgadnąć, kto jest 
na zdjęciu. Po krótkiej prezentacji 

przedstawiającej nasz żłobek, zapro-
siliśmy gości na poczęstunek i dmu-
chanie świeczki urodzinowej na torcie. 
Dzieci tak szybko ją zdmuchnęły, że 
nie zdążyliśmy pomyśleć życzenia. 
A byłoby nim – spotkać się za rok 
i równie świetnie się bawić.

Grażyna Rosa

Dzieci z Niepublicznego Przed-
szkola przy ul. 11 Listopada 
wzięły udział w jesiennym 

koncercie „Melodia deszczu, taniec 
wiatru, muzyka ciszy” w wykonaniu 
muzyków z Agencji Artystycznej 
„Mozaika”.

Jesień zagościła u nas w pełni 
podczas „Balu Jesieni”. Przedszko-
laki w strojach jesiennych panienek, 
leśnych zwierzątek, borowików, 
muchomorów, pękatych dyń tań-
czyły i śpiewały, brały udział w kon-
kursach, rozwiązywały zagadki. 
W nagrodę otrzymały medale od 
Pani Jesieni – piękne, złote listki.

W tym miesiącu przygotowy-
waliśmy pyszne i zdrowe potrawy 
w ramach cyklicznych warsztatów 
kulinarnych „Kolorowe i zdrowe 
gotowanie”. W przedszkolnym 
ogrodzie zasadziliśmy drzewka oraz 
cebulki kwiatów, które podziwiać 
będziemy wiosną.   SZ

Ze Słonecznego Zakątka

n
Przygotowywanie koktajli podczas warsztatów 
kulinarnych w Słonecznym Zakątku

Przyjętych do przedszkoli i żłobków w Luboniu wg statusu placówki i ilości dzieci

Status przedszkola i nazwa Adres placówki
Przyjęto Odrzucono Przyjętych Wzrost

2014 r. 2013 r. 2013/14

pl
ac

ów
ki

 p
ub

lic
zn

e

Przedszkola publiczne
Nr 5 - Weseli Sportowcy ul. Osiedlowa 19 141 40 140 0,7%
Nr 1 - Pogodne Przedszkole ul. Sobieskiego 65 125 0 125 0,0%

Publiczne Punkty Przedszkolne
Trójeczka ul. Dąbrowskiego 2 a 25 2 25 0,0%

Przedszkole niepubliczne o statusie publicznego
Małe Talenty ul. Klonowa 21 A 175 18 175 0,0%
Tip-Topka Odkrywcy ul. Konarzewskiego 10 125 46 125 0,0%
Tęczowa Kraina ul. Okrzei 49 102 0 103 -1,0%
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Przedszkola niepubliczne
Tajemnicza Wyspa ul. Kopernika 4 112 0 127 -11,8%
Calineczka ul. Poniatowskiego 42 A 50 0 76 -34,2%
Ochronka Sióstr Służebniczek pl. E. Bojanowskiego 6 99 bd 90 10,0%
Czarodziejski Ogród ul. Kopernika 10 A 45 0 60 -25,0%
Chatka Skrzatka ul. Szkolna 68 38 0 37 2,7%
Słoneczny Zakątek ul. 11 Listopada 158 43 0 43 0,0%
Domisie ul. Wschodnia 21/65 23 0 23 0,0%
Kubuś Puchatek i Przyjaciele ul. Konopnickiej 14 30 0 11 172,7%

Niepubliczne Punkty Przedszkolne
Czarodziejski Zamek ul. 11 Listopada 98 23 0 25 -8,0%
Peter Pan ul. Niezłomnych 3 B 19 4 10 90,0%

 16 razem: 1175  1 195 -1,7%

pl
ac
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e Żłobki niepubliczne
Calineczka ul. Poniatowskiego 42 A 20 0 8 150,0%
Hop-Bęc ul. Kopernika 10 A 22 0 23 -4,3%
Zielony Groszek ul. Sienkiewicza 47/2 15 0 16 -6,3%
Liliputki ul. Kasztelańska 5 11 0 10 10,0%
Tajemnicza Wyspa ul. Kopernika 4 10 0 od 09.2014r.
U 7 krasnoludków ul. Buczka 21 D 30 0 15 100,0%

 6 razem: 108  72 50,0%

W tabelarycznej formie tradycyjnie przedstawiamy 
informacje dotyczące placówek dla najmłodszych 
– przedszkoli i żłobków. Jak wynika z tabelki 

uwzględniającej różne formy i statusy takich placówek, 
publicznych przedszkoli jest 6, sklasy�kowanych w 3 ro-
dzajach. Uczęszcza do nich 693 dzieci, czyli prawie 59%. 
Natomiast niepublicznych przedszkoli jest 10 podzielonych 
na 2 grupy i obsługują one pozostałe 41% dzieci. Dużo wię-
cej chciałoby korzystać z placówek publicznych. Z danych 
uzyskanych w przedszkolach i Urzędzie Miasta wynika, że 
w tym sezonie odrzucono 104 wnioski (w poprzednim 175). 
Żłobków zarejestrowanych w naszym mieście (wszystkie 
o statusie niepublicznym) jest 6.

Jak wynika z zestawienia, w sezonie szkolnym 2014-
2015 do 16 (liczba jak w sezonie poprzednim) placówek 
przedszkolnych w Luboniu uczęszczać będzie statystycz-
nie około 1 175 dzieci (przed rokiem – 1 195 dzieci, liczba 
uzależniona od frekwencji). Jest to o ok. 20 (1,7%) mniej 
niż w poprzednim roku szkolnym. W placówkach niepu-
blicznych nabór odbywa się w ciągu całego roku szkolnego 
wg wewnętrznych zasad, dlatego określenie nieprzyjętych 
jest trudne do uchwycenia. W placówkach publicznych 
przyjęto łącznie 693 dzieci (tyle samo, co w sezonie po-
przednim), nie starczyło miejsca dla 104 (w poprzednim 
sezonie dla 175). Natomiast do 10 niepublicznych placó-
wek przedszkolnych uczęszcza 482 dzieci (przed rokiem 
502), z tego zapewne większość tych, które nie dostały się 
do przedszkoli publicznych.

Żłobki, które istnieją trzeci sezon, powstały po tym, jak 
Rada Miasta Luboń uchwaliła do�nansowanie do dziecka 
na poziomie podobnym, jak wynika z rozporządzenia mi-
nistra dla przedszkoli. Wg zebranych danych na ten rok 
zapisanych jest 108 dzieci (przed rokiem ostatecznie było 
72) a więc 50% więcej.

Dane zebrała Beata Stempczyńska
(I)

Przedszkola w statystyce
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W nowym roku szkolnym 
w Niepublicznym Przed-
szkolu przy ul. Szkolnej 

będziemy kontynuować cykliczne 
spotkania z teatrem i muzyką. Pod-
czas pierwszego spotkania, nasi go-

ście przy pomocy wehikułu czasu, 
przenieśli nas aż do źródeł muzyki, 
w epokę kamienia łupanego. Pozna-
liśmy różnorodne bębny i wydawane 
przez nie dźwięki. W czasie drugiego 
spotkania obejrzeliśmy bajkę „Szew-
czyk Dratewka”. Teatr lalek odby-
wał się przy akompaniamencie liry 

korbowej – instrumentu popularnego 
w czasach średniowiecza i renesansu. 
W przedstawieniu: „Zebra z przejścia 
zbiegła” aktorzy wcielając się w role 
sygnalizatora świetlnego i ulicznej 
zebry, pomogli dzieciom utrwalić 

wiadomości dotyczące bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Spektakl 
kukiełkowy „W zamku króla” w hu-
morystyczny sposób ukazał, że złe 
postępki spotyka zasłużona kara, 
natomiast dobro zwycięża i zostaje 
wynagrodzone.

Z Chatki Skrzatka

n
Podczas bicia rekordu Guinnessa   fot. Małgorzata Śron

W Publicznym Przedszkolu 
nr 1 przy ul. Sobieskiego 
dzieci z grupy „Gwiazde-

czek” i „Wietrzyków” zostały paso-
wane na przedszkolaka. Zaprezen-
towały program artystyczny, który 
przygotowały z myślą o swoich naj-
bliższych. Pani dyrektor, dotykając 
ich ramienia ołówkiem, powiedziała: 
„Pasuję Cię na przedszkolaka”. Na-
stępnie nauczycielki rozdały pamiąt-
kowe dyplomy oraz upominki. Aby 
ukoronować trud i wysiłek dzieci na 
zakończenie uroczystości był słodki 
poczęstunek. Wszystkim rodzicom 
bardzo dziękujemy za zaangażowanie 
i pomoc w przygotowaniach.

17 października wybraliśmy się 
do Ośrodka Kultury na przedstawie-
nie, w którym przenieśliśmy się 
w czasie. Dzieci były zaciekawione 

i chętnie brały udział w zabawach, 
które proponowała aktorka. Nasi 
podopieczni dowiedzieli się, co to 
oznacza być tolerancyjnym, koleżeń-
skim i wyrozumiałym dla drugiej 
osoby.

Obchodziliśmy Dzień Edukacji 
Narodowej. Tego dnia każda z grup 
przedstawiła swój program artystycz-

ny. W imieniu dyrekcji oraz wszyst-
kich pracowników przedszkola 
dziękujemy rodzicom za piękne 
kwiaty.

Dzięki staraniom dyrektor Do-
roty Zielewicz nasze przedszkole 
uzyskało uprawnienia do otrzyma-
nia bezpłatnie owoców i warzyw od 
organizacji producentów, z decyzji 
Agencji Rynku Rolnego.

27 października wybraliśmy się 
całym przedszkolem na wycieczkę 
do Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego (WPN). Grupa „Gwiazdeczek” 
i „Wietrzyków” wybrała się do Mu-
zeum Przyrodniczego. Swoje zwie-
dzanie zaczęli od poznania historii 
WPN, pomników przyrody, ekosys-
temów oraz zbiorników leśnych. 
Dzieci poznały nazwy różnych ga-
tunków zwierząt, ryb, ptaków oraz 

owadów. Wycieczkę grupy starszaków 
prowadziła Iwona Kmiecik. Obser-
wowaliśmy ciężką pracę bobrów, 
obejrzeliśmy różnorodne gatunki 
drzew, Jezioro Góreckie, poznaliśmy 
znaczenie pomników przyrody oraz 
legendę o studni Napoleona.   

Patrycja Maciejewska

Z Pogodnego Przedszkola

n
Pasowanie w Pogodnym Przedszkolu

Tematyka zajęć we wrześniu 
i październiku związana była ze 
zmieniającą się porą roku. Przed-
szkolaki wybrały się na wycieczkę, 
aby zaobserwować, jak zmienia się 
park jesienią. Oglądając �lmy edu-
kacyjne, poznały przyrodę różnych 
części świata, a gorący, wilgotny 
klimat egzotycznej dżungli poczuły 
na własnej skórze w poznańskiej 
palmiarni. Pani przewodnik opo-
wiedziała skąd się bierze czekolada, 
cynamon, wanilia i bawełna. Dzie-
ci dowiedziały się, dlaczego rośliny 
w dżungli są takie duże, a kaktusy 
zamiast liści mają kolce. Ogromne 
zainteresowanie wzbudziły ryby 
w akwariach, ich różnorodne kształ-
ty i kolory.

W tym roku szkolnym, podob-
nie jak w poprzednim, dzieci uczest-
niczyły w zajęciach dogoterapii. 
Z radością przywitały po wakacjach 
p. Grażynkę i uwielbianego psa. 
Przypomniały sobie podstawowe 
zasady opieki i dowiedziały się, w ja-

kich sytuacjach psy pomagają lu-
dziom.

Kładziemy duży nacisk na wy-
robienie nawyku dbania o higienę 
jamy ustnej. Dzieci codziennie myją 
zęby, mają okresowe przeglądy sta-
nu uzębienia, a także przystąpiły do 
bicia rekordu Guinnessa. 30 września, 
w samo południe, nasze przedszko-
laki wraz z innymi w całej Polsce 
z wielkim zapałem szczotkowały zęby 
przez 3 minuty i udało się – rekord 
został pobity. Obecnie dzieci, rodzi-
ce i nauczycielki biorą udział w pro-
jekcie: „Dzieciństwo bez próchnicy” 
organizowanym przez Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu. Celem projektu 
jest poprawa zdrowia jamy ustnej 
dzieci w wieku od 3-5 lat. Dzieci 
będą uczestniczyć w ciekawych za-
jęciach edukacyjnych, które w formie 
zabawy będą zachęcać je do dbania 
o czystość i zdrowie swoich zębów, 
a rodzice otrzymają materiały in-
formacyjne.

Anna Liebner

W piątek, 19 września w Pu-
blicznym Przedszkolu przy 
ul. Okrzei odbył się festyn 

integracyjny. Pomimo, że pogoda 
spłatała nam �gla i cały dzień padało, 
wszyscy świetnie się bawili. Dzieci 
4- i 5-letnie przygotowały krótki wy-
stęp artystyczny. Zabawę poprowadził 
zaproszony zespół muzyczny, a ro-
dzice jako, że festyn odbył się pod 
hasłem „Święto Pyry”, przygotowali 
przepyszne sałatki.

Również we wrześniu, dzieci 
z naszego przedszkola wybrały się 
z wycieczką na Targi Poznańskie. 
Zobaczyły jak wyglądają stoiska na 

targach, w jaki sposób eksponuje się 
żywność. Miały okazję pobawić się 
na miniplacu zabaw, poukładać kloc-
ki z Panem Pianką, a chętnym dzie-
ciom panie pomalowały twarze.

9 października wybraliśmy się 
z wycieczką do Urzędu Pocztowego. 
Dzieci zobaczyły pracę pocztowca, 
dowiedziały się jaką drogę musi prze-
być list zanim tra� do nadawcy.

W październiku wybraliśmy się 
na dworzec PKP w Poznaniu. Ku 
wielkiej uciesze dzieci mieliśmy 
okazję dojechać tam pociągiem tu-
rystycznym Koziołek z Wolsztyna.

Emilia Przywarta

Z Tęczowej Krainy

n
Festyn integracyjny w Przedszkolu „Tęczowa Kraina”
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Słodka przygoda

W środę, 22 października kla-
sy 2 b i 1 a z SP 1 wybra-
ły się do Fabryki Czekolady 

„Goplana” w Poznaniu. Ubraliśmy się 
w specjalną odzież ochronną, a na-
stępnie zwiedziliśmy kolejne oddziały 
produkcyjne, gdzie wytwarza się różne 
gatunki czekolady. Dzięki uprzejmości 
pracowników zapoznaliśmy się krok 
po kroku z procesem produkcji tego 
smakołyku, uwielbianego nie tylko 
przez dzieci. Mieliśmy także okazję 
skosztować przepysznych łakoci. Na 
zakończenie pobytu w fabryce zostali-
śmy sowicie obdarowani słodyczami. 
Była to zdecydowanie najsłodsza z na-
szych wycieczek! Bardzo serdecznie 
dziękujemy wszystkim pracownikom 
i osobom, dzięki którym mogliśmy 
dowiedzieć się, jak powstaje czekolada 
i bardzo miło spędzić czas.   

A. Flagmańska (wychowawca 2 b)

Kamizelki
23 października do klasy 1 d za-

witali goście: burmistrz Dariusz Szmyt, 
wiceburmistrz Rafał Marek, policjant-
ka st. sierżant Sylwia Stańko i Dariusz 
Fleischer – przedstawiciel Starosty 
Powiatowego z Poznania, w towarzy-
stwie dwóch strażaków. Spotkanie 
rozpoczęło się od krótkiego egzami-

nu z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie 
pieszych w ruchu ulicznym. Okaza-
ło się, że nasze pierwszaki doskona-
le znają zasady poruszania się w ruch 
pieszym, zarówno w obszarze miej-
skim, jak i w terenie niezabudowanym. 
Znają numery alarmowe wszystkich 
służb ratunkowych i wiedzą, czym 
zajmują się zajmują poszczególne 
formacje. W nagrodę wszyscy ucznio-
wie oraz wychowawczyni, Agnieszka 
Jankowska, zostali obdarowani ka-
mizelkami odblaskowymi. Serdecz-
nie dziękujemy Starostwu Powiato-
wemu, za ten przydatny podarunek 
poprawiający bezpieczeństwo naszych 
wychowanków.    G.A.

Ślubowanie
24 października odbyła się uro-

czystość ślubowania uczniów klas 
pierwszych. Świetności temu wyda-
rzeniu dodała obecność gości: bur-
mistrza Dariusza Szmyta, przewod-
niczącego Rady Miasta Marka Sa-

mulczyka, przewodniczącej Rady 
Rodziców Katarzyny Wincior oraz 
radnego powiatu poznańskiego, a za-
razem byłego dyrektora szkoły – Zbi-
gniewa Jankowskiego. Po zaprezen-
towaniu programu artystycznego, 
pierwszoklasiści w obecności gości, 
swoich najbliższych oraz wychowaw-
czyń: Justyny Czekały, Violetty Ma-
talewskiej, Agnieszki Jankowskiej, 
Iwony Okupniak oraz Karoliny Lech-
niak, przystąpili do złożenia ślubo-
wania na sztandar szkoły. Od tej pory 
stali się pełnoprawnymi członkami 
społeczności szkolnej. Dzieci otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy i upo-
minki, które zostały dla nich ufun-
dowane przez Radę Rodziców. Beacie 
Dudzińskiej oraz Sebastianowi Paw-
lickiemu zaangażowanym w przygo-
towanie do tej uroczystości składamy 
najserdeczniejsze podziękowania.   

wychowawczynie kl. 1

Rodzinnie
Dzieci z oddziału przedszkolne-

go 0 b (przy pomocy nauczyciela) 
wykonały własne rodzinne drzewo 
genealogiczne. Dzięki temu szcze-
gółowiej poznały swoich przodków 
i członków rodziny.   

Justyna Gazda

Projekt
Rodzice wraz z dziećmi w ramach 

projektu „Lubię bajki – tworzymy 
książkę” przygotowali w domu książ-
kę dowolnych rozmiarów, o wybra-
nej przez siebie tematyce i wyglądzie. 
Praca miała na celu odkrywanie 
radości ze wspólnego tworzenia, 
spędzenie czasu w gronie najbliższych, 
poszukania w sobie pokładów dzie-
cięcej wyobraźni, zaangażowanie 
poszczególnych członków rodziny. 
Książki dostarczono do końca paź-
dziernika. Każda praca jest wyjąt-
kowa. Książki zostały przeczytane, 
obejrzane i udostępnione do obej-
rzenia na tablicy w korytarzu.   

Justyna Gazda

Biegi
22 października na Malcie w Po-

znaniu odbyły się Powiatowe Igrzy-
ska Młodzieży Szkolnej w Biegach 
Przełajowych. Naszą szkołę repre-
zentowali: Anna Walkowiak, Lidia 

Z Jedynki Wysocka, Joanna Rembalska, Kac-
per Nowinka, Patryk Nowinka, Jan 
Barński i Szymon Kalinowski. Kac-
per Nowinka (5 a) zdobył 2. miejsce 
w swojej kategorii wiekowej. Miejsca 
pozostałych zawodników znane będą 
wkrótce. 

Opiekunowie: Hanna Idzikowska,  
Lech Bartkowiak.

Warcaby
27 listopada w SP 3 odbyły się 

Indywidualne Mistrzostwa w War-
cabach Dziewcząt i Chłopców. Nasi 
uczniowie odnieśli zdecydowane 
zwycięstwo. W kategorii dziewcząt 
1. miejsce zajęła Patrycja Ciemno-
czołowska, wygrywając wszystkie 
pojedynki, a 4. – Aleksandra Kali-
szewska. W kategorii chłopców 1. 
miejsce zajął Aleksander Mieszała, 
a 3. – Jan Cieśliczak. Uczniowie ci 
wywalczyli awans do Mistrzostw 
Powiatu, które odbędą się 25 listo-
pada w SP 2 w Bninie. 

Opiekun: Hanna Idzikowska.

Tenis
28 października odbyły się w Gim-

nazjum w Pecnej Drużynowe Mi-
strzostwa Powiatu w Tenisie Stoło-
wym. Naszą szkołę reprezentowały: 
Zuzanna Sułek i Natalia Piechota. 
Uczennice pokonały rywalki, zaj-
mując 1. miejsce. 

Opiekun: Hanna Idzikowska

Biblioteka
Październik to Międzynarodowy 

Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej 
okazji odbył się u nas szereg akcji 
promujących czytelnictwo. Ucznio-
wie klas 4-6 zostali zaproszeni do 
konkursu na wykonanie plakatu 
reklamującego bibliotekę szkolną. 
Dzieci stworzyły opowiadania o swo-
ich wyborach czytelniczych. Biblio-
tekarze nagrodzili prace: Zuzanny 
Wincior, Zuzanny Maciejewskiej 
oraz Małgorzaty Wojsz i Klaudii 
Stefens. Dyplomy i upominki, ufun-
dowane przez Radę Rodziców, wrę-
czył dyrektor. Uczniowskie prace 
można podziwiać w gablocie przed 
biblioteką. O tym święcie pamięta-
li uczniowie klas 1-3, którzy licznie 
wzięli udział w konkursie na laurkę 
dla biblioteki. Wygrała Alicja Szulc, 
drugą nagrodę otrzymała Julia Klim, 
a trzecią Jakub Turek. Wyróżniono 
też: Weronikę Włodarczyk, Zosię 
Plewę, Oliwiera Kapuścińskiego, 

Nicolę Dworzyńską i Dawida Szra-
mę. Tym razem nagrodami były nie 
tylko książki, ale także przybory 
szkolne.    M.M.

Pamiętamy
31 października odwiedziliśmy 

obóz karno-śledczy w Żabikowie, 
gdzie wraz z naszymi paniami za-
paliliśmy znicze, aby w ten sposób 
oddać hołd o�arom.   

kl. 1 a i 1 c z wychowawcami

Dzień Pluszowego Misia
W listopadzie uczniowie klas: 1a 

i 1c obchodzili Dzień Pluszowego 
Misia. Dzięki gościnności Bibliote-
ki Miejskiej dzieci obejrzały przed-
stawienie pt. „Perypetie Pluszowego 
Misia” w wykonaniu teatru „Arlekin”. 
Tego dnia każdy maluch przyniósł 
do szkoły swojego pluszowego przy-
jaciela. Dzieci wysłuchały krótkiej 
historii i poznały kilka ciekawostek 
o misiach – bohaterach książek oraz 
zabawnych wierszyków. Uczniowie 
zapoznali się także z ważnymi in-
formacjami dotyczącymi niedźwie-
dzi i ich zwyczajów. Na koniec 
wszystkie pluszaki wzięły udział 
w małym Klasowym Teatrzyku.   

(SP1)

Obchody Święta Niepodle-
głości

Odświętnie ubrana społeczność 
szkolna zebrała się na sali gimna-
stycznej by uczestniczyć w przygo-
towanym przez uczniów klas szóstych 
i trzecich uroczystym apelu z okazji 
Święta Niepodległości. Scenariusz 
słowno-muzyczny zawierał komen-
tarze historyczne (o wydarzeniach 
z czasów Polski zniewolonej) prze-
platane wierszami o tematyce pa-
triotycznej. Nie zabrakło pieśni: Roty, 
Marszu I Brygady oraz hymnów 
narodowego i szkolnego. Uczniowie 
w wielkim skupieniu obejrzeli występ 
kolegów i wysłuchali słów dyrekto-
ra Grzegorza Anioły, który w swoim 
wystąpieniu zawarł rys historyczny 
drogi naszego narodu do niepodle-
głości i podkreślił rangę tego świę-
ta dla nas wszystkich Polaków. Pro-
gram artystyczny i scenogra�a zo-
stały wykonane pod kierunkiem 
Małgorzaty Kubiak(nauczyciel hi-
storii), a oprawą muzyczną zajęła się 
Beata Dudzińska - opiekun chóru 
szkolnego.    (SP1)

n
Uczniowie klasy 1d otrzymali od policjantów kamizelki odblaskowe. Wydarzeniu 
towarzyszyło dwóch burmistrzów

n
Uczniowie Jedynki z pracami konkursowymi
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Strażnik

W środę, 1 października w SP 2 
gościł strażnik miejski. Spo-
tkał się z uczniami klas: 

1 d, 1 f i 1 g. Tłumaczył, jak należy 
zachowywać się, uczestnicząc w ru-
chu publicznym oraz przestrzegał 
przed kontaktami z obcymi. Gość, 
wspólnie z uczniami, powtórzył nu-
mery alarmowe. Pierwszaki przede 
wszystkim odpowiadały na pytania, 
które dotyczyły bezpiecznego poru-
szania się po drodze i zasady przecho-
dzenia przez jezdnię. Dzielnie zdany 
egzamin zakończył się wręczeniem 
upominków – opasek i światełek od-
blaskowych.    A. Mikulska-Spalona

Wyróżniona
Konkurs literacki dla dzieci pt. 

„Widmark, Widłak i Ty!” został roz-
strzygnięty. Na początku września 
dzieci miały za zadanie napisać dal-
szy ciąg opowiadania, którego po-
czątek podali organizatorzy. Wysła-
liśmy 3 prace: Stasia Gauzy (3 c), 
Oliwii Janickiej (3 e) i Ani Jagłowskiej 
(3 a). Praca Ani o magicznych butach 
Dwudziestomila znalazła się w gro-
nie wyróżnionych opowiadań, przy-
słanych z całej Polski. Serdecznie 
gratulujemy.    Szymon Nowicki

Motyla akcja
4 października uczennice z „Mo-

tylego Wolontariatu” działającego 
w naszej szkole: Ola, Martyna i Ma-
rysia oraz nasza absolwentka Mar-
ta wraz ze swoimi opiekunkami 
wzięły udział w akcji, której celem 
było szycie wspólnie z panią Celiną 
z Elbląga poduszek (tzw. Celinek) 
dla dzieci z hospicjów. Spotkanie 
odbyło się w Poznaniu i było także 
okazją do porozmawiania z koor-
dynatorem wolontariuszy – Barba-
rą Grochal.    Anna Mączyńska

Magia teatru
9 października, klasy 5 d, 6 a, 

6 c i 6 d wraz z opiekunami udały się 
na interaktywny spektakl pt. „Magia 
teatru” do kina Apollo w Poznaniu. 
Przewodnikami po fascynującym 
świecie teatru byli Neo i Morfeusz, 
którzy prezentowali jego historię. 
Dzieci stały się więc widzami staro-
żytnego przedstawienia, komedii 
dell’arte, sztuki Williama Szekspira 

czy wreszcie Aleksandra Fredy. Jeden 
z naszych uczniów szczególnie za-
pamięta ten spektakl, ponieważ 
został wybrany przez Neo i wcielił się 
w postać Julii z szekspirowskiego 
dramatu pt. „Romeo i Julia”. Z nie-
łatwym zadaniem Kuba poradził 
sobie rewelacyjne, co podkreślali 
zawodowi aktorzy.   

Anna Mączyńska

Mały podarek
Szkolne Caritas działa coraz 

prężniej. Dotychczas udało nam się 
przeprowadzić następujące działa-
nia: zorganizowaliśmy zbiórkę 
odzieży, którą obdarowaliśmy po-
trzebujących uczniów naszej szko-

ły; dzięki akcji „Szczo-
teczki i pasty dla Kame-
runu” zgromadziliśmy 
ponad 380 szczoteczek 
i ponad 520 past do zę-
bów; „Pocztówka dla 
Mateusza” – w tę inicja-
tywę zaangażowała się 
cała szkoła, uszczęśliwia-
jąc chorego na nowotwór 
złośliwy chłopca ogromem 
kartek i laurek. 11 paź-
dziernika Anna Sitarz 
wraz z uczennicami 
wspierała działania Ca-
ritas para�i św. Jana 
Pawła II, sprzedając pa-
pieskie kremówki.    

 Agata Rumińska

Sprzątamy groby
24 października po południu 

wybraliśmy się z grupą uczniów z kl. 
4 c oraz Kingą Zdunik, Anną Sitarz 
i Agatą Rumińską na cmentarz, aby 
wspólnie posprzątać choćby kilka 

starych, zarośniętych trawą grobów. 
Nasze kroki skierowaliśmy na teren 
dziecięcych mogił. Wyrwaliśmy 
chwasty, zgrabiliśmy liście i na czy-
stych grobach zapaliliśmy znicze. 
Nie zapomnieliśmy oczywiście o mo-
dlitwie. Uczniowie mimo że było 
bardzo zimno, nie zawiedli.   

Szkolny Caritas

Muzeum
W ostatnim tygodniu paździer-

nika klasy czwarte odwiedziły Wiel-

Z Cieszkowianki kopolski Park Narodowy (WPN) 
i Muzeum Przyrodnicze w Jeziorach. 
Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych 
rzeczy o WPN oraz wzięliśmy udział 
w konkursie plastycznym.   wycho-
wawcy

Uzarzewo
Już drugi raz w tym roku szkol-

nym koło przyrodnicze zaprosiło 
wszystkich chętnych do udziału 
w wycieczce. Tym razem odwiedzi-
liśmy Uzarzewo, gdzie znajduje się 
Muzeum Myślistwa. Obejrzeliśmy 
tam wiele gatunków zwierząt kra-
jowych i egzotycznych. Zwiedziliśmy 
też pałacyk, należący niegdyś do 
właścicieli tego terenu. Uczestniczy-
liśmy też w warsztatach dendrolo-
gicznych w parku pt. „Po owocach 
i liściach je poznacie”. Cieszymy się, 
że wybrali się z nami uczniowie kl. 2 
pod opieką E. Rogowicz.   

B. Kurzawska, U. Roszak

Pasowanie
14 października w Dzień Edu-

kacji Narodowej uroczyście zostały 
przyjęte w poczet uczniowski klasy 
pierwsze. Reprezentanci dziewięciu 
klas uroczyście ślubowali w obec-
ności dyrekcji, zaproszonych gości 
i rodziców. Każdy pierwszak trady-
cyjnie otrzymał pamiątkową koszul-
kę z logo szkoły w kolorze chabrowym, 
którą od tego dnia będzie zakładał 
na różne ważne okoliczności i god-
nie w niej reprezentował szkołę. 
W nawiązaniu do bajkowego XI fe-
stynu w Cieszkowiance i do szkolnej 
biblioteki, przygotowano krótkie 
przedstawienie. Brali w nim udział: 
klasa 3 e, nowy bibliotekarz – Szymon 
Nowicki oraz po raz pierwszy oży-
wiona postać Augusta hrabiego 
Cieszkowskiego, grana przez Olka 
Białowąsa (6 a). W głównej części 
uroczystości hrabia Cieszkowski 

pasował piórem 
reprezentantów 
pierwszych klas. 
Nowością są 
klasowe drzew-
ka, przygotowa-
ne przez Pawła 
Nowaczyka. Będą 
one pamiątką 
zdobiącą szkol-
ne ściany. Na nich 
pierwszaki przy-
kleją zdjęcia 
swoje i wycho-
wawcy. Trady-
cyjnie po zakoń-
czonej uroczy-
stości odbyła się 
pamiątkowa sesja 
zdjęciowa oraz 

krótkie spotkania z wychowawca-
mi.   

Dorota Michalak

Pływanie
18 października na pływalni AWF 

Poznań odbyły się lubońskie zawo-
dy pływackie w sztafetach 10 x 25 m 
stylem dowolnym. Reprezentowali 
nas: Olimpia Wojciechowska, Jago-
da Urbaniak, Aleksandra Urbaniak, 
Zuzanna Szymkowiak, Patrycja Ka-
ralus, Kamil Wojciechowski, Bartosz 

Korytowski, Aleksander Ogórkiewicz, 
Szymon Kordziński oraz Olaf Hof-
man. Nasza sztafeta rozpoczęła 
spokojnie, z każdą długością basenu 
przyspieszając tempo pływania. 
Ostatnie cztery zmiany dziewcząt 
i chłopców wyprowadziły ją na pro-
wadzenie, którego już nie oddaliśmy. 
Klasy�kacja drużynowa lubońskich 
podstawówek: 1. miejsce – SP 2, 2. 
– SP 1, 3. – SP 3.

Kórnik
21 października reprezentacja 

naszej szkoły pierwszy raz brała 
udział w powiatowych zawodach 
pływackich. Wzięło w nim udział 
15 szkół podstawowych powiatu 
poznańskiego. Z Lubonia awanso-
wały dwa zespoły – SP 2 i SP 1. Czas 
3:28:03 dał nam w rezultacie 7. miej-
sce. To duży sukces, tym bardziej, 
że pierwsze 5 miejsc zajęły szkoły 
pływackie, których uczniowie regu-
larnie trenują kilka razy w tygodniu. 
Nasza reprezentacja: Olimpia Woj-
ciechowska, Jagoda Urbaniak, Alek-
sandra Urbaniak, Zuzanna Szym-
kowiak, Patrycja Karalus, Feliks 
Terent, Bartosz Korytowski, Alek-
sander Ogórkiewicz, Szymon Kor-
dziński, Wojciech Winkiel i Olaf 
Hofman.    Kinga Jaruga (opiekun)

W teatrze
Grupa młodych melomanów 

z kl. 5 c, miłośników sztuk scenicz-
nych, w tym roku szkolnym już 
dwukrotnie odwiedziła Teatr Wiel-
ki w Poznaniu. We wrześniu obej-
rzeliśmy spektakl baletowy „Kop-
ciuszek”. 23 października uczestni-
czyliśmy w próbie generalnej oper 
dla dzieci: „Dziecko i czary” M. Ra-
vela oraz „Słowik” I. Strawińskiego 
w inscenizacji Rana Arthura Brau-
na. Obydwie wizyty zrobiły na nas 
ogromne wrażenie.   

Halina Strzesak

Warsztaty
24 października klasy 1 a i 1 c 

wzięły udział w warsztatach arty-
stycznych. Do naszej szkoły przyje-
chał Janusz Czachor i Przemysław 
Grządziela. Podczas spotkania dzie-
ci zapoznały się z podstawami sztu-
ki pantomimy oraz obejrzały kilka 
krótkich i ciekawych etiud.   

K. Zdunik, M. Haenel

Biegi
Coroczna edycja indywidualnych 

biegów przełajowych zgromadziła 
na starcie ponad 120 dziewcząt 
i chłopców z lubońskich podstawó-
wek. Trasa biegów prowadziła wzdłuż 
brzegów Warty. W każdej kategorii 
wiekowej uczniowie mieli do prze-
biegnięcia dystans ok. 1000 m. Naj-
lepsze wyniki naszych uczniów: 
dziewczęta – 1. miejsce – Maja Sa-
morek (6 a), 4. – Jagoda Urbaniak 
(6 c), 1. – Julia Napierała (5 c), 3. 
– Gabrysia Matuszczak (5 e). Chłop-
cy: 3. – Szymon Kordziński (6 c), 5. 
– Jacek Lewicki (6 a), 2. – Bartosz 
Nowak (4), 6. – Jakub Biernacki (5). 
Wszyscy zakwali�kowali się do Mi-
strzostw Powiatu na poznańskiej 
Malcie.    Kinga Jaruga

n
Akcja prewencyjna Straży Miejskiej w SP 2

n
Uczniowie SP 2 sprzątają dziecięce mogiły
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Muzyczna Kuba

We wtorek, 7 października 
uczniowie z klas 0-3 z SP 3 
wzięli udział w koncercie 

„Z muzyczną wizytą w kubańskiej 
wiosce”. Zapoznali się z nowymi in-
strumentami perkusyjnymi takimi jak: 
krowi dzwonek i bongosy. Muzycy 
zaśpiewali najbardziej znane utwory 
pochodzące z Kuby, akompaniując 
na bębnach, marakasach i instru-
mentach strunowych.    K.K.

Pasowanie
14 października swoje święto 

obchodzili nie tylko nauczyciele, 
ale również uczniowie klas pierw-
szych, którzy mieli tego dnia pa-
sowanie. Na uroczystość przybyli: 
wiceburmistrz R. Marek, przewod-
niczący Rady Miasta M. Samulczyk, 
rodzice i dziadkowie. Najpierw 
pierwszoklasiści przedstawili się 
nam przy pomocy piosenki, tańca 

i wiersza. Później przeszli próbę 
wiedzy i sprawności, aby docze-
kać się dostojnej chwili, czyli pa-
sowania z rąk dyrektor G. Leciej. 
Od tej chwili dołączyli do wielkiej 
rodziny „Trójki”. Przypieczętowa-
li to odciskiem palca w pamiątko-
wej księdze. Dzieci otrzymały 
dyplomy, pierwszą legitymację, różę 
jako symbol rozkwitu oraz słonika 
na szczęście. Na koniec każda kla-
sa wsadziła swoje drzewko, którym 
będzie się opiekować.    M.G.

Ku świętości
Tegoroczny Dzień Papieski był 

obchodzony pod hasłem „Jan Paweł II 
– Świętymi bądźcie!”. Uczniowie 
przedstawili montaż słowno-mu-
zyczny na ten temat pod kierunkiem 
M. Ho�man. Przygotowano też wy-
stawę poświęconą papieżowi. XIV Dzień 
Papieski był wyśmienitą okazją do 
sięgania po świętość zgodnie z nauką 
już świętego Jana Pawła II.    M.G.

Multitest
16 października odbyła się w na-

szej szkole kolejna edycja konkursu 
matematycznego „Multitest”, prze-
znaczona dla uczniów klas 4-6. Ma-
teriały zostały przygotowane przez 
kadrę pedagogiczną Centrum Edu-

kacji Szkolnej. Były to testy wielo-
krotnego wyboru o zróżnicowanym 
stopniu trudności. Dla zwycięzców 
przewidziane są nagrody książkowe, 
a każdy uczestnik dostanie dyplom. 
Organizator zobowiązał się przeka-
zać wyniki do 8 grudnia.   

Honorata Kowalik

Debaty szkolne
W ramach cyklu „Przeciwdzia-

łanie agresji i przemocy”, które jest 
jednym z priorytetowych zadań 
naszej szkoły, 17 października od-
była się debata rodziców na ten 
temat. G. Leciej zapoznała ich z wy-
nikami ankiety, przeprowadzonej 
wśród naszych uczniów, której te-
matem była właśnie agresja i prze-
moc. Wyniki jednoznacznie po-
twierdziły, że uczniowie czują się 
bezpiecznie i nie doświadczają ak-
tów przemocy. Rodzice mogli wy-
razić swoje zdanie, zadać nurtują-

ce ich pytania, wyjaśnić wątpliwo-
ści. Debatę poprowadziły pedagog 
A. Młynarska-Gulczyńska oraz E. 
Iglewska-Nowik. Druga debata od-
była się z udziałem reprezentantów 
klas 4-6 pod kierunkiem G. Leciej 
i B. Janickiej. Uczniowie zaprezen-
towali opracowane z wychowawca-
mi propozycje rozwiązań przeciw-
działania agresji. Dyskusje poprze-
dziły warsztaty z uczniami przepro-
wadzone przez psycholog A. Som-
merfeld w każdej klasie.    M.G.

Bezpiecznie
30 października odbyło się 

spotkanie z sierżant Katarzyną 
Łosik z Komisariatu Policji. Poru-
szono bardzo ważne tematy, doty-
czące szeroko rozumianego bez-
pieczeństwa dzieci. Przedstawiono 
jakie ma obowiązki i o czym musi 
pamiętać osoba jadąca rowerem 
oraz samochodem. Dzieci obejrza-
ły dwa filmy ostrzegające przed 
konsekwencjami kontaktowania się 
z obcymi (gdy są same w domu 
oraz kiedy mogą zostać zaczepio-
ne na ulicy). Pouczająca lekcja 
o bezpieczeństwie utrwaliła i przy-
pomniała uczniom prawidłowe 
zachowania.    M.G.

Nowinki z Trójki O przemocy
W ostatni piątek października 

w ramach podsumowania projektu 
dotyczącego przemocy i agresji 
uczniowie uczestniczący z kółka 
teatralnego zaprezentowali scenki 
z życia pewnego Michała. W co-
dziennym życiu dobrze podpowia-
dał mu anioł, złych rad jednak 
udzielał diabeł. Dzięki temu zoba-
czyliśmy, jak należy przeciwstawić się 
złu czy agresji. Obserwowaliśmy, 
jak ważne są relacje dzieci z rodzi-
cami.   

E. Iglewska-Nowik

Ze sportu
Na Mistrzostwach Lubonia w Bie-

gach Przełajowych medale zdobyli: 
T. Kordziński – złoty, R. Mińko – 
srebrny, Z. Szumiłowska – brązowy. 
Oni też reprezentowali „Trójkę” 
i miasto na mistrzostwach powiatu. 
W błocie i deszczu pokonali trasę 
rewelacyjnie (startowało ok.100 za-
wodników z każdej kategorii), Róża 
zajęła 16. miejsce, Zuzia – 5., a Tomek 
–1. i awansował do �nału wojewódz-
kiego. W Mistrzostwach Lubonia 
w sztafecie pływackiej naszą szkołę 
reprezentowało 5 dziewcząt i 5 chłop-
ców. Brązowe medale „wypływali”: 
J. Brauza, J. Kozłowska, Z. Golczak, 
R. Mińko, G. i E. Krzyżańskie, A. 
Koprowski, K. Gierach, T. Kordziń-
ski, M. Zawielak, M. Rajek. W naszej 
szkole odbyły się Mistrzostwa Lu-
bonia w warcabach. W drużynie 

Trójki zagrali: P. Szczepaniak, A. 
Koprowski, T. Kordziński, K. Gierach, 
J. Ryżak. W kategorii chłopców naj-
lepiej swoje partie rozegrał J. Ryżak, 
zajmując 6. miejsce. W kategorii 
dziewcząt partie rozgrywały G. i E. 
Krzyżańskie, Z. Szumiłowska, M. 
Bosadzka, K. Łajs i R. Mińko. Róża 
zdobyła srebrny, a Kasia brązowy 
medal i będą nas reprezentowały na 
mistrzostwach powiatu. Gratuluje-
my wszystkim sportowcom!   G.K.

Konkurs Recytatorski
67 miłośników recytacji wystą-

piło na szkolnej scenie w konkursie, 
który odbył się 27 października. 
Uczniowie prezentowali wybrany 
utwór poetycki. Obowiązujący w tym 
roku repertuar był związany z 90. 
rocznicą urodzin Zbigniewa Herber-
ta, 205. rocznicą urodzin Juliusza 
Słowackiego, 180. rocznicą wydania 
Pana Tadeusza, 115. rocznicą urodzin 
Ewy Szelburg-Zarembiny i 85. rocz-
nicą urodzin Wandy Chotomskiej. 
Rolę przewodniczącej jury pełniła 
wicedyrektor Daniela Cichońska. 
Występy oceniały też organizatorki 
– Marzena Kowalczyk-Kinas i Han-
na Ruszkowska, wspomagane przez 
uczniów: Julię Brauzę i Wojciecha 
Waliczaka. W ocenie brano pod uwa-
gę: dobór repertuaru do możliwości 
uczestnika, warunki głosowe, inter-
pretację tekstu oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Przygotowane teksty 
młodzi interpretatorzy wygłaszali na 

tle specjalnie na tę okazję przy-
gotowanej scenogra�i, która 
sprzyjała wytworzeniu się po-
etyckiego nastroju. W kategorii 
uczniów klas młodszych I miej-
sce zdobył Mikołaj Korzeniow-
ski z kl. I b, II – Lilla Skórska 
I b i Zuzanna Koprowska III b, 
III – Iga Kóska I b. i Łucja Ło-
bejko I a. Na wyróżnienia za-
służyli: Anna Sarnowska kl. II a, 
Julia Nowik I a, Tomasz Szyma-
kowski I c. Wśród uczniów klas 
IV – VI zwyciężył Tomasz Brau-
za kl. IV b, II miejsce uzyskał 
Aleksander Koprowski V b, a III 
Kinga Tonder IV b. Wyróżnio-
no: Paulinę Rogalkę V a, Oska-
ra Kóskę V b, Weronikę Pers 
VI b i Joannę Duszyńską V a.   

M. Kinas, H. Ruszkowska

n
Ważny dla pierwszoklasistów moment pasowania na ucznia

n
Uczestnicy konkursu recytatorskiego - grupa z klas młodszych 0-III

n
Na zdjęciu Tomek Kordziński – 1. miejsce 
w powiecie w przełajach. Z lewej R. Mińko, 
z prawej Z. Szumiłowska
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Biegi

W czwartek, 9 października 
na wałach nadwarciańskich 
przy ul. Rzecznej odbyły się 

Mistrzostwa Lubonia w Indywidu-
alnych Biegach Przełajowych szkół 
podstawowych i gimnazjów. Zawo-
dy przeprowadzono w następujących 
kategoriach wiekowych: chłopcy klas 
5-6 oraz dziewczęta klas 5-6. Dziew-
czyny z SP 4 w ogólnej punktacji 
zajęły 3. miejsce, a chłopcy 4. 22 
października w zawodach powiato-

wych reprezentowali nas: Piotr Papis, 
Emilia Kowalska, Amelia Przybysz, 
Julia Radoszewska.   

E. Bielińska-Bobkowicz

Dynia
Uczniowie klas 5 i 6 na lekcjach 

techniki przygotowali jesienną eks-
pozycję pt. „Festiwal dyni”, którą 
można oglądać w holu naszej szko-
ły. Prace uczniów zostały wykonane 
głównie z materiałów odpadowych. 
Można podziwiać dynie wykonane 
przeróżnymi technikami. Wśród 
ekspozycji nie zabrakło także jesien-
nych drzew, wykonanych z dużych 
szarych papierowych toreb na za-
kupy, sieci pająków – misternie 
wyplatanych z wełny na wykałacz-
kach i patyczkach, a także znanych 
i chętnie wykonywanych kasztano-
wych postaci. Nie zabrakło również 
tradycyjnie rzeźbionych dyni, ko-
jarzonych często z beztroską hallo-
weenową zabawą. Nasz szkolny hol 
przybrał iście jesienne barwy i kli-
mat.   

B. Zboralska

Drzewa
W ramach zajęć dotyczących 

naszych lasów i parków, uczniowie 
klasy 2 b uczyli się rozpoznawać 
pospolite gatunki drzew po ich li-
ściach i owocach. Dzieci, podczas 
spacerów z rodziną, zebrały jesien-
ne liście, następnie suszyły je i ozna-
czały. Efektem tej pracy są przepięk-
nie wykonane „drzewniki”, które 
można obejrzeć w holu naszej szko-
ły.   Anna Garstka (wychowawca)

Darz bór
Takim powitaniem rozpoczął 

spotkanie z kl. 3 c i 3 b pan Łukasz, 
leśniczy z Nadleśnictwa Babki. Opo-
wiadał o życiu zwierząt i lasu w cza-
sie jesieni oraz o przygotowaniach 
lasu do snu zimowego. Dzieci zo-
baczyły i dotknęły poroży jelenia 
i sarny, zobaczyły skórę dzika, bor-
suka, norki i kuny. Przypomniały 
sobie o zasadach przebywania w le-
sie, który jest domem dla zwierząt 
i roślin, a my jesteśmy tylko tam 

gośćmi.   
Dorota Franek

Nagrody
Z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej, 
13 października bur-
mistrz wręczył na-
grody dla wyróżnio-
nych nauczycieli. 
W naszej szkole otrzy-
mali: dyrektor Agniesz-
ka Antczak, Beata 
Zboralska i Magda-
lena Sosnowska. Pod-
czas uroczystości 
uhonorowani zosta-
li także nauczyciele, 
którzy w minionym 
roku szkolnym uzy-

skali kolejny stopień awansu za-
wodowego: Hanna Matysiak i Mał-
gorzata Piechocka. Na spotkaniu 
w Domu Kultury odbyło się także 
wręczenie stypendiów, dla najbar-
dziej uzdolnionych uczniów w na-
szym mieście.    B.Z.

Święto
14 października dla uczniów 

starszych klas naszej szkoły okazał się 
momentem zanurzenia teraźniej-
szości w przeszłości. Tradycyjnie 
odbyło się ślubowanie członków 
nowego Samorządu Uczniowskie-
go i przekazanie opieki nad salami 
lekcyjnymi poszczególnym klasom. 
Młodzi ludzie z powagą i poczuciem 
odpowiedzialności zobowiązali się 
do godnego reprezentowania szkol-
nej społeczności i pracy na rzecz 

Ploteczki z Czwóreczki kolegów i koleżanek. Spojrzeniu 
w przyszłość towarzyszyło przypo-
mnienie historii szkoły w Lasku 
i piosenek śpiewanych przez wcze-
śniejsze pokolenia uczniowskie. 
Tego dnia nie zabrakło również słów 
podziękowania dla wszystkich pra-
cowników szkoły. Na zajęciach 
z wychowawcami uczniowie pozna-
wali nowatorską w Europie ideę 
KEN. Znalazł się też czas na zajęcia 
integrujące zespoły klasowe. Uro-
czystość ta, jak co roku, pokazała, 
że teraźniejszość wyrasta z prze-
szłości, by patrzeć w przyszłość.   

B. Wawrzyniak

Dla serca
Już po raz drugi w Europejski 

Dzień Przywracania Czynności 
Serca przypadający 16 październi-
ka uczniowie z naszej szkoły wraz 
z nauczycielami wzięli udział w ak-
cji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (WOŚP). Wydarzenie trwa-
ło 30 min. i polegało na jednocze-
snym wykonywaniu resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej na jak 
największej ilości fantomów i przez 
jak największą liczbę osób. O godz. 
12 połączyliśmy się z WOŚP, by 
podczas transmisji na żywo na ka-
nale internetowym wspólnie prze-
prowadzić akcję. Pod okiem wycho-
wawców uczniowie przez 30 min. 
uciskali i prowadzili wdechy ratow-
nicze na fantomach w rytm piosen-

ki „Stayin’Alive” zespołu Bee Gees, 
która doskonale oddaje tempo uci-
skania.   

Anna Pawlak

Konkurs
18 października w Kiekrzu od-

był się 8. Wojewódzki Konkurs Hi-
storyczny. Wzięło w nim udział 
ponad 80 uczestników z Wielkopol-
ski. Tematem tegorocznej edycji była 
historia Polski XVII w. Z naszej 
szkoły wzięło w nim udział 7 uczest-
ników. Najlepiej wypadła Weronika 
Krysztofowicz (6 c). Najmilszą chwi-
lą było rozdanie nagród. Oprócz 
dyplomów za udział, każdy uczeń 
otrzymał książkę historyczną o po-
wstaniu warszawskim, kostkę Rubi-
ka, mnóstwo słodyczy i różnych 
gadżetów.   

M. Piechocka (opiekun)

Dyskoteka jesienna
22 października odbyła się za-

bawa zorganizowana przez Samorząd 
Uczniowski i jego opiekunki: M. 
Piechocką i B. Wawrzyniak. O opra-
wę muzyczną zadbał nasz absolwent 
Oskar Nawrot. Ponadto dużym za-
interesowaniem cieszyło się karaoke 
z najnowszymi polskimi przebojami, 
takimi jak piosenki: grupy „Enej”, 
Eweliny Lisowskiej, Sylwii Grzesz-
czak.   

M. Piechockan
Rozgrzewka przed biegiem na wałach nadwarciań-
skich   fot. Emilia Bobkowicz-Bielińska

n
Dyskoteka w SP 4   fot. B. Zboralska

n
Pasowanie dzieci z klas pierwszych na 
uczniów SP 4   fot. Beata Zboralska

n
Nagrodzone nauczycielki z SP 4 w towarzystwie dwóch burmistrzów
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Chwalimy się

Wzięliśmy udział w konkur-
sie dla Szkół Odkrywców 
Talentów na nowatorskie 

i kompleksowe rozwiązania w kształ-
ceniu oraz organizowaniu wsparcia 
dla dzieci i uczniów zdolnych. Zna-
leźliśmy się pośród 50 wyróżnionych 
szkół, które zaprezentowały najcie-
kawsze Szkolne Systemy Wspierania 
Zdolności. Gala, w czasie której zostaną 
wręczone nagrody i tytuły „Mistrza 
Odkrywania Talentów”, odbędzie się 
w Warszawie 17 listopada.

Społeczna debata
1 października grupa gimnazja-

listów wzięła udział w społecznej 
debacie zorganizowanej w G 1w 
Komornikach. Tematem spotkania 
było bezpieczeństwo na terenie po-
wiatu poznańskiego. Nasi młodzi 
politycy zaimponowali zgromadzo-
nym samorządowcom poziomem 
dyskusji, sprowadzając ją prawie 
wyłącznie do kwestii związanych 
z gminą. W efekcie otrzymaliśmy 
deklarację Wielkopolskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Policji o kon-
tynuacji i zasadności organizacji tego 
typu spotkań. Opiekę nad uczniami 
sprawowała Agata Matyjasek.

Chemia inaczej
3 października kl. 1 e z opiekun-

kami: A. Gabryelską i I. Cykowiak 
wybrała się na wycieczkę do labo-
ratorium Biura Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej w Poznaniu. Ucznio-
wie samodzielnie wykonali niektó-
re analizy, zbadali gęstość wybranych 
próbek oraz odczyn gleby. Obser-
wowali reakcje miareczkowania oraz 
sposób, w jaki określa się zawartość 
niektórych pierwiastków i węglanów 
w glebie.

Jesiennie
Luboński oddział PTTK po raz 

kolejny zorganizował rajd „Polska 
Złota Jesień” w Wielkopolskim Par-
ku Narodowym (WPN). Celem 
spotkania było przypomnienie po-
staci hr. Władysława Zamoyskiego, 
Adama Wodziczki i Franciszka Jaś-
kowiaka oraz poznanie przyrody 
i walorów krajoznawczych WPN. 
Turystyczna wyprawa grupy uczniów, 
rodziców i nauczycieli odbyła się 4 
października. Na mecie czekał na 
uczestników konkurs wiedzy o par-
ku, w którym Mateusz Majewski, 
Oliwia Leszczyńska i Filip Jędrusek 
zajęli 2. miejsce, a Ania Kalemba 
– 3. Organizatorkami rajdu były 
Dorota Michałowicz oraz Magda-
lena Łobejko.

Biegi przełajowe
9 października odbyły się Mi-

strzostwa Lubonia w Indywidualnych 
Biegach Przełajowych. W klasy�ka-
cji generalnej zajęliśmy 2. miejsce. 
W swojej kategorii wiekowej Agata 
Szymkowiak zajęła 1. miejsce, Na-
tasza Pawlicka – 2., a Jakub Mał-
kowski – 3. Dwa tygodnie później, 

22 października nad Maltą w Po-
znaniu, został przeprowadzony 
pierwszy etap Indywidualnych Po-
wiatowych Biegów Przełajowych. 
Dziewczęta miały do pokonania 
dystans 1500 m, a chłopcy 2000 m. 
Szkołę reprezentowali – Natasza 
Pawlicka, Zuzanna Broniszewska, 
Bartosz Pytlak, Krzysztof Kozłowski, 
Jakub Małkowski. Nasi sportowcy 
zajęli bardzo dobre miejsca.

U burmistrza
13 października burmistrz Da-

riusz Szmyt wręczył uczniom sty-
pendia Miasta Lubonia za wyniki 
sportowe, świetne miejsca w kon-
kursach przedmiotowych. Wśród 
wyróżnionych znaleźli się: Cezary 
Linowski, Lena Marcinkowska, Anna 
Kantor, Emil Plewa, Wiktoria Ko-
cięda, Wiktoria Ekwińska, Kamil 
Piechowiak, Natasza Pawlicka. Były 
też nagrody dla nauczycieli, które 
otrzymali: Anita Plumińska-Mieloch, 
Karina Rzepecka, Agata Matyjasek. 
Wręczono także akty nadania ko-
lejnych stopni awansu zawodowego, 
odebrały je – Anna Rymaniak i Mag-
dalena Jabłońska.

Tenis stołowy
20 października w hali LOSiR 

rozegrano Drużynowe Mistrzostwa 
Lubonia w Tenisie Stołowym Szkół 
Gimnazjalnych. Sędzią głównym 
zawodów był Łukasz Budzyński. 
Nasze drużyny, dziewcząt w składzie: 
Matra Torzewska, Weronika Dobroś, 
Ewa Migdalska, Weronika Krajew-
ska i chłopców: Michał Kordziński, 
Bartosz Pytlak, Mateusz Szajek za-
jęły 2. miejsce.

Pływanie
21 października zdobyliśmy 

srebrny medal podczas Mistrzostw 
Powiatu w Drużynowym Pływaniu 
Dziewcząt i Chłopców i awansowa-
liśmy do Mistrzostw Województwa. 
Zawody przeprowadzono na pły-
walni w Kórniku, a wzięło w nich 
udział 11 szkół. Uczniowie mieli do 
pokonania dystans 50 m stylem do-
wolnym. Oto skład srebrnej druży-
ny: Marta Szubarga (1 d), Agata 
Marciniak (3 c), Sandra Sowa (3 c), 
Maria Zaremba (2 a), Aleksandra 
Rembalska (1 d), Milena Tritt (2 c), 
Margareta Ohnsorge (2 c), Weroni-
ka Samulczyk (3 e), Alex Doedel 
(1 c), Jari Doedel (3 c), Mateusz 
Dopierała (2 d), Michał Kordziński 
(2 d), Kamil Trusiak (3 d), Jakub 
Kurzyca (3 c), Jan Biały (3 d). Opie-
kunami reprezentacji są Karina 
Rzepecka i Marcin Winiecki. 18 
października na basenie AWF w Po-
znaniu odbyły się Mistrzostwa Lu-
bonia w Drużynowym Pływaniu 
Dziewcząt i Chłopców. Pełna emo-
cji rywalizacja przyniosła nam 2. 
miejsce.

Znicz
23 października uczniowie kl. 

1 a udali się do Muzeum Marty-

Z Gimnazjum nr 1 rologicznego w Żabikowie. Wyjście 
było związane z 6. edycją akcji 
społecznej „Zapal znicz pamięci”. 
Młodzież została oprowadzona po 
stałej ekspozycji przez pracowni-
ka muzeum, Jacka Nawrocika. 
Następnie zapaliła symboliczne 
znicze pamięci przy ścianie śmier-
ci oraz pomniku „Nigdy wojny”.

Frankfurt nad Odrą
23 października gimnazjaliści 

uczestniczyli w Polskim Dniu 
Informacyjnym na Uniwersytecie 
Viadrina, podczas którego pre-
zentowały się Wydziały Prawa, 
Kulturoznawstwa i Ekonomii. 
W programie było też zwiedzanie 
miasta oraz wizyta w Collegium 
Polonicum UAM w Słubicach, 
w którym uczniowie spotkali się 
z pracownikami Katedry Polskie-
go Prawa Publicznego na warsz-
tatach. 

Londyn
24-29 paź-

dziernika ucznio-
wie wzięli udział 
w warsztatach 
językowych 
w Londynie zor-
ganizowanych 
przez �rmę 
ATAS. Gimna-
zjaliści odwie-
dzili najważniej-
sze muzea, 
parki, obejrzeli 
zmianę warty 
pod Buckingham 
Palace oraz po-
dziwiali miasto 
z wysokości 
London Eye. 
Opiekę nad grupą sprawowały: Ro-
mana Frąckowiak i Anna Ryma-
niak.

Mistrzowie
29 października w hali LOSiR 

rozegrano Mistrzostwa Lubonia 
w Halowej Piłce Nożnej. Reprezen-
tacja naszej szkoły w składzie: Jan 
Wojnowski, Mateusz Brzytwa, Filip 
Konieczny, Piotr Poszwa, Bartosz 
Nowakowski, Leszek Sobczyk, Da-
wid Piskuła, Bartosz Pytlak, Bartło-
miej Lubczyński, Mikołaj Spychalski 
oraz Mateusz Szajek pokonała G 2, 
zwyciężając aż 7:1.

Metamorfozy
30 października Samorząd 

Uczniowski zorganizował Dzień 
Punka, który był dobrym pretekstem 
do metamorfozy. Nie zawiedli ani 
uczniowie, ani nauczyciele. Najlepiej 
przebrani otrzymali drobne upo-
minki i dyplomy. Klasa 3 c ponow-
nie wywalczyła 1. miejsce jako naj-
lepiej przebrana grupa.

Realizować marzenia
Kazimierz Zagozda (dyrektor 

„Luveny”) oraz Beata Reder (dyrek-
tor „Hotelu Poznańskiego”) gościli 
w kl. 1 c i 3 d. Pan Zagozda opowie-
dział o swoich młodzieńczych za-
interesowaniach: sporcie i muzyce, 
o latach szkolnych oraz o tym, co 

było ważne, kiedy podjął pracę i bu-
dował zespół współpracowników. 
Goście przybyli do nas w ramach 
spotkań organizowanych przez Urząd 
Miasta oraz Lubońską Radę Gospo-
darczą.

Nowa akcja
Nasi nauczyciele uczestniczą 

w ogólnopolskiej akcji Instytutu 
Badań Edukacyjnych (IBE) „Narzę-
dzia w działaniu”. Ma ona na celu 
upowszechnienie ciekawych pomy-
słów dydaktycznych opracowanych 
przez praktyków i ekspertów IBE. 
Nauczyciele wybiorą dowolne, zgod-
ne z wybranym celem dydaktycznym 
jednostki z pakietu i przeprowadzą 
zajęcia z ich wykorzystaniem. Na-
stępnie odnotują w raportach wszel-
kie uwagi. Będą także uczestniczy-
li w warsztatach zorganizowanych 
przez IBE. Przedsięwzięcie obejmu-
je pierwszy semestr roku szkolnego 
2014-2015. W naszej szkole program 

jest wprowadzany na historii oraz 
matematyce.

Edukacja globalna
Dzięki kursowi, który odbywają 

Anna Kowalczyk i Maciej Durczew-
ski, będzie można wzbogacić kon-
cepcje nauczania o ukazanie współ-
zależności łączących ludzi, miejsca 
i wydarzenia na całym świecie. Edu-
kacja globalna to kształtowanie kry-
tycznego myślenia, przełamywanie 
uprzedzeń i stereotypów.

Konkursy
Odbył się już szkolny etap Wo-

jewódzkiego Konkursu Historycz-
nego, który pozytywnie ukończyli: 
Bartosz Turek, Sandra Sowa, Aleks 
van Kuik i Bartosz Stolarz. Mateusz 
Brzytwa (3 c) zakwali�kował się do 
etapu rejonowego Wojewódzkiego 
Konkursu Fizycznego, a do następ-
nego etapu Wojewódzkiego Kon-
kursu Chemicznego Oliwia Pachoc-
ka (3 c). Do rejonowego etapu 
konkursów organizowanych przez 
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epi-
demiologiczną w Poznaniu przeszły: 
w kategorii plakat „Nie daj szansy 
AIDS – Bądź odporny na HIV” – 
Natalia Kaźmierczak (1 e) oraz 
w kategorii „Bądźmy zdrowi – wie-
my, więc działamy” – Weronika 
Kurelska (3 c).

GI

n
Lubońscy gimnazjaliści w Londynie
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Mistrzowskie osiągnięcia

Na nadwarciańskich wałach 
odbyły się 9 października 
Mistrzostwa Miasta w Indy-

widualnych Biegach Przełajowych. 
Reprezentowało nas 25 dziewcząt 
i 25 chłopców. Opiekunami byli: 
Jolanta Bednarczyk, Hanna Grus-
Krężelewska, Łukasz Budzyński, Mar-
cin Zabłocki i Michał Garstkiewicz. 
Pierwsze wystartowały dziewczęta 
z kl. 1 i 2. Uczennice miały do poko-
nania dystans 1200 m. W pierwszej 
szóstce awansującej do Mistrzostw 
Powiatu Poznańskiego znalazły się 
cztery nasze uczennice: 1. miej-
sce – Martyna Koćmierowska, 3. – 
Magdalena Skorlińska, 4. – Jadwiga 
Hawrysiuk, 5. – Weronika Kantor. 
W drugim biegu, na tym samym 
dystansie, wystartowały dziewczę-
ta z klas 3. Wyniki naszych uczen-
nic: 2. miejsce – Oliwia Kruger, 3. 
– Weronika Kończal, 4. – Zuzanna 
Budzyńska, 5. – Oliwia Miłek, 6. – 
Patrycja Wilczek. W pierwszym bie-
gu chłopców na dystansie 1500 m 
spotkali się uczniowie kl. 1 i 2. Do 
Mistrzostw Powiatu awansowali: 1. 
miejsce – Damian Fabiś, 2. – Marcin 
Marciniak, 4. – Adam Płóciennik, 
5. – Patryk Łukaszewski, 6. – Nor-
bert Stangierski. W ostatnim biegu 
(1500 m) wystartowali uczniowie 
klas 3. Awans do kolejnej rundy za-
wodów otrzymali: 1. miejsce – Ma-
riusz Dotka, 2. – Paweł Reksiński, 
3. – Kacper Grundkiewicz.   

H. Grus-Krężelewska

Naukowo
16-17 października klasy mate-

matyczno-�zyczne (1 h i 2 h) wraz 
z paniami: E. Sobczak, M. Zgołą i E. 
Rubisz udały się na wycieczkę na-
ukową do Trójmiasta. Uczniowie 
zwiedzili Starówkę gdańską, Sopot, 
spacerowali brzegiem morza. Głów-
ny punkt wyjazdu stanowiła jednak 
wizyta w Centrum Eksperymentu 
w Gdyni. Każdy znalazł coś cieka-
wego dla siebie. Gimnazjaliści sa-
modzielnie wykonywali różne do-

świadczenia z dziedziny �zyki, 
biologii i geogra�i.    Ewa Rubisz

Mistrzowie
17 października odbyły się Dru-

żynowe Mistrzostwa Lubonia w Te-
nisie Stołowym Szkół Gimnazjalnych. 
Oto skład naszej drużyny: Maja 
Zielińska, Zuzanna Gabrysiak, Jan 
Kuźniarek i Krzysztof Witkowski. 
Nasi wygrali wszystkie pojedynki, 
zdobywając komplet punktów. 24 
i 27 października w Pecnej odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego 
w Drużynowym Tenisie Stołowym. 
Reprezentowały nas tam dwa zespo-
ły: dziewcząt w składzie: Maja Zie-
lińska (1 g) i Zuzia Gawrysiak (1 g) 
oraz chłopców: Janek Kuźniarek (1 g) 
i Darek Sałamaszek (2 h). Dziew-
czyny zdobyły 2. (na 8 zespołów), 
a chłopcy 1. (na 12 drużyn) miejsce. 
Oba teamy zakwali�kowały się do 
mistrzostw rejonowych.   

Łukasz Budzyński

Pływacy na podium
Zajęliśmy 1. miejsce podczas 

Mistrzostw Miasta w Pływaniu Dru-
żynowym, które odbyły się 18 paź-
dziernika na basenie AWF w Pozna-
niu. 21 października w Kórniku 
w Finale Mistrzostw Powiatu Po-
znańskiego w Pływaniu Drużynowym 
zdobyliśmy brązowy medal. Nasza 
reprezentacja zakwali�kowała się 
do �nału wojewódzkiego. Oto skład 
drużyny: Oliwia Kruger (3 e), Julia 
Kolberg (1 e), Karolina Puk (1 a), 

Aleksandra Urbaniak (2 h), Karina 
Frąckowiak (3 e), Małgorzata Rosół 
(2 a), Jadwiga Hawrusik (1 h), Mi-
łosz Latosi (3 f), Juliusz Damulis 
(1 e), Michał Kowalski (2 h), Błażej 
Lechna (1 g), Adrian Marciniak (1 a), 
Krzysztof Walczak (3 e), Jakub Skor-
liński (2 d).   

H. Grus-Krężelewska

Bieg
21 października odbył się XIII Dru-

żynowy Bieg Przełajowy po Wiel-
kopolskim Parku Narodowym. 

Z Gimnazjum nr 2 Naszą ekipą opiekowała się Wiesła-
wa Stankiewicz. Reprezentowali nas: 
Oliwia Miłek, Marta Pawlak, Gracjan 
Białasik, Marcin Niedośpiał i Bartek 
Płóciennik. Do szkoły przywieźli ze 
sobą brązowe medale i puchar, zdo-
bywając 3. miejsce (na 8 drużyn 
biorących udział) oraz cenne nagro-
dy. Szczególnie uznanie zdobyliśmy, 
rozpoznając na trasie najwięcej liści 
i zwierząt.    Wiesława Stankiewicz

Dzień Patrona
22 października G 2 obchodziło 

Dzień Patrona – św. Jana Pawła II. 
Zgodnie z tradycją uroczystość 
uświetniono mszą św. w kościele pw. 
św. Barbary, której przewodniczył 
ks. Artur Michalak. W szkole odby-
ła się część artystyczna. Uroczystość 
prowadził Łukasz Kalinowski (2 c). 
Dyrektor poprosiła przedstawicieli 
klas 1. o złożenie ślubowania. W ten 
sposób o�cjalnie przyjęto ich w po-
czet uczniów. Później rozpoczęło się 
przedstawienie. Jego poszczególne 
sceny nawiązywały do wydarzeń 
z życia Karola Wojtyły. Na zakoń-
czenie zabrzmiała piosenka napisa-
na specjalnie dla Papieża „Poza czas”. 
Warto podkreślić zaangażowanie 
uczniów z klas 2 c, 2 e, 2 h, 1 c, 3 c 
biorących udział w przedstawieniu, 
a także przygotowujących nagłośnie-
nie z klasy 3 a.   

K. Kursawe-Ciemny

Konkursy
Odbywają się przedmiotowe 

konkursy kuratoryjne. Do tej pory 
do etapu rejonowego zakwali�ko-
wali się: Zuzanna Budzyńska (�zy-
ka), Gabriela Graś (�zyka), Patrycja 
Motała (�zyka), Krzysztof Fons (�-
zyka), Konrad Szychowiak (�zyka) 
oraz Krzysztof Walczak (historia).

Bliżej historii
Klasa 2 f zaprezentowała uczniom, 

w formie minispektaklu, ważne fak-
ty z okresu II wojny światowej. Ka-
sia Kubacka i Kamila Malinowska 
zaśpiewały piosenkę „Warszawo ma”, 
później młodzież minutą ciszy uczci-
ła pamięć osób, które straciły życie 
w latach 1939-1945. Pamiętaliśmy 
także o urodzinach Jana Nowaka-
Jeziorańskiego. 3 października zor-
ganizowano wystawę, dzięki której 
młodzież poznała najważniejsze 
fakty z życia, „Kuriera Wolnej Polski”, 
natomiast 23 października uczniowie 
kl. 3  c wzięli udział w internetowej 
lekcji na żywo „Opowieści o Żydach 
polskich”. Dzięki wirtualnej wyciecz-
ce odwiedziliśmy nowe Muzeum 
Historii Żydów Polskich w Warsza-
wie. Przewodnikami po ponadty-
siącletniej historii byli Maria Sewe-
ryn i Maciej Orłoś.    G 2

Nauka w przestrzeni
23 października szkoła podpi-

sała porozumienie o współpracy 
z Wydziałem Architektury Politech-
niki Poznańskiej i Stowarzyszeniem 
„Wędrowni Architekci”. Dotyczy ono 
realizacji projektu interdyscyplinar-
nego „Nauka w Przestrzeni”, który 
odbywa się w ramach grantu Mini-
sterstwa Nauki. Jego cel to napisanie 

i wdrożenie do realizacji na lekcjach 
geogra�i scenariuszy opartych na 
zastosowaniu skali w życiu codzien-
nym. Projekt ten realizuje klasa 1 e 
z Anetą Jankowską-Łukomską. Pierw-
szą prelegentką była inż. architekt 
Kinga Grzybowska-Daniel.    G 2

Wolontariusze działają
Czynnie przyłączyliśmy się do 

zbiórki maskotek, które pomogą 
w adopcji bezpańskich zwierząt. 
Zebrane pluszaki zostały przekaza-
ne do Fundacji „Dr Lucy” w Śremie. 
Już piąty rok uczestniczymy też 
w akcji pt. „Szkoło pomóż i Ty”. Po-
lega ona na przeznaczaniu drobnych 
sum pieniężnych w zamian za ce-
giełki (kalendarzyki), z których 
dochód przeznacza się na zakup 
sprzętu medycznego dla najbardziej 
potrzebujących.    G 2

Porządki na cmentarzu
Jak co roku opiekujemy się mo-

giłą osób zamordowanych w obozie 
żabikowskim. Tradycyjnie robią to 
uczniowie klas pierwszych. Tuż przed 
Dniem Zmarłych grób posprzątała 
klasa 1 c z wychowawczynią, A. Jan-
kowską-Łukomską.    G 2

Edukacja językowa
Niedawno uczniowie ze szkoły 

z Galati, z którą współpracowaliśmy 
z okazji Europejskiego Dnia Języków, 
postanowili podziękować nam za 
�lm przygotowany w ramach pro-
jektu. Otrzymaliśmy teraz ponad 30 
kartek z pozdrowieniami, album 
z fotogra�ami miasta i płyty z �l-
mami przedstawiającymi zabytki, 
kulturę i ekonomię regionu znajdu-
jącego się we wschodniej części 
Rumunii.    M.M-G, A.A., M.R.

Spotkania
Rozpoczęliśmy realizację pro-

jektu „Przedsiębiorczość”. Urząd 
Miasta 

i Lubońska Rada Gospodarcza 
organizują ciekawe spotkania z lu-
bonianami dedykowane młodzieży 
ostatnich klas gimnazjów. Z mło-
dzieżą rozmawiali już Beata Reder 
(dyrektor „Hotelu Poznańskiego”), 
Kazimierz Zagozda (prezes „Luveny”), 
Mikołaj Tomaszyk (wiceburmistrz) 
oraz Marek Marciniak (właściciel 
„Pol-Agri”). Goście opowiadali 
o swojej karierze zawodowej i dro-
dze do sukcesu. Za zorganizowanie 
spotkań dziękujemy Emilii Bryś 
z Urzędu Miasta Luboń.    G 2

Poetycko
29 października odbył się etap 

szkolny konkursu recytatorskiego 
„Okupowana młodość”. Uczestnicy 
recytowali wiersze poetów, których 
młodość przypadła na czas II wojny 
światowej. 1. miejsce zdobyła An-
tonina Kwiatkowska. Poza Tosią do 
etapu �nałowego awansowały: Anna 
Klemczak (2 c), Aleksandra Matusiak 
i Sandra Pawlak (3 g). Wyróżnienia 
przyznano Magdalenie Różańskiej 
(3 c) i Kamili Malinowskiej (3 c).   

G 2

n
Z Gimnazjum nr 2 do Mistrzostw Powiatu zakwalifikowały się 4 zawodniczki
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Rajd po Luboniu

W sobotę, 
25 paź-
dziernika, 

z okazji obchodów 
200. rocznicy uro-
dzin bł. Edmunda Bojanowskiego 
i hr Augusta Cieszkowskiego Od-
dział PTTK im. Cyryla Ratajskiego 
zorganizował „Rajd pieszy po Lubo-
niu”. Celem imprezy było zapoznanie 
uczestników z życiem i działalnością 
wybitnych Wielkopolan: bł. E. Boja-
nowskiego i A. hr. Cieszkowskiego, 
popularyzacja tych postaci oraz spa-
cer ulicami Lubonia i odwiedzenie 
miejsc z nimi związanych. Wyru-
szyliśmy z placu E. Bojanowskiego, 
by ul. Poniatowskiego i Unijną, po-
przez Wzgórze Papieskie oraz ulicą 
Puszkina przejść obok dawnego fol-
warku hrabiego Cieszkowskiego do 
poświeconej mu tablicy przy Krzyżu 

Milenijnym, a następnie ul. Powstań-
ców Wielkopolskich obok budynku 
dawnej Wyższej Szkoły Rolniczej im. 
Haliny. Dalej trasa prowadziła koło 
dworca PKP, do pomnika Siewcy, 
a następnie ul. Ogrodową, Akacjową, 
Sobieskiego i Żabikowską do Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. A. Cieszkow-
skiego („Cieszkowianka”). Potem ul. 
Kościuszki, Sienkiewicza i Szkolną 
obok Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

bł. E. Bojanowskiego dotarliśmy 
do mety usytuowanej na terenie 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
NMP. Tutaj uczestnicy zjedli ciepły 
posiłek i mogli zwery�kować ksią-
żeczki na odznakę turystyki pieszej 
(OTP) PTTK, a 40 uczniów wzięło 
udział w konkursie wiedzy o bł. E. 

Bojanowskim i hr. A. Cieszkowskim. 
W rajdzie uczestniczyło ponad 90 
osób, głównie uczniów z SP 1, SP 2 
oraz SP Komorniki wraz z opiekunami 
i nauczycielami. Organizatorzy raj-
du dziękują siostrom służebniczkom, 
szczególnie s. Marcie za życzliwość, 
udostępnienie salki i okazaną pomoc 
w przygotowaniu posiłku. Rajd od-
był się dzięki �nansowemu wsparciu 
Urzędu Miasta Luboń.   

M.J. Błaszczakowie

Kościół w Klępsku
6 października, na zaproszenie 

księdza proboszcza Olgierda Bana-
sia, przedstawiciele Koła PTTK nr 14 
uczestniczyli w promocji książki prof. 
Jana Harasimowicza (Wrocław) pt. 
„Kościół w Klępsku. Pamięć, Biblia, 
Sztuka”. Dostąpiliśmy tego zaszczy-
tu, ponieważ wielu wycieczkom 
polecaliśmy zwiedzanie tego kościo-

ła. Kościół w Klępsku jest świątynią 
szachulcową z drewnianą wieżą. 
Pierwotnie był on rzymsko-katolic-
kim, a po wojnie 30-letniej stał się 
kościołem ucieczkowym dla prote-
stantów; obecnie znów należy do 
katolików. Wnętrze jest perełką, 
w wielokrotnym pomniejszeniu 
podobne do Kościołów Pokoju. Bu-
dowla zachowała się dzięki zapało-
wi, zamiłowaniu do drewna i upo-

rowi ks. Banasia w dążeniu do jego 
renowacji. Za przywrócenie piękna 
świątyni duchowny został odzna-
czony. Z kościołem tym związany 
jest także Luboń, a w nim dawne 
Zakłady Chemiczne.   

Maria Rogacka

Z PTTK
Po dobrach Zamojskiego

W sobotę, 4 października wy-
braliśmy się na XX edycję 
rajdu „Po dobrach Włady-

sława Zamojskiego”. Jego organiza-
torem był oddział PTTK w Luboniu. 
Jak się okazało na mecie rajdu, nasza 
nieliczna z powodu soboty ekipa (część 
z nas ma własne placówki handlowe 
i w sobotę pracuje), była jedynym 
przedstawicielem turystów rowero-
wych. Wyruszyliśmy sprzed domu 
naszego kolegi Edwarda i przez Wiry 
dotarliśmy na teren Wielkopolskie-
go Parku Narodowego. Wjechaliśmy 
na żółty „Papieski szlak rowerowy”, 
który doprowadził nas do „Grajze-
rówki”. Dojechaliśmy nią do Jeziora 
Góreckiego. Przejazd brzegiem tego 
najpiękniejszego akwenu na terenie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego 
w sobotni poranek, gdy byliśmy je-
dynymi turystami, to bezcenne do-
świadczenie. Po krótkim postoju na 
plaży i kontemplacji urody krajobra-
zu udaliśmy się nad kolejne jezio-

ro – urocze Jezioro Kociołek, nad 
brzegami którego nie zauważyliśmy 
świeżych śladów obecności bobrów. 
Czyżby bobry stamtąd się wyniosły? 
Po mozolnej wspinaczce dotarliśmy 
na stację kolejową Osowa Góra. Nie-
dawno wycięto zarastające ją chaszcze 
i mogliśmy dostrzec tory kolejowe. 
Jak dowiedzieliśmy się na mecie raj-
du, która znajdowała się na polanie 
w pobliżu Głazu Władysława Zamoj-
skiego – Mosińską Koleją Drezyno-
wą możemy dotrzeć z Osowej Góry 
do Puszczykówka. Po posileniu się 
pyszną grochówką oraz chlebem ze 
smalcem i jabłkami wróciliśmy nad 
Jez. Góreckie, by czerwonym szla-
kiem pieszym wzdłuż jego brzegów 
dotrzeć do punktu widokowego na 
Wyspę Zamkową. Ogromnie się cie-
szymy, że powstała platforma wido-
kowa umożliwiająca podziwianie nie-
zwykle romantycznych ruin zamku, 
który w latach 1824-1825 zbudował 
Tytus Działyński w prezencie ślub-
nym swojej siostrze Klaudynie, gdy 
wychodziła za mąż za Bernarda Po-
tockiego. Młodzi małżonkowie nie 
mieszkali zbyt długo w zameczku na 
wyspie. W 1830 r., po wybuchu Po-
wstania Listopadowego wyjechali do 
Warszawy i nigdy już nie powrócili 

do Wielkopolski. Udział w powsta-
niu zmusił Potockich do emigracji. 
Wraz z opuszczeniem kraju przez 
Potockich, zamek zaczął popadać 
w ruinę. W czasie Wiosny Ludów 
w 1848 r. wycofujące się z Rogalina 
wojska powstańcze ukrywały się w la-
sach trzebawskich, a według tradycji 
ich kwatery mieściły się na wyspie. 
W maju 1848 r. wojsko pruskie ogniem 
armatnim ostrzelało zameczek po-
ważnie go uszkadzając.

W romantycznych nastrojach 
udaliśmy się do lodziarni Państwa 
Kostusiaków w Puszczykówku. Gdy 
dotarłam do domu licznik na rowe-
rze wskazywał, iż przejechałam 
43,5 km. To była niezwykle przy-
jemna sobota na rowerze.

W barwach jesieni
19 października 30-osobowa 

grupa turystów rowerowych z Lu-
bonia, Komornik i Łęczycy uczest-
niczyła w 12. Wielkopolskim Rajdzie 
Rowerowym „Wielcy Wielkopolanie 

– Tytus Działyński” z metą 
w Kórniku. Sprzed LOSiR-u, 
podzieleni na 2 grupy, wyru-
szyliśmy przez Łęczycę w kie-
runku Puszczykowa. Przysta-
nek na odpoczynek zrobiliśmy 
sobie przy restauracji „Pod 
dębami” w Rogalinie. Tam 
spotkaliśmy się z uczestnikami 
trasy z gminy Dopiewo oraz 
z rowerzystami z klubu „Ogni-
wo”. Podczas postoju w Roga-
linie rozlosowaliśmy mapy 
turystyczne, przewodniki po 
Wielkopolsce, kamizelki od-
blaskowe. Te nagrody pozy-
skałam wcześniej jako kierow-
nik trasy, chcąc nagrodzić trud 
turystów rowerowych. Przez 

Radzewice udaliśmy się do Bnina, 
gdzie wjechaliśmy na promenadę 
wzdłuż jeziora, która doprowadziła 
nas do zamku w Kórniku. Zrobiliśmy 
sobie pamiątkowe zdjęcie z Tytusem 
Działyńskim i udaliśmy się na zupę 
gulaszową na metę rajdu. Wzmoc-
nieni pojechaliśmy zwiedzać Arbo-
retum Kórnickie w barwach jesieni. 
Osobiście wielokrotnie zwiedzałam 
już Muzeum Dendrologiczne, ale 
zawsze było to wiosną, gdy kwitną 
azalie, różaneczniki lub liliowce. Po 
raz pierwszy spacerowałam po tym 
ponad 30-hektarowym parku, gdy 
przebarwiają się liście, i było to bez-
cenne przeżycie. Najciekawsza była 
czasowa wystawa owoców jesieni. 
Mogliśmy podziwiać rozmaite owo-
ce egzotycznych roślin rosnących na 
terenie parku oraz zabrać z sobą do 
domu szyszki sosny rumelijskiej, 
sosny wejmutki i czarnej. Gdy do-
tarłam do domu, czułam w nogach 
przejechane 70 km, ale był to dzień 
pełen wrażeń. Niedziela na rowerze 
w trakcie złotej polskiej jesień to dla 
mnie jak i dla innych turystów ro-
werowych najlepiej spędzony czas.

Iwona Cerba

Na rowerowych szlakach

n
Na stacji Osowa Góra czekamy na drezynę

n
Uczestnicy rajdu po Luboniu przy ławeczce bł. E Bojanowskiego   fot. Z. Czekała

n
Lubonianie na promocji książki w kościele w Klępsku
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W 8. kolejce Luboński KS po-
dejmował u siebie obecnego 
wicelidera grupy – Vitcovię 

Witkowo. W tym spotkaniu od razu 
uwidoczniła się przewaga gości, którzy 
zdobyli jedyną bramkę i zasłużenie 
wywieźli 3 punkty do Witkowa. Po-
mimo słabszego występu Lubonia-
nie grali ambitnie i stworzyli również 
kilka sytuacji do zdobycia bramki. 
To jednak było za mało, by pokonać 
dobrze dysponowanych w tym dniu 
gości. W 9. kolejce lubonianie spra-
wili wszystkim kibicom dużą niespo-
dziankę, pokonując 2:0 na trudnym 
boisku czołowego zespołu – Wełny 
Rogoźno. Obie bramki zdobył Da-
wid Leszczyński. Był to bardzo dobry 
występ lubonian. Na uwagę zasługuje 
bramkarz LKS-u – Łukasz Suwiczak 
– który niejednokrotnie wychodził 
z beznadziejnych sytuacji obronną 
ręką. Należy podkreślić, że obronił 
nawet rzut karny. W 10. kolejce LKS 
podejmował kolejną czołową drużyną 
– Kłosem Zaniemyśl. Pierwsza poło-
wa to bardzo wyrównana gra, szkoda 
tylko, że Bartek Śron otrzymał dwie 
żółte kartki, a w konsekwencji czerwo-
ną i musiał opuścić boisko, osłabiając 
zespół. Drugą część meczu lubonianie 
grali w „10”. Od razu uwidoczniła się 
przewaga gości, którzy udokumento-
wali ją zdobyciem trzech bramek. Po 

spotkaniu trener Marek Wilczyński 
powiedział: Na pewno decydującym 
momentem tego meczu była czerwona 
kartka, która w jakiś sposób pokrzy-
żowała nam szyki. W 11. kolejce nie 
udała się wyprawa LKS-u do Warty 
Śrem. Od samego początku zespół go-
spodarzy, który broni się przed spad-
kiem, przeprowadził liczne, groźne 
kontry i szybko zdobył prowadzenie. 
Jednak lubonianie zdołali do przerwy 
doprowadzić do remisu na 1:1. Bramkę 
zdobył Michał Trenkler. Druga poło-
wa to dobra gra obu zespołów, jed-
nak więcej szczęścia mieli zawodnicy 
Warty, którzy strzelając dwie bramki 
odnieśli zwycięstwo 3:1.

Analizując ostatnie wyniki i grę 
LKS-u można odnieść wrażenie, że 
lubonianie są zespołem nieobliczal-
nym. Potra�ą pokonać zespoły ze 
ścisłej czołówki i przegrywać mecze 
z drużynami z dolnego pułapu. Ma-
rzeniem trenera Marka Wilczyńskie-
go byłoby zdobyć w rundzie jesien-
nej co najmniej 18-20 punktów. 
Ostatnie dwa mecze LKS rozegra 
u siebie z Sucharami Suchy Las 
i z Polonią Poznań na wyjeździe. 
Wyniki z tych spotkań oraz podsu-
mowanie (skarb kibica) opubliku-
jemy w świątecznym wydaniu „Wie-
ści Lubońskich”.

Władysław Szczepaniak

Nieobliczalni
Mecze ligowe LKS-u

Dopiero w 8. Kolejce stellow-
cy zdobyli u siebie pierwsze, 
długo oczekiwane zwycięstwo. 

Kibice musieli czekać na te punk-
ty aż 630 minut! Jak się okazało, to 
zwycięstwo 1:0 z Wartą Śrem wcale 
nie przyszło lubonianom łatwo, bo 
goście, pomimo że również walczą 
o pozostanie w tej klasie rozgryw-
kowej, stawili dzielny opór zawod-
nikom z Lubonia. W zespole Stelli 
było widać lepszą grę, większą wolę 
walki i składniejsze akcje niż wcze-
śniej. Po jednej z nich i faulu na Arku 
Nowickim, arbiter podyktował rzut 
karny, a skutecznym jego wykonawcą 
okazał się Tomek Mroczyński. W 9. 
kolejce Stella rozegrała mecz na wyjeź-
dzie z zespołem, który jest czerwoną 

latarnią w tabeli – Sucharami Suchy 
Las. Spotkanie rozpoczęło się prowa-
dzeniem gospodarzy, którzy długo się 
nim nie nacieszyli, ponieważ Tomek 
Mroczyński szybko wyrównał na 1:1. 
Przed końcem pierwszej połowy, po 
błędach lubońskiego zespołu, druży-
na z Suchego Lasu ponownie jednak 
zdobyła prowadzenie. Druga połowa 
to zdecydowana przewaga stellow-
ców i na efekty długo nie trzeba było 
czekać. Wyrównującą bramkę na 2:2 
zdobył Łukasz Różański. W 80. minu-
cie, po bramce zdobytej przez Marci-
na Mroczyńskiego, stellowcy wyszli 
na prowadzenie. Zespół z Suchego 
Lasu dążył jeszcze do wyrównania, 
ale wszelkie nadzieje gospodarzy 
rozwiał Tomek Mroczyński, który 

strzelając w tym 
meczu swoją dru-
gą bramkę przy-
pieczętował zwy-
cięstwo Stelli na 
4:2. Należy pod-
kreślić, że w tym 
spotkaniu znów 
o sobie dali znać 
bracia Mroczyń-
scy, którzy poważ-
nie przyczynili się 
do zwycięstwa. 
Po tych dwóch 
wygranych, Stel-
la dała wyraź-
ny sygnał, że 

Czekali 630 minut!
Mecze ligowe Stelli

Tabela Klasy Okręgowej po 11. kolejkach
 1.  Kotwica Kórnik    11 28 35:11
 2.  Vitcovia Witkowo   11 22 15:8
 3.  Wełna Rogoźno   11 19 14:8
 4.  Concordia Murowana Goślina 11 19 21:20
 5.  Kłos Zaniemyśl   11 18 21:15
 6.  OTPS Winogrady Poznań  11 18 15:15
 7.  Wielkopolska Komorniki  11 17 19:11
 8.  Polonia Poznań   11 16 20:17
 9.  Piast Kobylnica   11 16 15:19
 10.  Orkan Konarzewo   11 14 11:10
 11.  Luboński KS   11 14 18:22
 12.  Warta Śrem   11 10 13:17
 13.  Stella Luboń   11 6 8:28
 14.  Suchary Suchy Las   11 2 12:37

Jako zagorzały kibic Lubońskie-
go Klubu Sportowego nie mogę 
zrozumieć, i pewnie wiele osób 

również, dlaczego klub w lidze okrę-
gowej totalnie sobie nie radzi. Po 
wycofaniu się z rozgrywek w III li-
dze (klubu rzekomo nie było stać 
na te rozgrywki, co krytykowano 
i opisywano również w „Wieściach 
Lubońskich”), LKS powinien spełniać 

na najwyższym poziome wszystkie 
warunki w lidze, w której obecnie 
występuje. Po serii przegranych me-
czów dawno już powinien wylecieć 
ze stanowiska obecny szkoleniowiec. 
Na stronie internetowej LKS-u można 
przeczytać, że cel klubu to powrót 
do IV ligi, ale z obecną grą bliżej mu 
raczej do rozgrywek A klasy.

kibic

List do redakcji

Irytacja kibica

W kolejnych spotkaniach o mi-
strzostwo B klasy Pogrom 
Luboń uległ u siebie 2:0 

rezerwom 1920 Mosina. Następnie, 
ponownie na własnym boisku, po 
wyrównanym meczu przegrał ze Zło-
tymi Złotkowo 4:5. Już w 20. minu-
cie spotkania goście prowadzili 2:0, 
jednak do przerwy lubonianie zdołali 
wyrównać na 2:2. Po przerwie liczo-
no na pierwsze zwycięstwo Pogro-
mu, jednak zespół Złotych nie tylko 
wyszedł na prowadzenie, ale zdobył 
jeszcze 3 bramki. Niestety, lubonia-
nie strzelając tylko dwie, 
nie zdołali doprowadzić 
chociażby do remisu. Tym 
sposobem goście dowieź-
li zwycięstwo do końca 
meczu. Bramki dla Po-
gromu zdobyli Krystian 
Zalewski (3) i Mateusz 
Przybylski (1).

W 4. kolejce Pogrom 
zremisował na wyjeździe 
z przedostatnim zespo-
łem w tabeli – Okoniem 
Sapowice 3:3. Bramki dla 
Pogromu zdobyli: Robert 

Sawko, Krystian Zalewski i Mateusz 
Wandziel.

Bez zwycięstwa w tych rozgryw-
kach będzie Pogromowi bardzo 
trudno opuścić ostatnie miejsce 
w tabeli. Do końca rundy jesiennej 
pozostały lubonianom do rozegra-
nia jeszcze dwa mecze: z Orłami 
Plewiska i z SKS-em 13 Poznań. 
Wyniki z ostatnich meczów oraz 
podsumowanie przedstawimy w świą-
tecznym wydaniu „Wieści Luboń-
skich”.

Władysław Szczepaniak

Drugi remis Pogromu

n
Mecz Pogromu ze Złotymi Złotkowo moment strzelenia bramki lubońskiej drużynie   
fot. Władysław Szczepaniak

 Tabela B Klasy po 9 kolejkach
 1.  Skra Wielkopolska OTUSZ 9 27 52:13
 2.  Arka Kiekrz 9 22 38:7
 3.  KS Gaj Wielki 9 18 32:14
 4.  Avia Kamionki 9 17 28:17
 5.  Złoci Złotkowo 9 13 39:30
 6.  SKS 13 Poznań 9 13 23:19
 7.  NKS Niepruszewo 9 12 16:31
 8.  Orły Plewiska 9 10 20:33
 9.  Odlew Poznań 9 9 14:24
 10.  1920 II Mosina 9 7 21:28
 11.  Okoń Sapowice 9 4 13:43
 12.  Pogrom Luboń 9 2 11:48

nie zamierza zrezygnować z walki 
o pozostanie w klasie okręgowej. 
Wydawałoby się, że po tych dwóch 
zwycięstwach zespół z ul. Szkolnej 
pójdzie za ciosem i w kolejnych me-
czach zdobędzie następne punkty. 
Niestety, znów się coś w zespole 
załamało. W 10. kolejce stellowcy 
przegrali u siebie z Polonią Poznań 
3:0, następnie w 11. kolejce ulegli na 
wyjeździe 2:0 Piastowi Kobylnica.

Patrząc na układ w tabeli, po 
11 rozegranych meczach, lubonia-

nie znajdują się w bardzo trudnej 
sytuacji, ponieważ bezpośredni 
rywale stale powiększają swoją 
przewagę punktową. Do końca 
jesiennych rozgrywek pozostały 
jeszcze dwie kolejki – mecze: z Or-
kanem Konarzewo i Wielkopolską 
Komorniki. Liczymy na jakąś zdo-
bycz punktową. Wyniki tych ostat-
nich spotkań, jak i podsumowanie 
(skarb kibica) opublikujemy w świą-
tecznym wydaniu „WL”.

Władysław Szczepaniak



11/2014

58

SPORT

W sobotę, 11 październi-
ka w klubie sportowym 
„Boks” Poznań, odbyły się 

II Otwarte Mistrzostwa Poznania 
w Boksie. Nie zabrakło na nich re-
prezentantów Klubu Sportowego 
„Czerwony Smok”. Mateusz Lis, na 
co dzień trenujący w Poznaniu oraz 
Mikołaj Szymański, zawodnik pręż-
nie rozwijającej się sekcji z Lubonia 
z siedzibą w hali LOSiR, skrzyżowa-
li rękawice z przeciwnikami z całej 

Polski, a w narożniku wspomagali 
ich trenerzy – Bartek Jezierski i Mar-
cin Zabłocki. Lis zdobył złoty medal 
w kategorii wagowej do 82 kg, a Szy-
mański dotarł do pół�nału, gdzie 
po nie jednogłośnej decyzji sędziów 
uległ w starciu z zawodnikiem go-
spodarzy i zajął ostatecznie trzecie 
miejsce, zdobywając brązowy medal 
w kategorii do 74 kg.

Marcin Zabłocki

Wyboksował 3. miejsce

n
Drugi z prawej brązowy medalista – Mikołaj Szymański z lubońskiej sekcji. 
Oprócz niego od lewej: Piotr Kawa i Marcin Zabłocki (trener), z prawej – Rafał 
Hursowicz

Halamus Cup II

W sobotę, 11 października 
wznowiono rozgrywki 
Turnieju Otwartej Ligi 

Tenisa Stołowego Halamus Luboń 
Cup 2014. Drugie zawody rozegra-
no w hali LOSiR. Rywalizowało 89 
uczestników z województwa lubu-
skiego, dolnośląskiego i wielkopol-
skiego. Wygrywali przeważnie fawo-
ryci. Jedynymi zawodnikami, którzy 
zwyciężyli w dwóch pierwszych tur-
niejach są zawodnicy Lubońskiego 
Klubu Tenisa Stołowego (LKTS) Lu-
vena: Maja Zielińska i Patryk Pyśk. 
Trzeba zaznaczyć, że w zawodach 
startują tenisiści z doświadczeniem 
I-ligowym, w tym wielu czołowych 
zawodników z Wielkopolski. Po dwóch 
turniejach wśród chłopców 14-18 lat 
zawodnicy z LKTS – Tomasz Ma-
gnucki i Jakub Zielewicz zajmują 3. 

i 4. miejsca. W kategorii chłopców 
do 13 lat najlepszy jest Patryk Pyśk. 
Drugie i trzecie miejsca w tej grupie 
też należą do lubonian – Jana Kuź-
niarka i Krzysztofa Witkowskiego. Na 
5. pozycji jest Damian Pyśk. Również 
wśród dziewcząt do 13 lat pierw-
sze 3 miejsca należą do zawodniczek 
LKTS: Maja Zielińska, Zuzanna Sułek 

i Weronika Dombka. W kategorii 
kobiet powyżej 13 lat najlepsza jest 
Joanna Drygas z LKTS.   

Piotr Ciszak

Halamus Cup III
Pomimo że turniej odbywał się 

nazajutrz po Wszystkich Świętych 
(2 listopada, LOSiR) na zawody 
przybyło 99 zawodników. Na po-
czątku minutą ciszy uczczono pamięć 
naszych kolegów, znajomych człon-
ków naszych rodzin, którzy w mi-
jającym roku od nas odeszli. Po 
otwarciu zawodów przez prezesa 
LKTS Macieja Kędziorę i przedsta-
wieniu spraw organizacyjnych przy-
stąpiono do rozgrywek. Najliczniej-
szą kategorię stanowili seniorzy 
w wieku od 19 do 35 lat, których 
wystartowało 23. Zawody sprawnie 
poprowadził sędzia główny Jacek 

Drygas, któremu 
pomagali Piotr 
Ciszak i Arkadiusz 
Zieliński (spiker). 
W kategorii mło-
dzików najlepszym 
zawodnikiem 
okazał się Jan 
Kuźniarek z LKTS. 
W kategorii mło-
dziczek całe po-
dium zajęły za-
wodniczki z LKTS, 
a najlepsza oka-
zała się Maja 
Zielińska przed 
Zuzią Sułek i We-
ronką Dombką. 
Maja tym zwy-
cięstwem zapew-
niła sobie tryumf 
w klasy�kacji 
generalnej, po-
nieważ wygrała 
wszystkie dotych-

czasowe turnieje. Wśród juniorów 
tryumfował Dariusz Sałamaszek, 
który okazał się lepszy od Łukasza 
Kuźniaka i Łukasza Czysza. Najlep-
szą seniorką ponownie okazała się 
Joanna Drygas, a następne miejsca 
zajęły Agnieszka Lipska i Adrianna 
Drgas. W najliczniejszej kategorii 
seniorów bezkonkurencyjny był 

Radosław Malinowski, który 
okazał się lepszy od Filipa Ku-
jawy i Bartosza Polusa. W ka-
tegorii weteranów Daniel We-
lke okazał się lepszy od dwój-
ki zawodników z Ostroroga, 
Tomasza Cembrowicza i Janu-
sza Cichackiego. Najbardziej 
wyrównana walka toczy się 
w klasy�kacji nestorów, gdzie 
różnice punktowe w generalnej 
klasy�kacji są bardzo małe 
i końcowy tryumf może odnieść 
jeszcze czterech zawodników. 
W turnieju w tej kategorii naj-
lepszy okazał się Zdzisław Hej-
na, który wyprzedził Janusza 
Tomczaka i Zbigniewa Cybul-
skiego z Łagowa.

Licznie przybyli zawodni-
cy świadczą o ogromnej popu-

Tenis stołowy

larności Otwartej Ligi Tenisa Stoło-
wego Halamus Luboń CUP nie 
tylko w najbliższej okolicy, bo prze-
cież gościliśmy w Luboniu zawod-
ników z takich miast jak: Łagów, 
Świebodzice, Głogów czy Bydgoszcz. 
Bardzo dobre warunki i świetna 
organizacja mają też znaczący wpływ 
na radość gry i zadowolenie uczest-
ników.

Następny, a zarazem ostatni tur-
niej tegorocznego cyklu OLTS Ha-
lamus Luboń Cup odbędzie się 
w niedzielę, 21 grudnia i będzie jed-
nocześnie podsumowaniem cało-
rocznych zmagań. Zwycięzcy klasy-
�kacji generalnych w poszczególnych 
kategoriach rozegrają miedzy sobą 
dodatkowy miniturniej w celu wy-
łonienia najlepszego zawodnika 
Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego 
Halamus Luboń Cup na rok 2014. 
28 grudnia zostaną rozegrane Mi-
strzostwa Lubonia w tenisie stołowym, 
na które już dzisiaj serdecznie za-
praszamy wszystkich zawodników 
i kibiców. Jak widać mijający rok 
w Luboniu zakończymy mocnym 
tenisowym akcentem.   

LKTS Luvena Luboń

Kolejne starty LKTS
Julia Gładysz i Damian Pyśk 

zakończyli w sobotę, 25 październi-
ka udział w 1. Grand Prix Polski 
Żaczek i Żaków. Turniej rozgrywa-
ny był w obiektach Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Łodzi. Łącz-
nie startowało 150 uczestników. 

Damian awansował do turnieju �-
nałowego po dwóch zwycięstwach 
w grupie. Z dwoma porażkami w fa-
zie pucharowej zakończył rywaliza-
cję w przedziale 25-32. Julia wywal-
czyła kwali�kację do turnieju głów-
nego, zajmując w eliminacjach 2. 
miejsce w grupie. Dziś po jednym 
zwycięstwie w grupie i rywalizacji 
w turnieju pocieszenia zakończyła 
zawody na miejscach 41-48. Nasi 
reprezentanci odnieśli kilka cennych 
zwycięstw, a zdobyte doświadczenie 
zaprocentuje w przyszłości. Julia 
i Damian należeli do najmłodszych 
uczestników turnieju.

24 i 27 października w Pecnej 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Po-
znańskiego w Drużynowym Tenisie 
Stołowym. W zespołach znaleźli się 
wychowankowie LKTS Luvena Lu-
boń: Maja Zielińska, Janek Kuźnia-
rek i Krzysztof Witkowski. Nasi 
tenisiści zaprezentowali wysoki po-
ziom umiejętności i osiągnęli kolej-
ny sukces. Dziewczyny zdobyły 
drugie, a chłopcy pierwsze miejsce 
i zakwali�kowali się do mistrzostw 
rejonowych.

Pierwszą porażką w sezonie za-
kończył się mecz na szczycie IV ligi 
mężczyzn, w którym dotychczasowy 
lider MKTS Opalenica podejmował 
wicelidera LKTS Luvena Luboń. 
Bardziej doświadczony zespół wygrał 
po emocjonującym spotkaniu 
10:5.   

Piotr Ciszak

n
 Zwycięzcy w kategorii do 13 lat, od lewej: Jan Kuźniarek, 
Patryk Pyśk, Krzysztof Witkowski   fot. A. Zielińska

n
Najlepsze zawodniczki w kategorii młodzi-
czek, od lewej Zuzanna Sułek, Maja Zieliń-
ska, Weronika Dombka   fot. Agnieszka Zie-
lińska
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Trasę 42 195 km poznańskiej 
imprezy biegowej wygrała 
trójka uczestników: Kiprotich 

Kirui z Nairobi (Kenia), z klubu 
Worldrunning, rocznik: 1984 r., 
kat. M30, czas: 02:13:28, Emil Do-
browolski z Chotomów (Polska), 
niezrzeszony, 1986 r., kat. M18, czas: 
02:15:40, Salomon Kipsang Soy 
z Eldoret (Kenia), klub: SKKS Do-
rcus Sport, 1988 r., kat. M18, czas: 
02:16:20. Na trasie półmaratonu 
tradycyjnie pojawił się prezydent 
Poznania Ryszard Grobelny, który 
wystartował z nr. 7777, dotarł do 
celu po ok. 4 godz. i 37 minutach 
i zajął 4961. miejsce.

W 15. Poznań Maratonie wzię-
ło udział ponad 6,3 tys. zawod-
ników. Bieg wystartował 12 paź-
dziernika o godz. 9 z ul. Grun-
waldzkiej. Tradycyjnie wzięli w nim 
udział również lubonianie (53 
osoby). Najlepszy okazał się: Da-
niel Kaczmarek, niezrzeszony, 
rocznik: 1974 r., kategoria: M40, 
z czasem: 03:15:49, z numerem 
startowym: 3500, zajął: 380 miej-
sce. Dalsze lokaty uzyskali: Łukasz 
Schmidtke, Luboński Klub Bie-
gacza, 1990 r., kat. M18, 03:18:59, 
nr 334, m. 467; Jan Musiałkiewicz, 
niezrzeszony, 1995 r., kat. M18, 
03:20:10, nr 398, m. 496, Janusz 
Wiśniewski, Siedmiomilowe Buty, 
1973 r., kat. M40, 03:23:27, nr 639, 
m. 587; Sebastian Franek, Wiel-
kopolscy Biegacze, 1977 r., kat. M30, 
03:27:56, nr 4327, m. 749, Tomasz 
Lisiecki, niezrzeszony, 1975 r., 
kat. M30, 03:31:29, nr 3457, m. 958; 
Michał Marszał, Politechnika 
Poznańska, 1993 r., kat. M18, 
03:32:00, nr 3098, m. 983, Sta-
nisław Maciejewski, niezrzeszo-
ny, 1975 r., kat. M30, 03:32:19, 
nr 4413, m. 1001; Marek Przy-
tocki, CPR Poznań, 1976 r., kat. M30, 
03:32:45, nr 4001, m. 1019; Michał 
Noculak, angloprojekt.pl, 1979 r., 
kat. M30, 03:34:35, nr 290, m. 1101; 
Marcel Dezor, niezrzeszony, 
1988 r., kat. M18, 03:35:46, nr 5167, 
m. 1148; Maciej Granops, Lu-
boński Klub Biegcza, 1981 r., 
kat. M30, 03:37:32, nr 1393, m. 1241; 
Mateusz Kaczmarek, SPP Team, 
1982 r., kat. M30, 03:38:09, nr 4430, 
m. 1274; Łukasz Nagierski, nie-
zrzeszony, 1978 r., kat. M30, 
03:42:59, nr 2674, m. 1532; Robert 
Latasiewicz, niezrzeszony, 1970 r., 
kat. M40, 03:44:34, nr 1113, m. 1616; 
Krzysztof Czech, Luboński Klub 
Biegacza, 1981 r., kat. M30, 03:52:20, 
nr 5731, m. 2149, Leszek Leonar-
czyk, niezrzeszony, 1986 r., kat. M18, 
03:53:05, nr 5402, m. 2219; Ma-
ciej Klaus, Luboń, 1971 r., kat. M40, 
03:53:09, nr 1411, m. 2225; Mar-
cin Meller, Luboński Klub Bie-
gacza, 1983 r., kat. M30, 03:54:36, 
nr 2489, m. 2317; Adam Janko-
wiak, SPP Team, 1983 r., kat. M30, 
03:55:33, nr 4429, m. 2384; Mi-
kołaj Żukowski, niezrzeszony, 
1990 r., kat. M18, 03:58:18, nr 7378, 
m. 2580; Rafał Peta, niezrzeszo-

ny, 1977 r., kat. M30, 03:59:54, 
nr 2868, m. 2724; Marek Toma-
szewski, Flexlink Running Team, 
1978 r., kat. M30, 04:01:24, nr 5037, 
m. 2864; Romana Kasperczak, 
ASA biegiem po zdrowie, 1973 r., 
kat. K40, 04:02:18, nr 4803, m. 2990; 
Sławek Budziszewski, Luboński 
Klub Biegacza, 1972 r., kat. M40, 
04:03:10, nr 3240, m. 3058; Bartosz 
Kałwiński, niezrzeszony, 1987 r., 
kat. M18, 04:05:45, nr 4622, m. 3196; 
Katarzyna Lesiuk, niezrzeszony, 
1983 r., kat. K30, 04:08:03, nr 6117, 
m. 3297; Marek Żeberski, niezrze-
szony, 1965 r., kat. M45, 04:08:20, 
nr 1111, m. 3312; Maciej Brauza, 
niezrzeszony, 1978 r., kat. M30, 
04:09:03, nr 6255, m. 3343; Marian 
Moderski, niezrzeszony, 1971 r., 
kat. M40, 04:10:02, nr 5046, m. 3391; 
Adam Dworaczyk, Luboński Klub 
Biegacza, 1977 r., kat. M30, 04:10:15, 
nr 2993, m. 3418; Olgierd No-
wacki, niezrzeszony, 1972 r., 
kat. M40, 04:18:42, nr 4043, m. 3951; 
Rafał Paluszkiewicz, SPP Team, 
1976 r., kat. M30, 04:18:47, nr 3167, 
m. 3956; Marcin Janiak, Luboń-
ski Klub Biegacza, 1981 r., kat. M30, 
04:20:19, nr 2914, m. 4030; Anna 
Kurcius-Smoczyk, niezrzeszona, 
1976 r., kat. K30, 04:21:22, nr 1935, 
m. 4092; Marek Siuda, niezrze-
szony, 1968 r., kat. M45, 04:23:34, 
nr 2845, m. 4213; Jarosław Kacz-
marek, Luboński Klub Biegacza, 
1970 r., kat. M40, 04:23:59, nr 4772, 
m. 4243; Ryszard Kałwiński, nie-
zrzeszony, 1961 r., kat. M50, 04:28:55, 
nr 4625, m. 4504; Roman Ofie-
rzyński, arch, 1952 r., kat. M60, 
04:29:54, nr 159, m. 4566; Krzysz-
tof Górecki, Botime, 1981 r., 
kat. M30, 04:33:35, nr 389, m. 4815; 
Leszek Grocholewski, Motor Lu-
boń Team, 1963 r., kat. M50, 
04:35:51, nr 5779, m. 4915; Błażej 
Menesiak, niezrzeszony, 1983 r., 
kat. M30, 04:35:51, nr 6336, m. 4916; 
Joanna Wencel, niezrzeszona, 
1986 r., kat. K18, 04:37:08, nr 986, 
m. 4976; Ewelina Kowalczyk, 
RDKSerwis Biega, 1976 r., kat. K30, 
04:41:52, nr 668, m. 5160; Michał 
Kucharski, Piotr i Paweł Marka 
Formy, 1981 r., kat. M30, 04:43:56, 
nr 4568, m. 5236; Małgorzata 
Płóciennik, niezrzeszona, 1975 r., 
kat. K30, 04:45:55, nr 956, m. 5317; 
Krzysztof Walczak, niezrzeszo-
na, 1988 r., kat. M18, 04:56:41, 
nr 1504, m. 5656; Robert Glisz-
czyński, niezrzeszony, 1974 r., 
kat. M40, 04:57:08, nr 2742, m. 5669; 
Urszula Nater, niezrzeszona, 
1950 r., kat. K60, 05:04:20, nr 6698, 
m. 5864; Tomasz Przybecki, nie-
zrzeszony, 1970 r., kat. M40, 
05:06:54, nr 722, m. 5905; Andrzej 
Drgas, Motor Luboń Team, 1955 r., 
kat. M55, 05:16:01, nr 5780, m. 6047; 
Piotr Walkowiak, Mateo, 1969 r., 
kat. M45, 05:16:01, nr 2749, m. 6048; 
Przemysław Jarzembowski, nie-
zrzeszony, 1983 r., kat. M30, 
05:50:30, nr 6488, m. 6301.

(MGR)

15. Poznań Maraton
Turniej jesienny

W zawodach w bule, zorga-
nizowanych w niedzielę, 5 
października, przez Klub 

Lubońska Petanka i LOSiR Sp. z o.o. 
na dystansie 7 rund zmierzyło się 
25 dubletów z Gostynia, Poznania, 
Śremu, Pobiedzisk, Gorzowa Wlkp. 
i Lubonia. Na podium znalazły się 
drużyny, które miały na koncie 6 wy-
granych meczów. Najlepiej wypadł 
zespół „Zakaz Kulania”: Paweł Pieprzyk 
(ubiegłoroczny zwycięzca Pucharu 
Polski Dubletów) i Dawid Wojcie-

chowski. Drugie miejsce wywalczyli 
reprezentanci Śremskiego Klubu Peta-
nque (ŚKP): Tadeusz Tomczak i Ma-
ciej Maćkowiak z drużyny „Gepard”, 
trzecie zajęli obecni wicemistrzowie 
Polski, również reprezentanci ŚKP – 
„Złoty Team” w składzie: Marek Mać-
kowiak i Leszek Złotowski. W pierw-
szej dziesiątce uplasowały się aż 3 
zespoły reprezentujące nasze miasto. 
Najlepszych nagrodzono pucharami, 
rozdano 3 dwuosobowe zaproszenia 
do kawiarni „Ogród Różany Café” 
w Luboniu, a także nagrody rzeczo-
we. Dla zawodników przygotowano 
chleb ze smalcem, obiad, ciasto oraz 
kawę i herbatę. Turniej zorganizo-
wano z okazji 60-lecia lokacji Lu-
bonia i współ�nansowano ze środ-
ków otrzymanych z Urzędu Miasta 
Luboń. Patronat medialny nad tur-
niejem objęły: e-lubon.pl i „Wieści 
Lubońskie”.    Karolina Fabiś

Zawody towarzyskie
Zawsze miło jest spędzić aktyw-

nie kilka godzin na świeżym powie-
trzu w sympatycznym towarzystwie, 

dlatego też amatorzy gry w bule 
z Lubonia i okolic nie tylko biorą 
udział w zawodach, ale spotykają się 
również na rekreacyjnym graniu. 
Takie właśnie spotkanie miało miej-
sce w niedzielę, 12 października. Na 
bulodromie przy ul. Dojazdowej 
stawiło się kilkanaście osób, więc 
drogą losowania podzieliliśmy się 
na 5 dubletów i 1 triplet. Rozegra-
liśmy 5 rund, każdy z każdym. Na-
grodą za 1. miejsce była torba smacz-
nych krówek, którymi zwyciężczynie 
(Karolina i Iwona) podzieliły się 

z pozostałymi graczami. 
Dziękujemy wszystkim 
przybyłym za sympa-
tyczną atmosferę, wspól-
ną grę i miłą zabawę, 
a także za przygotowany 
poczęstunek.    Lubońska 
Petanka

Triplety
19 października od-

były się Mistrzostwa 
Lubonia Tripletów zor-
ganizowane przez Klub 
Lubońska Petanka i LO-
SiR. W zawodach wzię-
ło udział 35 osób z Czem-
pinia, Poznania, Śremu 

i Lubonia. Zwyciężył triplet ŚKP (A. 
Misiorny, P. Sobolewski, T. Tomczak). 
Na drugim miejscu stanęli „Prezesi” 
(I. Chodorowska, M. Fabiś), a trze-
cie miejsce wywalczył zespół TGV 
(K. Fabiś, Z. Radziejewski, D. Surdyk). 
Tuż za podium znalazła się drużyna 
„Aumo Plus” (B. Mojzykiewicz, H. 
Mojzykiewicz, E. Olejniczak). Naj-
lepszych nagrodzono pucharami. 
Tradycyjnie już rozdano 3 dwuoso-
bowe zaproszenia do kawiarni „Ogród 
Różany Café”, a także nagrody rze-
czowe związane z grą w bule ufun-
dowane przez Klub Lubońska Pe-
tanka (pokrowce na kule, świnki, 
plecaczki oraz kubki z logo klubu). 
Dla zawodników przygotowano chleb 
ze smalcem, smaczną zupę gulaszo-
wą, ciasto oraz kawę i herbatę. Pa-
tronat medialny nad turniejem 
objęły: e-lubon.pl i „Wieści Luboń-
skie”.   

Lubońska Petanka

Galeria zdjęć: www.facebook.com/
lubonskapetanka.

Lubońska petanka

n
Najlepsi w dubletach   fot. Karolina Fabiś

n
Nagrodzeni w Mistrzostwach Lubonia Tripletów   fot. Lubońska Petanka



11/2014

60

SPORT

Mistrzostwa Wielkopolski

Zawody w znakomitej obsa-
dzie, świetnych warunkach 
i wspaniałej atmosferze od-

były się na początku października 
w Kórnickim Centrum Rekreacji 
i Sportu „Oaza”. Głównym organi-
zatorem był Ruk-Cuk Luboń. Do 
rywalizacji podeszło ponad 70 za-
wodników z różnych regionów Pol-
ski, co pozwoliło utworzyć aż 8 grup 
wiekowych. W kategorii open gości-
liśmy mistrza i wicemistrza Polski, 
co gwarantowało najwyższy poziom, 
a zwycięzcą w tej rywalizacji został 
Marcin Ociepa z Wrocławia, który 
dość pewnie pokonał w �nale Tom-
ka Kaczmarka z Lubonia. Kolejne 
miejsca na podium zajęli Michał 
Izbicki wraz z Andrzejem Bogutą. 
W rozgrywkach open pań trium-
fowała Marta Urbanik (Szczecin), 
która pewnie zwyciężyła swoje poje-
dynki. Druga była Zo�a Wincenciak 
(Skawina), a na kolejnym stopniu 
podium stanęły Ewa Garwolińska 
(Rogowo) oraz Jagoda Kurpiel 
(Skawina). W kategorii pań 35+ 
wystartowało 5 zawodniczek. Sys-
tem każdy z każdym wyłonił naj-
lepszą, a była nią Sabina Schabek ze 
Szczecina, która wyprzedziła Annę 
Ledzianowską z Grodziska Wlkp. 
oraz Danutę Stawarz i Katarzynę 
Sitarz z Lubonia. Kategorię panów 
40+ można uznać za najbardziej 
wyrównaną. Pojedynki były długie 
i emocjonujące, a najlepiej wypadł 
Piotr Borowiec (Sycewice), który 
pokonał Macieja Kędziorę (Luboń). 
Najbardziej utytułowany polski za-
wodnik – Grzegorz Chmielewski 
(Wrocław) – tym razem musiał za-
dowolić się trzecim miejscem wraz 
z Jerzym Majchrzakiem (Wrześnica). 
W kategorii 50+, „jedynka” świato-
wa – Bogdan Mieżyński – pokonał 
w �nale „dwójkę” – Pawła Łęskie-
go. Dalsze miejsca zajęli Andrzej 
Karpowicz wraz z Jerzym Kiedro-
wiczem. W najliczniejszej grupie 

– u18 – zwyciężył Mateusz Knapczyk 
z Krakowa. Kolejne miejsce zajął 
Szymon Andrzejewski z Targowej 
Górki. Trzecie miejsce na podium 
należy do Szymona Wiśniewskiego 
i Mikołaja Kupsza. Grupę junio-
rów u14 wygrał Szymon Fornali 
z Granowa, który w �nale poko-
nał Jędrzeja Niepolskiego z Nowe-
go Tomyśla. Trzecie miejsce zajęli 
Kasper Gutowski i Juliusz Hardyk. 
Wśród juniorek u14 najlepszą okaza-
ła się Zuzanna Trzeciak. Na dalszych 
miejscach uplasowały się Lilianna 
Przyborska, Wiktoria Bnasiak oraz 
Natalia Żołędowska.

Dziękujemy serdecznie za go-
ścinę pracownikom i kierownictwu 
KCRiS „Oaza” z panem Wojciechem 
Kiełbasiewiczem na czele. Czuli-
śmy się w Kórniku jak w domu 
i mogliśmy liczyć na pomoc w przy-
gotowywaniu hali do mistrzostw 
oraz podczas zawodów. Bardzo 
serdecznie dziękujemy sponsorom, 
dzięki którym zawodnicy mogli się 
cieszyć z wielu nagród. Dziękuje-
my Burmistrzowi Gminy Kórnik 
– Jerzemu Lechnerowskiemu, któ-
ry przekazał puchary dla najlepszych 
zawodników. Rakietę, czapeczki, 
kupony rabatowe i owijki ufundo-
wała firma „Victor Polska”. Perfu-
my i kosmetyki FM ofiarowane 
przez Tomasza Sitarza trafiły do 
najlepszych zawodników i zawod-
niczek w dorosłych kategoriach. 
Sklep internetowy „e-rakiety” prze-
kazał koszulki i owijki oraz talony 
rabatowe na sprzęt sportowy. Sa-
downicy ze Skałowa podarowali 
smaczne jabłka dla wszystkich 
uczestników turnieju. Energetycz-
na zupa gulaszowa oraz pyszne 
ciasto sprawiło, że nikt z Kórnika 
nie wyjechał głodny.

Wszystko, co działo się na Mi-
strzostwach Wielkopolski, zostało 
utrwalone przez Łukasza Budzyń-
skiego w krótkim reportażu �lmo-
wym, który jest dostępny pod ad-
resem http://youtu.be/_r_yPMXKq1s. 

Ruk-Cuk – speed badminton
Kolejne sukcesy lubonian w speed badmintonie – Mistrzostwo Polski

Serdecznie dziękujemy, 
bo �lm jest kapitalnym 
odzwierciedleniem 
tempa, atmosfery i na-
stroju panujących na 
turnieju.

Mistrzostwa Pol-
ski

W tym roku wyjazd 
do Warszawy dla za-
wodników z Ruk-Cu-
ka nie był już bezi-
mienny, gdyż przez 
ostatni rok zawodni-
cy z Lubonia starto-
wali na wielu impre-
zach, zarówno w kra-
ju, jak i za granicą oraz 
organizowali turnie-
je ogólnopolskie, na 
których gościli całą 
krajową czołówkę. 
Dzięki tym zawodom 
podnosiliśmy swoje 
umiejętności i dali-
śmy się poznać jako 
coraz lepsi zawodni-
cy, co dawało nam 
podstawy do osiągnię-
cia dobrych lokat. To, co wydarzy-
ło się w Warszawie podczas tego-
rocznych Mistrzostw Polski w spe-
ed badmintonie, przeszło nasze 
najśmielsze oczekiwania. Jadąc 
w czteroosobowym składzie mie-
liśmy ciche nadzieje, że Tomek 
Kaczmarek zdoła obronić wywal-
czony w zeszłym roku tytuł Mistrza 
Polski i że może wpadnie jeszcze 
jakiś drugi medal. W mistrzostwach 
wzięło udział 70 najlepszych za-
wodników z całego kraju, dla któ-
rych medal Mistrzostw Polski był 
głównym celem. Mistrzostwa za-
częły się znakomicie, gdyż debiu-
tantka w naszym zespole – Domi-
nika Lubińska – „szła jak burza” 
w rozgrywkach grupowych i zde-
cydowanie wygrywała swoje mecze. 
Dominika rozpoczęła przygodę ze 
speed badmintonem dosłownie 
przed mistrzostwami i tym bardziej 
jej postawa zasługuje na wielkie 
uznanie. W półfinale i finale nie 
zwolniła tempa i zdecydowanie 
wygrała swoje pojedynki. W ten 

sposób została 
Mistrzynią Polski 
w kategorii junio-
rek U-12. Domi-
nika poszła zatem 
w ślady Tomka 
Kaczmarka, który 
w zeszłym roku 
również jako de-
biutant zdołał 
zdobyć tytuł Mistrza 
Polski. Mówi się, 
że łatwiej jest tytuł 
zdobyć niż obronić 
i wiele wskazywa-
ło na to, że głów-
ny konkurent 
Marcin Ociepa 
z Wrocławia jest 
na dobrej drodze, 
by odzyskać utra-
cony w zeszłym 
roku tytuł Mistrza 
Polski, gdyż w tur-

niejach poprzedzających najważ-
niejszą imprezę to on pewnie po-
konywał Tomka. No i panowie tak, 
jak przewidywano, spotkali się 
w finale. Cieszy nas zatem, że to 
Tomasz Kaczmarek, wygrywając 
2:0 w setach, obronił tytuł Mistrza 
Polski w kategorii open. Pozosta-
ła nasza dwójka dzielnie walczyła 
o medale, by w komplecie zamel-
dować się na podium. Świetnie 
spisująca się Kasia Sitarz wyszła 
ze swojej grupy i w półfinale opa-
nowała emocje, wygrała pojedynek 
i uzyskała prawo gry o tytuł Mistrza 
Polski. Do finału wyszła jednak 
mocno spięta rangą meczu i zo-
stała pokonana przez bardzo dobrze 
grającą tego dnia Dorotę Lewan-
dowską z Kielc. Kasia nie treno-
wała wcześniej żadnego sportu 
rakietowego, a tu po niespełna 
dwóch latach gry spełniło się jed-
no z jej marzeń – medal Mistrzostw 
Polski. Zasłużyła na niego, ciężko 
trenując i przykładając się na tre-
ningach do każdej lotki. Naszemu 
ostatniemu zawodnikowi Macie-
jowi Kędziorze niewiele zabrakło 
do zdobycia medalu. Trafił do tzw. 
„grupy śmierci” i po pasjonującym 
pojedynku, decydującym o wyjściu 
z grupy, przegrywając w trzecim 
secie 14:9, zdołał odwrócić losy 
meczu i pokonał Pawła Sarka z Kielc. 
Niestety, w następnym, przegry-
wając w trzecim secie 16:14 z Jur-
kiem Majchrzakiem, nie zdołał 
awansować do strefy medalowej 
i ostatecznie zajął 5. miejsce. Te 
wyniki i, co ważne, bardzo dobra 
gra wszystkich zawodników na tle 
krajowej czołówki, bardzo cieszą 
i sprawiły wiele powodów do dumy 
zawodnikom oraz obecnym na sali 
naszym kibicom, których wsparcie 
i doping w trakcie zawodów cały 
czas odczuwaliśmy. W końcu nie-
codziennie lubonianin zostaje 
medalistą Mistrzostw Polski.

Ruk-Cuk Luboń

n
 Ruk- Cuki z medalami na Mistrzostwach Polski

n
Medaliści wszystkich kategorii na Mistrzostwach Wielkopolski w Kórniku
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02.10 – skradziono samochód mar-Qn

ki Renault zaparkowany przy ul. 
Wschodniej.

02.10 – przy ul. Żabikowskiej nie-Qn

znany sprawca uszkodził volkswage-
na.

03.10 – w sklepie „Pepco” przy ul. Qn

Żabikowskiej mieszkance Lubonia 
skradziono portfel z dokumentami 
i gotówką.

04.10 – z posesji przy ul. Kołłątaja Qn

skradziono dwa rowery.
04.10 – przy ul. 3 Maja nieznany Qn

sprawca uderzył głową w twarz miesz-
kańca naszego miasta. Poszkodowany 
z rozciętą wargą 
musiał skorzystać 
z pomocy medycz-
nej.

08.10 – przy ul. Qn

Karłowicza skra-
dziono samochód marki Citroen.

09.10 – na skrzyżowaniu ulic Armii Qn

Poznań i Dębieckiej doszło do zde-
rzenia forda z motocyklem marki 
Honda. W wyniku zderzenia 54-letni 
motocyklista z Mosiny poniósł śmierć 
na miejscu (zdarzenie opisywaliśmy 
w ub. miesiącu na str. 64).

09.10 – podczas przejazdu poznań-Qn

skim tramwajem luboniance skradzio-
no portfel z dokumentami.

09.10 – przy ul. Qn

Polnej lubońscy 
policjanci zatrzy-
mali nietrzeźwego 
(0,6 promila) kie-
rowcę samochodu 
osobowego.

10.10 – lubońscy policjanci zatrzy-Qn

mali nietrzeźwego (ponad 2 promile) 
kierującego BMW.

11.10 – z niezabezpieczonej pose-Qn

sji przy ul. Niepodległości skradziono 
dwa nieoznakowane rowery.

11.10 – skradziono samochód Su-Qn

zuki z ul. Krańcowej.
12.10 – policjan-Qn

ci zatrzymali męż-
czyznę podejrzane-
go o wybicie szyby 
w sklepie rybnym 
przy ul. Żabikow-
skiej.

13.10 – lubońscy policjanci zatrzy-Qn

mali przy ul. Niepodległości nietrzeź-
wego (ponad 2 promile) kierowcę 
samochodu KIA.

14.10 – przy ul. Akacjowej zatrzy-Qn

mano nietrzeźwą (2,3 promila) kobie-
tę kierującą samochodem Mitsubi-
shi.

14.10 – policjanci zatrzymali nie-Qn

trzeźwego (1,6 promila) kierowcę 
jadącego ul. Graniczną.

15.10 – z wózkarni bloku przy ul. Qn

Wschodniej skradziono dwa rowery. 
Na miejscu zdarzenia przeprowadzo-
no oględziny z udziałem technika 
kryminalistyki, który ujawnił i zabez-
pieczył ślady linii papilarnych.

17.10 – przy ul. Wschodniej nie-Qn

znany sprawca włamał się do piwnicy 
jednego z bloków i skradł rower gór-

ski, narty oraz sprzęt wędkarski. Przy-
były na miejsce zdarzenia technik 
kryminalistyki zabezpieczył ślady linii 
papilarnych.

18.10 – w CH „Factory” przy ul. Qn

Dębieckiej mieszkance Trzebicza skra-
dziono z torebki portfel z dokumen-
tami, kartami płatniczymi i gotów-
ką.

20.10 – w restauracji „Pesto” przy Qn

ul. Żabikowskiej skradziono dwie ka-
setki z pieniędzmi. Policjanci zatrzy-
mali kobietę i mężczyznę mieszkających 
w Luboniu podejrzanych o kradzież 
kasetek. Mienie w całości odzyska-

no.
20.10 – niezna-Qn

ny sprawca uszko-
dził samochód 
marki Volvo zapar-
kowany przy al. Jana 
Pawła II.

22.10 – przy ul. Żabikowskiej lu-Qn

bońscy policjanci zatrzymali miesz-
kańca Poznania posiadającego przy 
sobie wkrętarkę elektryczną pocho-
dzącą z kradzieży.

23.10 – z niezamkniętego samo-Qn

chodu Renault na terenie z posesji przy 
ul. Harcerskiej skradziono: wkrętarkę, 
wyrzynarkę i szli�erkę kątową.

24.10 – z niestrzeżonego parkingu Qn

przy ul. Sikorskiego 
skradziono samochód 
marki Alfa Ro-
meo.

24.10 – przy ul. Qn

Unijnej policjanci 
zatrzymali nietrzeź-

wego (2,6 promila!) kierowcę opla.
25.10 – w CH „Factory” przy ul. Qn

Dębieckiej mieszkaniec Poznania skradł 
z kilku sklepów bezrękawniki, kurtki 
i bluzki. Sprawcę zatrzymali poznań-
scy policjanci.

25.10 – przy ul. Kościuszki lubo-Qn

nianin wraz z dwoma nieustalonymi 
sprawcami pobił 
36-letniego mężczy-
znę. Krewcy napast-
nicy złamali poszko-
dowanemu nos. 
Mieszkaniec Lubo-
nia został zatrzyma-

ny przez policjantów, prowadzone są 
czynności zmierzające do zatrzymania 
pozostałych dwóch sprawców pobi-
cia.

26.10 – w sklepie „Biedronka” przy Qn

ul. Żabikowskiej nieznany sprawca 
skradł mieszkance Lubonia portfel 
z dokumentami i gotówką.

27.10 – z terenu otwartej posesji Qn

oraz pomieszczeń domu przy ul. Li-
powej skradziono węgiel, narzędzia, 
telefon komórkowy i kosę spalinową. 
W wyniku podjętych czynności, lu-
bońscy policjanci zatrzymali dwóch 
podejrzanych o kradzież mężczyzn 
– mieszkańców Lubonia. Część skra-
dzionych przedmiotów odzyskano 
i przekazano właścicielowi.

Na podstawie danych Policji
Paweł Wolniewicz

POLICJA-STRAŻ

Kronika Policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Ogólnopolski telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży: 
116 111; www.116111.pl

W październiku na tere-
nie Lubonia skradziono 

4 samochody i zatrzyma-
no 6 nietrzeźwych  

kierowców!

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

Kronika Strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

Strażnicy miejscy wykonali w paź-
dzierniku 629 różnych inter-
wencji. Przeprowadziliśmy 55 

kontroli posesji pod kątem dokonania 
przyłącza do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej lub posiadania przez ich 
właścicieli umowy i dowodów wywo-
zu nieczystości płynnych. Grzywną 
mandatową za brak takiego przyłą-
cza został ukarany m.in. kierownik 
jednego z lubońskich sklepów spo-
żywczych. Interwencji związanych 
z zapisami „Regulaminu utrzyma-
ni porządku i czystości na terenie 
Miasta Luboń” było w październi-
ku 115. W 5 przypadkach nałożono 
grzywny mandatowe. 9 osób zostało 
ukaranych mandatami za nieprze-
strzeganie „Ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi”. Trzy osoby w stanie 
nietrzeźwości przewieźliśmy do ich 
miejsca zamieszkania lub do Izby 
Wytrzeźwień. Łącznie interwencji 
tego typu odnotowaliśmy w ostatnim 
miesiącu 88. Akcji, których podmio-
tem były zwierzęta, wykonaliśmy 37. 

Wraz z funkcjonariuszami Komisariatu 
Policji w Luboniu przeprowadziliśmy 
5 patroli szkolnych. Braliśmy również 
udział we wspólnej akcji z członkami 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, której celem 
było sprawdzenie trzeźwości kieru-
jących pojazdami mechanicznymi. 
Z pracownikami Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej dokonaliśmy 17 
kontroli w miejscach zamieszkania 
osób korzystających z pomocy tej 
instytucji. W październiku strażnicy 
miejscy dokonali także 42 konwoje 
wartości pieniężnych lub dokumen-
tów. Ponadto zabezpieczaliśmy ład, 
porządek i bezpieczeństwo podczas 
9 różnych imprez i uroczystości, 
w tym m.in.: Koncertu �nałowego 
IV Ogólnopolskiego Festiwalu Pio-
senki, Biegu na rzecz Ziemi, festynu 
związanego z 60. rocznicą nadania 
Luboniowi praw miejskich, prze-
marszu uczniów Gimnazjum nr 2 
i Szkoły Podstawowej nr 1.

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

W październiku Ochotnicza 
Straż Pożarna odnotowała 
21 interwencji w przypad-

kach 12 pożarów i 8 miejscowych za-
grożeń. Odnotowano też 1 fałszywe 
wezwanie. Zdarzenia miały miejsca 
w Luboniu, Poznaniu, Wirach oraz 
Komornikach.

07.10 – wypadek samochodowy na Qn

ul. Poznańskiej w Komornikach,
09.10 – wypadek samochodowy Qn

na skrzyżowaniu ulic Armii Poznań 
i Dębieckiej,

10.10 – uwolnienie osób zatrza-Qn

śniętych w windzie budynku przy 
al. Jana Pawła II,

10.10 – pożar kuchenki elektrycz-Qn

nej na ul. Sikorskiego,

12.10 – pożar garażu i zabudo-Qn

wań warsztatowych na ul. Poznań-
skiej w Komornikach,

16.10 – pożar skutera na skrzy-Qn

żowaniu ulic Żabikowskiej i Puła-
skiego,

16.10 – pożar wyposażenia łazienki Qn

na ul. Krasickiego w Poznaniu,
18.10 – kolizja drogowa na ul. Qn

Sobieskiego,
18.10 – pożar mieszkania na ul. Qn

Laskowskiej w Wirach,
22.10 – wybuch pieca CO przy Qn

ul. Niezłomnych,
30.10 – pożar piwnicy na ul. Sol-Qn

skiego,
30.10 – pożar piwnicy na ul. Qn

Łącznej.

Norbert Kaźmierczak

800 130 334Qn  – „Policyjny telefon zaufania i 10 minut” – bezpłatna, 
całodobowa infolinia dla mieszkańców Wielkopolski w Komendzie Wo-
jewódzkiej Policji w Poznaniu. Dyżurni przyjmują: sprawy dotyczące 
braku reakcji lub przewlekłego oczekiwania na policję w sprawie zgło-
szenia przestępstwa lub wykroczenia; informacje o ich sprawcach, gdy 
zgłaszający nie chce osobiście zawiadomić o przestępstwie i zachować 
anonimowość; o ukrywających się osobach podejrzanych, a także dzia-
łaniach lub powiązaniach przestępczych policjantów.

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 w środę, 3 grudnia w godz. 15-18.

PAW

Znakowanie rowerów

W październiku  
odnotowano również trzy 
przestępstwa internetowe.
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Zabawa polega na odgadywaniu 
ciekawych i charakterystycznych 
miejsc w Luboniu. Prosimy 

określić, co przedstawia opublikowana 
fotogra�a i gdzie obiekt się znajduje. 

Odpowiedzi można przesyłać (również 
pocztą elektroniczną), dostarczać do 
Redakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 62) 
albo wrzucać do niebieskich skrzy-
nek „Wieści Lubońskich” na terenie 

miasta. Kartki z dopiskiem: „Zgadnij, 
co to” muszą być podpisane imie-
niem i nazwiskiem uczestnika kon-
kursu. Wśród tych, którzy nadeślą 
poprawne odpowiedzi, rozlosujemy 

upominki. Pro-
simy też o nad-
syłanie swoich 
propozycji (fo-
togra�i).

Opubliko-
wane w ubiegłym 
miesiącu zdjęcie 
przedstawiało 
zabytkowy dom 
mieszkalny przy 
ul. Krętej 2 
z końca XIX 
wieku. Spośród 
poprawnych 
odpowiedzi wy-
losowaliśmy tę, 
którą nadesłał 
Piotr Kaźmier-
czak z ul. Do-
jazdowej. Po 
odbiór niespo-
dzianki zapra-

szamy do redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/62) w godzinach dyżurów.

(red)

POLICJA - STRAŻ  / BAW SIĘ Z NAMI

W październiku policjan-
ci z Komisariatu Policji 
w Luboniu przeprowadzili 

wraz z przedstawicielami Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych akcję prewencyjną 
w zakresie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Sprawdzano trzeźwość 
kierujących pojazdami i wręczano 
naklejki „NOC STOP”, tym, którzy 
zwykle nie poruszają się pojazdami 
w godzinach nocnych. Akcja miała 
na celu ograniczenie kradzieży po-
jazdów. Kiedy policjanci zauważą 
tak oznakowany samochód, poru-
szający się w godzinach nocnych na 
podległym terenie, będą mieli pod-
stawę do zatrzymania go i wery�kacji 
danych kierowcy oraz posiadanych 

dokumentów. Dodatkowo pasażerom 
w pojeździe oraz osobom pieszym 
wręczano serduszka PZU promujące 
kampanię „Kochasz? Powiedz STOP 
Wariatom Drogowym”, by obdarowali 
nimi swoich najbliższych, kierują-
cych pojazdami, w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa na drodze, praktyko-
wania „ostrożnej jazdy” przez zdej-
mowanie nogi z gazu, niewyprze-
dzanie na trzeciego, niewymuszanie 
pierwszeństwa, nieprzejeżdżanie na 
żółtym świetle, niepisanie SMS-ów 
podczas jazdy.

W listopadzie przewidziana jest 
kolejna akcja, zwiększająca poczu-
cie bezpieczeństwa mieszkańców 
Lubonia.

sierż. sztab. Agnieszka Smoczyk

Akcja prewencyjna

n
Policjanci i członkowie GKRPA podczas akcji prewencyjnej na ulicach Lubonia   
fot. archiwum policji

List do redakcji

Tak parkuje policja

n
Radiowóz policyjny na środku drogi wjazdowej na plac parkingowy przy sklepie 
„Biedronka” (okolice ronda Żabikowskiego). Takie parkowanie w tym miejscu 
jest normą, co funkcjonariusze służb porządkowych swoim zachowaniem po-
twierdzili. Dwie panie policjantki wyszły z Biedronki z zakupami.   T.W.

Około 30 minut po północy z 21 na 22 października w jednym 
z domów jednorodzinnych przy ul. Niezłomnych wybuchł piec. 
Jak poinformował dyżurny poznańskich strażaków, prawdo-

podobnie przyłącze nie wytrzymało wysokiego ciśnienia. Na szczęście 
nikomu nic się nie stało. Na miejscu zdarzenia działały trzy zastępy 
straży pożarnej.

(ep)

Nocny wybuch

Od dłuższego czasu salon gier na ul. Żabikowskiej (obok sklepu rybne-
go) zamienia się w regularną spelunę. Przebywający tam mężczyźni 
spożywają alkohol, wystają w dużych grupach przed wejściem do 

lokalu, tarasując przejście. Jest tam coraz głośniej. Pijani mężczyźni zacze-
piają przechodzące matki z dziećmi.

Wczoraj (28.10.2014 r.) kilku upojonych alkoholem albo będących pod 
wpływem narkotyków młodzian biegało po ul. Żabikowskiej. Tłukli butel-
ki, gonili spacerowiczów. Obok tego salonu gier strach przejść w jasny 
dzień, nie mówiąc już o godzinach popołudniowych. Straż Miejska oraz 
Policja nie reagują.

nazwisko i imię znane redakcji

O ustosunkowanie się do alarmujących sygnałów podanych w liście 
zwróciliśmy się do lubońskich służb porządkowych – Policji i Straży Miej-
skiej. Poniżej publikujemy odpowiedź, którą otrzymaliśmy z komisariatu 
policji. Straż Miejska nie odniosła się do listu mieszkańca.

Odpowiedź policji
W nawiązaniu do listu przesłanego do redakcji „Wieści Lubońskich” 

dotyczącego zakłócania porządku publicznego przy salonie gier na ul. Ża-
bikowskiej w Luboniu informuję, że ww. miejsce zostało objęte szczególnym 
nadzorem lubońskiej Policji. Policjanci podczas pełnienia służby kontro-
lują powyższe miejsce pod kątem bezpieczeństwa, a w przypadku ujawnie-
nia nieprawidłowości stosują represje przewidziane prawem.

sierż. sztab. Agnieszka Smoczyk

List do redakcji

Niebezpieczna okolica

Zgadnij, co to?

n
Zabytkowy dom mieszkalny z XIX wieku przy ul. Krętej 2 
z czerwono-białej cegły. Nad wejściem charakterystyczny 
napis: „Salve” („Witaj”)   fot. Piotr P. Ruszkowski

Gdzie znajduje się ta figura Serca 
Jezusowego? fot. Hanna Siatka 

n
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100 lat i jeden dzień dłużej z okazji Qn

urodzin – Jackowi P., Małemu Joe, 
Markowi G., Jaśminie i Agnieszce 
Wójcik – życzą członkowie Kowboj-
skiego Miasteczka w Luboniu.

Z okazji 40. urodzin i zbliżają-Qn

cych się ich imienin z całego serca 
życzymy Magdzie i Marcinowi Na-
dobnikom dużo zdrowia, szczęścia 

i pomyślności oraz błogosławieństwa 
Bożego na dalsze lata – rodzice.

Księdzu Dziekanowi Qn Karolowi 
Biniasiowi – proboszczowi para�i 
pw. św. Jana Bosko – z okazji imie-
nin życzymy błogosławieństwa Bo-
żego, dużo zdrowia i wszelkiej po-
myślności.

Panu Qn Stanisławowi Malepszakowi 
z okazji imienin – dużo zdrowia, sił 
w pracy twórczej oraz błogosławień-
stwa Bożego życzy redakcja „Wieści 
Lubońskich” i Zarząd Stowarzyszenia 
„Forum Lubońskie”.

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
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 25 utworzą rozwiązanie, które 

po wpisaniu do kuponu należy do końca listopada, na kartce pocz-
towej, dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz: mapka 

str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” na 
terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, wylosujemy 
nagrodę ufundowaną przez �rmę „Malibu” z ul. Sikorskiego. Rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej w poprzednim wydaniu brzmiało: „Wieści 
Lubońskie” w Internecie. Nagrodę wylosował Franciszek Antoniewski 
z ul. ks. Streicha. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżu-
rów do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Poziomo
 1.  odpust
 4.  pałeczka dyrygenta
 7.  kururu
 8.  odznaczenie pań-

stwowe za zasługi
 9.  biegłość, wprawa
 10.  sztuczny język mię-

dzynarodowy
 11.  mara, widmo
 14.  rodz. walki zapaśni-

czej poch. z Japonii
 17.  niewielkie książki nie ma-

jące sztywnej oprawy
 21.  całość składająca się z róż-

norodnych elementów
 24.  lico, twarz
 25.  postępowanie, sprawa sądowa
 26.  apel
 27.  badacz dna morskiego
 29.  sklepik, stragan
 31.  klub sportowy z Opola
 32.  z nich produkuje się kawior
 33.  gat. jabłek
 34.  krakuska

Pionowo
 1.  staropolska gra w karty
 2.  twórca religii indyjskiej
 3.  pas, kibić
 4.  styl w architekturze
 5.  potrawa z surowego mięsa
 6.  dom dla studentów
 12.  parów, wąwóz
 13.  rodzaj zarostu
 15.  schronienie
 16.  lek na ból głowy
 17.  płytki basen kąpie-

lowy dla dzieci
 18.  przedmiot, któremu nada-

no kształt przez formę
 19.  klema
 20.  kość w kolanie (trójkątna)
 22.  okres czasu z historii Ziemi
 23.  wynik, rezultat
 27.  przedstawiciel pań-

stwa za granicą
 28.  animozja, uczucie nie-

chęci, wstrętu do kogoś
 30.  piszący w czasopismach

oprac. Bernard Stachowiak

Z okazji 42. rocznicy ślubu – Ko-Qn

chanym Rodzicom i Dziadkom Ste-
fanii i Aleksandrowi Nadobnikom 
– moc najgorętszych życzeń: zdrowia, 
pomyślności, spełnienia marzeń oraz 
błogosławieństwa Bożego na kolejne 
lata życzą: Ania, Piotr i Dawid.

Z okazji 55. rocznicy ślubu Qn Elż-
biety i Franciszka Opali – zdrowia, 
szczęścia i ob�tych łask Bożych na 
dalsze lata życzy J. F. z rodziną.

Z okazji 30. rocznicy ślubu – Qn Iwo-
nie i Zygmuntowi Semkłom – dużo 
zdrowia, miłości oraz błogosławień-
stwa Bożego z całego serca na dalsze 
lata życia życzą Michał i Gabriela 
Majkowie.

Iwonie i Zygmuntowi SemkłoQn  
z okazji 30. rocznicy ślubu – szczę-
ścia, radości oraz miłości życzą Basia, 
Andrzej, Monika i Dominik.

Z okazji 30. rocznicy ślubu Qn Iwonie 
i Zygmuntowi Semkłom – bukiet 
najpiękniejszych życzeń składają Ewa, 
Wiesław, Natalia i Oskar.

Krystynie i Waldkowi Wincza-Qn

kom, z okazji 33. rocznicy ślubu – 
wiele szczęścia i łask Bożych życzy 
mama.

Iwonie i Zygmuntowi SemkłomQn , 
z okazji 30. rocznicy ślubu – dużo 
zdrowia, miłości i wiele łask Bożych 
życzy rodzina Andrzejewskich.

Na kolację do restauracji „Mio-
dziojadło” przy placu Edmun-
da Bojanowskiego 1 wybiorą się 
w tym miesiącu państwo Iwona 
i Zygmunt Semkłowie. Życzymy 
przyjemności. Prosimy o kontakt 
z redakcją.
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CO?, GDZIE?, KIEDY? / OGŁOSZENIA

Spis zapowiedzi imprez, spotkań, posiedzeń władz miasta, akcji, tur-
niejów itp., zebranych w jednym miejscu. Apelujemy do organizacji 
i czytelników o przekazywanie nam tych informacji.

Co, gdzie, kiedy Gimnazjum nr 2 zaprasza
Najmłodszych mieszkańców Lubonia i okolic

6 grudnia na przedstawienie pt.: „Kopciuszek”.
Spektakl, przygotowany przez uczniów, rozpocz-
nie się o godz. 11 w holu szkoły (ul. Kołłątaja 1).

Po przedstawieniu odbędzie się koncert pt. „Zimowe piosenki”.
W programie także malowanie twarzy, animacje, prace plastyczne 
(kolorowanie, wycinanie, strojenie świątecznych kartek i ozdób).

Wstęp wolny!

Uczniowski Klub Sportowy 
„Jedynka” organizuje w Lu-
bońskim Ośrodku Sportu 

i Rekreacji tradycyjne Mikołajko-
we Halowe Turnieje Piłki Nożnej. 
Dla młodzików rocznik 2002-2003 
w sobotę, 13 grudnia w godz. 9 – 
16; dla orlików rocznik 2004-2005 
w niedzielę, 14 grudnia w godz. 
9 – 16. Turniej orlików będzie po-
święcony pamięci naszego zmarłego 

zawodnika Ksawerego. W sobotę, 
20 grudnia w sali SP 1 odbędzie się 
turniej dla żaków rocznik 2005 
i młodsi w godz. 10 – 15.

W rozgrywkach będą uczest-
niczyć zespoły zaproszone przez 
UKS „Jedynka” z Lubonia i powia-
tu poznańskiego.

Lech Bartkowiak
sekretarz UKS „Jedynka”

Mikołajki Jedynki

W „Galerii na Regale” Biblio-
teki Miejskiej (ul. Żabi-
kowska 42) w godz. 10-14 

odbędzie się 6 grudnia XXI Luboński 
Mikołajkowy Turniej Szachowy. Prawo 
udziału w turnieju mają miłośnicy 
„królewskiej gry” urodzeni w 2002 r. 
i młodsi. Termin zgłoszeń: 4 grud-
nia do godz. 15 u sędziego turnieju 

mailowo: aqua@wzszach.poznan.pl 
lub pod nr telefonu 605 692 492. Or-
ganizatorem turnieju jest Biblioteka 
Miejska i Stowarzyszenie „Po Pierw-
sze Luboń”. Projekt jest współ�nan-
sowany ze środków Urzędu Miasta 
Luboń. Zapraszamy serdecznie!

M.N-F

Mikołajkowy Turniej Szachowy
Zaproszenie

Dziękujemy wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwi-
lach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzli-

wości oraz uczestniczyli we Mszy św.  
oraz ceremonii pogrzebowej Naszej Ukochanej  

Żony, Mamy, Babci

śp. Anny Łukasik

Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym, Przyjaciołom,  
Księżom z para�i pw. św. Barbary, Księdzu Rafałowi  

z para�i św. Augustyna w Czapurach, Siostrom Służebniczkom  
oraz Delegacjom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

mąż z dziećmi

19 listopada, godz. 13-16.30Qn  – bez-
płatne porady prawne – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

19 listopada, godz. 18Qn  – warsz-
taty komputerowe 50+ – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

21 listopada, godz. 18Qn  – 43. Wie-
czór Historyczny – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2 – więcej na str. 39

21 listopada, godz. 16-17.30 i 17.30-Qn

19 – „Kolorowe malowanie” – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42

21 listopada, godz. 10Qn  – zabawa 
andrzejkowa dla dzieci, wstęp wolny 
(grupy zorganizowane po wcześniej-
szym zgłoszeniu) – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97

22 listopada, godz. 9.15-10.45 Qn

i 11-12.30 – „Kolorowe malowa-
nie” – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42

22 listopada, godz. 10Qn  – przegląd 
zwycięskich �lmów: Festiwal Filmów 
Poetyckich „O wrażliwość pióra” im. 
bł Edmunda Bojanowskiego – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42

24 listopada, godz. 11Qn  – „Wielkopol-
ska – historia sztuki w pigułce” – cykl 
wykładów kulturalno-historycznych 
Doroty Molińskiej, pracownika nauko-
wego UAM (sekcja teatralno-literac-
ko-biblioteczna LUTW) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

24 listopada, godz. 17Qn  – spotka-
nie dla dzieci i rodziców z Tomaszem 
Szwedem – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42

24 listopada, godz. 17.30-18.30 Qn

i 18.30-19.30 – Klub Szachowy – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42

25 listopada, kl. III – godz. 9, Qn

kl. II – godz. 11 – XII Konkurs Pięk-
nego Czytania – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42

26 listopada, godz. 9 Qn – „Jak nie 
paść o�arą przestępstwa lub oszu-
stwa” – wykład z cyklu „Senior i pra-
wo” w ramach LUTW – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

26 listopada, godz. 13-16.30Qn  – 
bezpłatne porady prawne – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

26 listopada, godz. 18Qn  – warsz-
taty komputerowe 50+ – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

26 listopada, godz. 18Qn  – „Świat 
na wyciągnięcie ręki: Kosowo – po-
dróże ponad podziałami” – spotkanie 
z Andrzejem Pasławskim – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

27 listopada, kl. IV-VI – godz. 9, Qn

kl. I-III – godz. 12 – XX Konkurs 
Recytatorski – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42

29 listopada, godz. 20Qn  – zabawa 
andrzejkowa w SP 3 – sala bankie-
towa „Jan III Sobieski” – ul. Sobie-
skiego 126a

1 grudnia, godz. 19 –·„Poświatow-Qn

ska” – wieczór poetycki w wykonaniu 
Janusza Andrzejewskiego – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

1 grudnia, godz. 17.30-18.30 i 18.30-Qn

19.30 – Klub Szachowy – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

3 grudnia, godz. 15-18Qn  – znako-
wanie rowerów – Komisariat Policji, 
ul. Powstańców Wlkp. 42

3 grudnia, godz. 16.15Qn  – „Świą-
teczna przygoda” – spektakl dla dzieci 
(od 3 lat) w wykonaniu Teatru „Ma-
ska” – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42

3 grudnia, godz. 18Qn  –·warsztaty 
komputerowe 50+ – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42

5 grudnia, godz. 12Qn  – z cyklu „Cały 
Luboń czyta dzieciom” fragmenty bajek 
czytają słuchacze LUTW – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

5 grudnia, godz. 16-17.30 i 17.30-Qn

19 – „Kolorowe malowanie” – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42

6 grudnia, godz. 9.15-10.45 i 11-Qn

12.30 – „Kolorowe malowanie” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

6 grudnia, godz. 10Qn  – Mikołajkowy 
Turniej Szachowy – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42

6 grudnia, godz. 11 Qn – przedstawie-
nie pt. „Kopciuszek” oraz inne atrak-
cje dla dzieci – Gimnazjum nr 2, ul. 
Kołłątaja 1

6 grudnia, godz. 10-14Qn  – 21. Mi-
kołajkowy Turniej Szachowy – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– czytaj obok

8 grudnia, godz. 11Qn  –·„Kultura wizu-
alna i wirtualna wobec literatury i języka 
– szanse i zagrożenia” – wykład dr. hab. 
Leszka Teusza (sekcja teatralno-literac-
ko-biblioteczna LUTW) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowski 42

9 grudnia, godz. 14Qn  – spotkanie 
w Klubie „Promyk” – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42

10 grudnia, godz. 9Qn  – „Senior 
świadomym konsumentem – wykład 
z cyklu „Senior i prawo” w ramach 
LUTW – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42

10 grudnia, godz. 17-18.30Qn  – „Wokół 
wychowania” – dyżur pedagog Anny 
Kurelskiej (Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna) – zgłoszenia tel. 61 813 
09 72 – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42

10 grudnia, godz. 18 Qn – warsztaty 
komputerowe 50+ – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42

12 grudnia, godz. 19Qn  – werni-
saż M. Błaszkiewicz – malarstwo na 
drewnie… – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42

12 grudnia, godz. 16-17.30 i 17.30-Qn

19 – „Kolorowe malowanie” – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42

13 grudnia, godz. 9.15-10.45 i 11-Qn

12.30 – „Kolorowe malowanie” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

13 grudnia, godz. 9-16Qn  – Miko-
łajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej 
młodzików – LOSiR, ul. Kołłątaja 2 
– patrz obok

14 grudnia, godz. 9-16Qn  – Miko-
łajkowy Halowy Turniej Piłki Noż-
nej orlików – LOSiR, ul. Kołłątaja 2 
- patrz obok

15 grudnia, godz. 11Qn  – „Wielkopol-
ska – historia sztuki w pigułce” – cykl 
wykładów kulturalno-historycznych 

Doroty Molińskiej (sekcja teatralno-
literacko-biblioteczna LUTW) – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42

15 grudnia, godz. 17.30-18.30 i 18.30-Qn

19.30 – Klub Szachowy – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

17 grudnia, godz. 18Qn  – warsztaty 
komputerowe 50+ – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42

20 grudnia, godz. 10-15Qn  – Miko-
łajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej 
żaków – LOSiR, ul. Kołłątaja 2 – patrz 
obok

21 grudnia, godz. 10.45Qn  – 4. tur-
niej Otwartej Ligi Tenisa Stołowego 
„Halamus Luboń Cup 2014” – hala 
widowiskowo-sportowa LOSiR, ul. 
Kołłątaj 2
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03.10.2014 r.
Janusz Marcin Gawałek ur. 1933 r.Qn

07.10.2014 r.
Bożena Maria Bręczewska ur. 1937 r.Qn

09.10.2014 r.
Marek Stanisław Radek ur. 1960 r.Qn

11.10.2014 r.

Zgony

Śluby
20.09.2014 r.

Michał Flawiusz Piechowiak  Qn

 i Julia Reckziegel
27.09.2014 r.

Bartłomiej Jankowski  Qn

 i Katarzyna Budzyń
03.10.2014 r.

Filip Maciej Uciechowski  Qn

 i Natalia Maria Łukaszewicz
Mariusz Piotr Lange  Qn

 i Natalia Lisiecka
04.10.2014 r.

Roman Mariusz Walczak  Qn

 i Anna Katarzyna Trybuś

Marcin Borowski  Qn

 i Magdalena Rogowicz
Patryk Michał Simon  Qn

 i Izabela Śmigielska
11.10.2014 r.

Fabian Sebastian Przedborski Qn

 i Karolina Anna Krawiec
18.10.2014 r.

Przemysław Ryszard Białas  Qn

 i Małgorzata Iwona Zawadzka
24.10.2014 r.

Mariusz Roman Jeżewski  Qn

 i Joanna Borowicz

W październiku zawarto 15 związ-
ków małżeńskich. 5 par nie wyraziło 
zgody na publikację danych.

Wiktoria Macioszek ur. 1951 r.Qn

16.10.2014 r.
Maria Urszula Guzikowska ur. 1973 r.Qn

Czesław Krajewski ur. 1939 r.Qn

18.10.2014 r.
Bolesław Jan Musielak ur. 1931 r.Qn

21.10.2014 r.
Helena Wanda Zozulińska ur. 1925 r.Qn

Wiesława Voelkel
kierownik USC

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p. Bożeny Bręczewskiej
nauczycielki naszej szkoły w latach 1961 – 1989.

Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia

składa
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Augusta hr. Cieszkowskiego

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Dnia 26 października 2014 r. odszedł z naszego grona
bliski nam Człowiek, serdeczny Kolega,

długoletni pracownik Szkoły Podstawowej nr 4 
im. prof. Adama Wodziczki w Luboniu

Franciszek Piotr Baraniak

Zawsze skromny, życzliwy wszystkim, gotowy do niesienia pomocy.

Żonie Annie, Córce Katarzynie
oraz całej rodzinie najserdeczniejsze wyrazy

współczucia składają:

Dyrekcja, Grona Pedagogiczne, Uczniowie  
i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu

Serdeczne podziękowania Księdzu Proboszczowi  
Kanonikowi z para�i św. Jana Bosko,  

za sprawowanie mszy św. i ceremonii pogrzebowej.  
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom z ulic: Dożynkowej,  

Armii Poznań, Chopina oraz Znajomym  
– za o�arowane msze św., komunie św. i modlitwy,  

złożone wieńce i kwiaty, za udział w ostatniej  
drodze na miejsce wiecznego spoczynku

naszego kochanego męża, ojca, teścia, brata, szwagra i wujka

śp. Kazimierza Roszaka

składają żona z dziećmi.
Wszystkim, którzy byli ze mną w trudnych chwilach,  

uczestniczyli we mszy św.  
i ceremonii pogrzebowej  

mojego Męża

śp. Franciszka Piotra Baraniaka

serdecznie za wszystko dziękuję
żona z rodziną.

ś.p. Piotr Baraniak
Żonie i Rodzinie

zmarłego Piotra Baraniaka
wyrazy głębokiego współczucia

składają
Burmistrz Miasta Luboń wraz z Zastępcami, Przewodniczący Rady 

Miasta Luboń, Radni i pracownicy Urzędu Miasta Luboń.
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Uwaga!  Przypominamy, że bezpłatne ogłoszenia na kuponach „PRACA” przyjmu-
jemy wtedy, gdy dotyczą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, po-
szukujemy magazyniera) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje pracy (etatu), np. tokarz 
z prawem jazdy kat. B szuka stałego zatrudnienia. Często zdarza się, że bezpłatne 
kupony wykorzystywane są jako oferowanie usług.   (red)

Korepetycje
Korepetycje, matematyka bez geo-Qn

metrii, szkoła podstawowa, gimna-
zjum, dojazd do ucznia; tel. 792 312 621   
(m-357-XI)

Angielski, korepetycje i konwersacje Qn

z dojazdem do ucznia, przygotowania 
do egzaminów i testów; tel. 513 938 628   
(pa-X-III)

Absolwentka językoznawstwa udzieli Qn

korepetycji z języka angielskiego; tel. 
501 654 003   (r-295-X-XI)

Fizyka, matematyka – nauczyciele, Qn

dojazd; tel. 692 563 017   (h-186 VII-
XII)

Korepetycje j. angielski z dojazdem Qn

do ucznia; tel. 785 602 439   (r-310 
X-XI)

Korepetycje – matematyka, �zyka, Qn

chemia – absolwentka Politechniki; tel. 
785 602 438   (r-310 X-XI)

Chemia, �zyka, matematyka – ko-Qn

repetycje, gimnazjum; tel. 785 602 439   
(r-310 X-XI)

Angielski – korepetycje z dojazdem Qn

do ucznia; tel. 723 517 463   (r-310 
X-XI)

Korepetycje z języka polskiego; przy-Qn

gotowanie do testów gimnazjalnych i do 
matury; tel. 602 671 580   (mt-IX-VI)

Korepetycje język angielski z dojazdem; Qn

tel. 503 744 952   (r-302-X-XI)
Nauczycielka udziela korepetycji z języka Qn

angielskiego, przygotowanie do testów 
w podstawówce, gimnazjum, liceum. 
Tel. 503 039 674   (h-389 XI)

Angielski dla dzieci ze szkoły podsta-Qn

wowej – skutecznie i z przyjemnością; 
tel. 723 637 866   (304)

Praca
Pomogę w porządkach, umyję okna Qn

na święta (prasowanie); tel. 504 312 582   
(m-XI)

Zatrudnię osobę do odśnieżania lub Qn

nawiążę kontakt z �rmą z Lubonia; tel. 
601 081 554   (m-XI)

Drukarz z prawem jazdy kat. B szuka Qn

stałego zatrudnienia; tel. 533 301 275   
(m-XI)

Jestem osobą sumienną, czystą Qn

i dokładną. Chętnie pomogę w pra-
cach domowych i porządkowych; tel. 
505 747 857   (m-XI)

Zaopiekuję się starszą osobą; tel. Qn

510 037 196   (307)
Przyjmę pracowników do wykańcza-Qn

nia domów i mieszkań; tel. 513 130 522   
(m-X-XII)

Zatrudnię stolarza; tel. 501 307 180   Qn

(m-IX-XI)

Zakład dekarski przyjmie dekarzy – pra-Qn

cowników; tel. 606 666 153   (r-tw)
Posprzątam, zrobię zakupy, umyję Qn

okna itd.; tel. 693 770 713   (h-X,XI)
Zaopiekuję się starszą lub chorą Qn

osobą, zrobię zakupy, posprzątam; tel. 
693 770 713   (h-X,XI)

Delta Security zatrudni pracow-Qn

ników ochrony do pracy w centrum 
handlowym w Luboniu. Wymagana 
niekaralność! Mile widziani studenci; 
tel. 508 191 066; rekrutacja@delta-se-
curity.com.pl   (@-XI)

Firma Signal f SB z siedzibą w Lu-Qn

boniu zajmująca się produkcją urzą-
dzeń kolejowych, zatrudni elektronika 
z umiejętnością lutowania i znajomością 
komputera. Wiek 30-40 lat. Cv ze zdję-
ciem i listem motywacyjnym na adres: 
Signal f SB, ul. Wąska 5, 62-030 Luboń, 
lub biuro@signal-f-sb.pl   (@-XI)

Zatrudnimy do pracy w Salonie Qn

Meblowym osobę z doświadczeniem 
w sprzedaży mebli. Wymagana umie-
jętność obsługi komputera. CV prosi-
my składać: Salon Meblowy ANIREN 
Luboń ul. Sobieskiego 55a.

Zatrudnimy w Salonie Meblowym Qn

osobę z doświadczeniem sprzedaży 
mebli, wymagana umiejętność obsłu-
gi komputera. CV składać: Salon Me-
blowy „Aniren”, Luboń, ul. J. III. So-
bieskiego 55a.

Zaopiekuję się dzieckiem, osobą star-Qn

szą, pieskiem. Zrobię zakupy, zawiozę 
do lekarza itp. Mam 49 lat, bez nałogów, 
dużo wolnego czasu, prawo jazdy kat. B. 
Szukam pracy. Tel. 603 096 585

Szukam osoby do opieki nad starszą Qn

panią; tel. 607 664 167 (po godz. 19)
Zaopiekuję się starszą osobą – goto-Qn

wanie, sprzątanie, zakupy; tel. 512 801 
515   (r-421-XI)

Usługi
Płytki, panele, szpachel, malowanie; Qn

tel. 696 896 204   (305)
Chętnie pomogę w odchudzaniu. Zma-Qn

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 konserwacja Qn

ogrodów, oczka wodne, fontanny, ogrody 
zimowe, akwaria, rozdrabnianie i utylizacja 
gałęzi, tel. 501 595 730   (rr-do)

Usługi ogólnobudowlane; tel. Qn

516 199 639   (r-bs)
Karcher – czyszczenie: dywanów, wy-Qn

kładzin, tapicerek meblowych i samo-
chodowych. Czyszczenie, konserwacja 
skór – auto – dom. Polerowanie, zabez-
pieczenie lakieru. Wystawiam faktury 
VAT. Tel. 600 217 065   (h-364 XI-I)

Naprawa 24 h, montaż junkersów, ko-Qn

tłów, kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   
(r-361 XI-XII)

Nieruchomości
Sprzedam mieszkanie 38 mQn 2 w Lu-

boniu; tel. 507 003 839   (306)
Rybojedzko gm. Stęszew – sprze-Qn

dam działkę budowlaną, uzbrojoną 
700 m2 przy jeziorze, tel. 600 322 991   
(m-328-X-XII)

Ogłoszenia drobne

Sprzedam działkę budowlaną w Lu-Qn

boniu o pow. 901 m2 (front 42 mb), 
z projektem i pozwoleniem na budowę. 
Prąd na działce. Gaz, woda, telefon w uli-
cy. Kontakt: 61 810 35 76; 663 178 895   
(r-366-XI)

Sprzedam atrakcyjną działkę budow-Qn

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   (r-371-XI)

Oddam w najem mieszkanie 2-pokojowe, Qn

tel. 602 874 199   (h-404 XI)

Inne
Skup wszystkich aut do 10 tys. zł. Umo-Qn

wa i gotówka od ręki; tel. 798 827 337   
(h-306 IX-XII)

Szkoła językowa „German” organizuje Qn

13 grudnia jednodniową wycieczkę na 
jarmark świąteczny do Luthra Witten-
bergii. Koszt 120 zł. Informacje i zapisy 
601 169 908.

Poszukujesz swojego zagi-
nionego pupila lub chcesz 
zaadoptować psiaka, zajrzyj 

do zakładki „Zaginione zwierzęta” 
na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Luboń. Są tam informacje 
nt. schroniska w Przyborówku k. 
Szamotuł, gdzie tra�ają bezdom-
ne zwierzęta z Lubonia. Przed 
wizytą w schronisku trzeba się 
skontaktować z Wandą Jerzyk 
tel. 501 770 118, 886 368 528; 
e-mail:weronika@przytuliskau-
wandy.pl.

Zanim zwierzę tra� do Przy-
borówka, przez 24 godziny prze-
bywa w „Kom-Lubie” (tel. 
61 813 05 51). Apelujemy o po-
wiadamianie właścicieli o ich 
wałęsających się psach lub poin-
formowanie „Kom-Lubu”. Moż-
na też pomóc zwierzętom w schro-
nisku w Przyborówku i przynieść 
dary do: OSP, Gimnazjów nr 1 
i 2, Szkół Podstawowych nr 1, 3 
i 4, Urzędu Miasta lub „Kom-
Lubu” (koordynująca akcję – 
Magdalena Kryś).

PAW  

Zaginione zwierzęta

n
Tym razem ku przestrodze właścicielom, którzy 
puszczają swoje czworonogi bez uwięzi, przedsta-
wiamy potrąconego przez samochód na ul. Polnej 
psiaka. Przybyli na miejsce zdarzenia strażnicy 
miejscy powiadomili weterynarza, z którym Mia-
sto podpisało umowę. Lekarz zabrał potrąconego 
psa do gabinetu weterynaryjnego na os. Wichro-
we Wzgórze, gdzie go szczegółowo zbadał. Nie-
stety, okazało się, że ma złamany kręgosłup 
i śmiertelne obrażenia wewnętrzne, w związku 
z czym zaistniała konieczność uśpienia czarnego, 
pięknego, psa z brązową obrożą. Być może ktoś 
do dziś go jeszcze poszukuje   fot. Paweł Wolnie-
wicz

Uwaga!
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie” zaprasza 

do włączenia się w działalność organizacji. Członkom i potencjalnym 
kandydatom przypominamy, że, zgodnie z ostatnią uchwałą, roczna 
składka wynosi 24 zł. Istnieje możliwość dokonywania wpłat na kon-
to stowarzyszenia: 
Bank PKO BP nr rach. 80 1020 4027 0000 1502 0296 4617.

Zarząd
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OGŁOSZENIA

ALARMOWE

KOMISARIAT POLICJIQn

ul. Powstańców Wlkp. 34, 
tel. 61 813 09 97 lub 893 10 97

POGOTOWIE RATUNKOWEQn

ul. Pułaskiego 15 – pomoc doraźna  
pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.
– tel. 61 864 88 94, 
wypadki, nagłe zachorowania  
– tel. 112 lub 999

STRAŻ POŻARNAQn

ul. Żabikowska 36, tel. 
61 813 09 98, 618 102 826

STRAŻ MIEJSKAQn

ul. Dworcowa 1,
pn.-pt. 6.30 – 22, sob. 7 – 15
z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91

POGOTOWIE WOD.-KAN.Qn

Mosina, tel. 61 813 21 71, 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje

POSTERUNEK ENERGETYCZNYQn

ul. Fabryczna 4, tel. 61 813 03 02 (zgłoszenia 
usterek 6.30 – 8 i 13.30 – 14.30), tel. 24h 991 
oraz infolinia 800 66 00 06 (informacje o pla-
nowanych przerwach w dostawach prądu); 
www.operatorenea.pl

POGOTOWIE OŚWIETLENIA  Qn

DROGOWEGO
tel. 61 856 17 22 (24 h) 

 PODTOPIENIA I ZDARZENIA  Qn

 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
tel. 697 630 824

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄTQn

Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118, 886 368 528; 
weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE

 KOM-LUBQn

www.kom-lub.com.pl, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom.lub.com.pl

 Centrum Zagospodarowania Odpa-Qn

dów – Selekt – Związek Międzygminny
www.selekt.czempin.pl, ul. 24 Stycznia 25, 
64-020 Czempiń  
tel. 61 282 63 03 lub 61 282 33 58; 
czo.selekt@czempin.pl

 Centrum Zagospodarowania Odpa-Qn

dów – Selekt –sp. z o.o. (instalacja)
www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE

  TRANSLUBQn

ul. Przemysłowa 13, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

 ZARZĄD TRANSPORTU  Qn

MIEJSKIEGO
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; tel. 61 834 61 26 
lub 61 633 53 19; ztm@ztm.poznan.pl
Rozkład jazdy: http://www.ztm.poznan.pl/
rozklad/

STACJA PKPQn

ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757, 
kom. (42) lub (22) 19 436

POCZTYQn

– ul. Wschodnia 22 C,  
tel. 61 899 11 40 lub 41,  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 61 813 03 52, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 3, tel. 
61 813 02 33, pn. – pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 
61 813 02 64,  pn. – pt. 8 – 18
LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTUQn

Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego
- ul. Poniatowskiego 20,  

tel. 61 810 48 31
- ul. dr. Romana Maya 1 A,  

tel. 61 890 04 85
- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
Po godz. 18 i w niedziele oraz święta pomoc 
doraźna – patrz Pogotowie Ratunkowe
Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM”
ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 813 12 11

 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO Qn

-PEDAGOGICZNA
tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ Qn

ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 19

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWA-Qn

NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Urząd Miasta, wt i pt 13-15

APTEKI CZYNNE PO 19Qn

– „Złoty Lek”, ul. Żabikow-
ska 16, tel. 61 813 08 11, pon. 
– pt. 9 – 22, sob. 9 – 18

– „Alga” CH PAJO, ul. Żabikowska 66, 
tel. 61 899 41 27, pon. – sob.  
9 – 21, niedz. 10 – 19

– „św. Józefa”, ul. Sobieskie-
go 55 a, tel. 61 893 44 99, pon.- 
pt. 8.30 – 20.30, sob. 9 – 15

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51 lok. 1, tel. 
61 810 31 85, pon. –  
pt. 8 – 21, sob. 8 – 14

– „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44,  
tel. 61 893 16 06, pn. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Niezwykła”, ul. Fabryczna (naroż-
nik z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, pon.– pt. 
8 – 20, sob. 8 – 14

– „Arnika”, pl. E. Bojanowskiego 3,  
 tel. 61 813 02 82,  
pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06,  
pon. – pt. 8.30 – 20, sob. 8.30 – 14
KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, Qn

kom. 0-503 092 500
BANKOMATY 24hQn

- PKO BP – ul. Sikorskiego
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59,  

CH Pajo – ul. Żabikowska 66,  
CH Factory – ul. Dębiecka 1

INSTYTUCJE PUBLICZNE
URZĄD MIEJSKI w LUBONIUQn

pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.wokiss.pl
pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30

BURMISTRZ LUBONIAQn

Dariusz Szmyt, tel. 61 813 01 41

MIEJSKI OŚRODEK PO-Qn

MOCY SPOŁECZNEJ
ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85

KOŚCIOŁYQn

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. 1 Maja 4, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bo-
janowskiego – pl. E. Bojanow-
skiego, tel. 61 813 01 22

- bł. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13

MUZEUM MARTYROLOGICZNEQn

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne
wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14

BIBLIOTEKA MIEJSKAQn

http://www.biblub.com.pl, 
ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  
pn., śr. 12 – 20, wt., czw. 9 – 15, 
pt. 12 – 19, sob. 9 – 13 (VII i VIII: 
pt. 9 – 15, sob. nieczynne)
Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przy-
chodnia), tel. 785 874 382, pn. 11.30–18,  
wt. 9 – 15, śr. 10.30 – 17 
Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 97 (Ośrodek 
Kultury) wt., czw. 12 – 19,  
pt. 9 – 15, tel. 607 874 382

OŚRODEK KULTURYQn

ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72,  
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

 LUBOŃSKI OŚRODEK SPOR-Qn

TU i REKREACJI
ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

PRZEDSZKOLAQn

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 PODSTAWOWEQn

Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  
tel. 61 813 04 92
Nr 2, ul. Żabikowska 40,  
tel. 61 813 03 92
Nr 3, ul. Dąbrowskiego 2 A,  
tel. 61 813 04 42
Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81

GIMNAZJAQn

Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  
tel. 61 810 28 38
Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  
tel. 61 893 23 16

GRUPY AA Qn

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. mie-
siąca mityng otwarty) Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul.  Źródlana 1

 SPÓŁDZIELNIA MIESZKA-Qn

NIOWA „LUBONIANKA” 
ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury – pierw-
szy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR LUBOŃSKI

Zgodnie z uchwałą Rady 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 następu-
jące apteki w Luboniu:

10.11 – 16.11 – „Św. Józefa”, ul. Qn

Sobieskiego 55a; tel. 61 893 44 99
17.11 – 23.11 – „Niezwykła”, ul. Qn

Żeromskiego 1; tel. 61 810 20 69
24.11 – 30.11 – „W Przychodni”, ul. Qn

Wschodnia 25; tel. 61 899 12 91
01.12 – 07.12 – „Przy Sikorskiego”, ul. Qn

Sikorskiego 44; tel. 61 893 16 06
08.12 – 14.12 – „Far-Mia”, ul. 11 Li-Qn

stopada 141; tel. 61 297 40 12
15.12 – 21.12 – „Alga”, ul. Żabi-Qn

kowska 66; tel. 61 899 41 27

(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
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