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Historia

W grudniu mija 25 lat od 
czasu, kiedy ukazało się 
pierwsze wydanie nieza-

leżnej prasy w Luboniu. Wydawcą 
w 1989 r. był Samorządowy Komi-
tet Obywatelski (SKO), który działał 
w naszym mieście, skupiając ludzi 
pragnących przemian ustrojowych, 
angażujących się w pierwsze wolne 
wybory do Sejmu i Senatu RP oraz 
przygotowujący mieszkańców do 
nowej jakości władzy – samorządu 
w gminach. Był to dwustronicowy 
„Biuletyn” – Informator SKO, któ-
ry miesiąc później przekształcił się 
w „Przegląd Luboński”. We wstępnia-
ku napisałem wówczas m.in. słowa, 
które stanowiły swoiste motto, jakże 
aktualne dziś: Ambicją, Samorządo-
wego Komitetu Obywatelskiego jest to, 
by „Przegląd Luboński” był pismem 
mieszkańców Lubonia, pewnym fo-
rum, na którego łamach mogą wy-
powiadać się wszyscy. To ówczesna, 
najprostsza de�nicja niezależności 
prasy lubońskiej kultywowana przez 
„Wieści Lubońskie” do dziś. Po roku, 
z nielegalnej prasy drukowanej na 
przemyconym z zachodu powiela-
czu o�setowym, grupa osób, której 
nadal zależało na potrzebie wolności 

słowa, zainicjowała przy Bibliotece 
Miejskiej zarejestrowanie „Wieści Lu-
bońskich”. Wówczas władzę lokalną, 
po pierwszych wyborach samorzą-
dowych w maju 1990 r., sprawowa-
ło SKO. Po kilku latach rządzenia 
(pierwszej kadencji), niektó-
rym lokalnym decydentom za-
czął „przeszkadzać” Niezależ-
ny Miesięcznik Mieszkańców 
i jego uporczywe dążenie do 
jawności życia publicznego, 
patrzenia na ręce, ukazywania 
prawdy oraz budowania świa-
domego społeczeństwa oby-
watelskiego. Na początku 2. 
kadencji samorządu, w latach 
1994-95, a więc dokładnie 20 
lat temu ambicją ówczesnego 
burmistrza stało się podpo-
rządkowanie sobie tego cza-
sopisma o charakterze obywa-
telskim. Próbowano uczynić 
to przy zaangażowaniu Ko-
misji Organizacyjno-Prawnej 
Rady Miasta, która bezpraw-
nie chciała zmienić zapisy Statutu 
„Wieści Lubońskich”. Wydawcą była 
wtedy Biblioteka Miejska – placów-
ka podległa Urzędowi Miasta (czy-
taj: m.in. „WL” 07/08-1995, str. 23). 
Pięcioletnie czasopismo cieszyło się 
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TEMAT MIESIĄCA

Pod włos
Ćwierć wieku niezależnej prasy w Luboniu i 20 lat 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie”. 
Trochę przypomnienia, refleksji, i tego, co może nas czekać?

już zbyt dużym autorytetem wśród 
mieszkańców, którzy przekonali się 
do prawdy drukowanej na jej łamach 
i wyrażania w pierwszej kolejności 
opinii mieszkańców. Władza też miała 
i ma w NMM statutowo zagwaran-
towane miejsce dla siebie – „Szpalty 
Burmistrza i Rady Miasta”. Długo 
z niej nie korzystała. Tendencyjnie 
bojkotując „Wieści”, chciała wywołać 
wrażenie stronniczości czasopisma, 
wielu mieszkańców taką postawą też 
przekonała.

cd.  
na str. 
28

n
Siedziba „Wieści Lubońskich” i Stowarzyszenia Kultu-
ralno-Oświatowego „Forum Lubońskie” w podcieniu 
budynku o adresie: Wschodnia 23A/ 62 na ul. Andrze-
ja Mizerki   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Redaktor naczelny w miejscu przyj-
mowania interesantów „Wieści Lu-
bońskich” przy własnoręcznie wyko-
nanym – zaadoptowanym ze starego 
stołu biurku   fot. Hanna Siatka

n
Członkowie redakcji przy lekturze kolejnego wydania „Wieści Lubońskich”, 
w oczekiwaniu na jego omawianie podczas spotkania redakcyjnego. Z prawej 
pod ścianą paczki z prasą, która nazajutrz z rana trafi do kilkudziesięciu punk-
tów sprzedaży w Luboniu   fot. Hanna Siatka
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Na przedstawionym obok 
wykresie widać, jak son-
daż przeprowadzony przez 

„Wieści Lubońskie” około 2 tygodni 
przed wyborami samorządowymi 
różni się od o�cjalnych wyników 
wyborów, które odbyły się 16 li-
stopada. Na przyległych do siebie 
słupkach przedstawiamy ciemniej-
szym kolorem z literą „W” wyniki 
wyborów ogłoszone przez Komisję 
Wyborczą, jaśniejsze pola z literą „S” 
to pola prognoz wynikające z sonda-
żu ulicznego opisane w specjalnym 
Informatorze Wyborczym „Wieści 
Lubońskich”, jaki ukazał się 4 li-
stopada.

Różnice
Niezgodność prognoz sondażu 

z wynikami wyborów różni się od 
0,09% w przypadku Michała Adam-
czaka do 3,84% w przypadku Mar-
ka Samulczyka. Natomiast różnice 

poparcia społecznego (wyniki w sto-
sunku do całej populacji lubonian) 
przedstawione na wykresie wydania 
specjalnego na str. 7 różnią się od 
siebie jeszcze mniej – od 0,07% 
(M. Adamczak) do 1,35% (M. Sa-
mulczyk). Takich zbieżności wyni-
ków mogą pozazdrościć największe 
instytucje zajmujące się profesjonal-
nie badaniami socjologicznymi.

Zadanie publiczne
Kolejny już raz okazuje się, że 

metoda lokalnych badań socjologicz-
nych opracowana przez redaktora 
naczelnego „Wieści Lubońskich” 
a przeprowadzana od kilkunastu już 

lat przez Niezależny Miesięcznik 
Mieszkańców jest miarodajna, rze-
telna i prawdziwa. Wery�kowana 
bywa najczęściej właśnie przy takich 
okazjach jak wybory samorządowe. 
Wykonywanie tych lokalnych badań 
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DOBRE, BO... 
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko
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Dobre, bo rzetelne

Autorytet „Wieści”
Sondaż przedwyborczy przeprowadzony przez Niezależny 
Miesięcznik Mieszkańców a rzeczywiste wyniki wyborów na 
burmistrza Lubonia

społecznych przez „Wieści Lubońskie” 
wpisuje się w realizację zadań publicz-
nych dla dobra wspólnego prowadzo-
nych przez redakcję oraz statutowych 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświato-
wego „Forum Lubońskie” – wydaw-
cy „Wieści Lubońskich” (porównaj 
„Cele i formy działania Stowarzysze-
nia” – par. 4 pkt. 18 Statutu).

Informacje te dedykujemy tym, 
którzy „Wieści Lubońskie” Niezależ-
ny Miesięcznik Mieszkańców – cza-
sopismo samorządowe o charakterze 
obywatelskim (zapis statutowy) oskar-
żają i pomawiają o manipulacje, ten-
dencje, szerzenie nieprawdy, stron-
niczość itd. Odczuwamy to z różnych 
stron, wyjątkowo mocno dało się nam 
we znaki szczególnie w okresie po-
przedzającym ostatnie wybory samo-
rządowe. A przecież to właśnie „Wie-
ści Lubońskie” udostępniły szpalty 
wszystkim kandydatom na burmistrza 
Lubonia, kandydatom na radnych 
oraz mieszkańcom, by mogli zadawać 

pytania pretendującym do władzy. 
Bardzo różnie wykorzystano te moż-
liwości.  
Szczegółowe wyniki wyborów patrz 
str. 16
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DOBRE, BO... 

cd.  
na str. 
58

Czwarty bieg zorganizowany 
z okazji święta 11 Listopa-
da zgromadził na starcie re-

kordową ilość uczestników – ponad 
1500 biegaczy z całej Polski. Start 
odbył się dokładnie o godz. 11.11 
z ul. Westerplatte na wysokości hali 
LOSiR, tuż po odśpiewaniu hymnu 
Polski. Pogoda sprzyjała biegaczom, 
których dopingowały na trasie luboń-
skie szkoły podstawowe, rywalizujące 
w konkursie „Mistrz Kibicowania”, 
objętym patronatem Burmistrza 

Dobre, bo współczesne

Obchody Święta Narodowego
4. Luboński Bieg Niepodległości – znana w kraju, chwalona za 
profesjonalizm i logistykę patriotyczna impreza biegowa 
Lubońskiego Klubu Biegacza

n
W zwartej grupie biegaczy przemie-
rzających ul. Fabryczną zawodnicy 
z flagą (jedna z konkurencji)   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

n
W maratonie lubońskim startowano także rodzinnie. U wylotu ul. Fabrycznej 
w Dworcową usytuowano jeden z punktów z wodą dla zawodników. Na jezdni 
widać porzucone w dużej liczbie plastikowe kubki   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko-
we medale z wizerunkiem husarza 
i tekstem średniowiecznego hymnu 
Rzeczpospolitej: Bogurodzica, dziewica, 
Bogiem sławiena Maryja! U twego 
syna, Gospodzina, matko zwolena 
Maryja!

n
Łukasz Schmidtke z nr. startowym 1636 
z Lubońskiego Klubu Biegacza w charak-
terystycznej klubowej koszulce
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DOBRE, BO... 

W listopadowym wydaniu 
„WL” pisaliśmy o laure-
atach tegorocznego Kon-

kursu Miejskiego „Zielony Luboń”, 
którego zwycięzcami w kategorii „Naj-
piękniejszy ogród” zostali Państwo 
Marianna i Jerzy Dąbkowscy z ul. 
Niepodległości 3 A. O ich wspania-
łej działce i pasji pisaliśmy szeroko 
przed ponad rokiem (czytaj „WL” 
07-2013, str. 6). Pokazujemy ją po 
raz drugi wraz z wierszem, który na-
pisał i dedykował swojej żonie pan 
Jerzy, czerpiąc natchnienie z przy-
domowej oazy zieleni.

PAW

Dobre, bo nagrodzone

Piękny ogród
„Ogrodowa Pani”
To nasza Pani co rano wstaje
i wszystkim kwiatom sens życia daje,
by pięknie kwitły przez całe lato,
więc dziękujemy Ci Pani za to.

A my dwie róże – biała, czerwona,
chcemy byś wzięła nas w swe ramiona
i przytuliła do serca swego
i nie pragniemy więcej niczego.

Gdy łzę uronisz na nasze płatki,
gdy Cię pragniemy jak dziecko matki
i nas obdarzysz miłością swoją,
a inne kwiaty niech się nie boją
o swoją przyszłość, niech kwitną stojąc.

Bo ty je kochasz wszystkie w ogrodzie,
rozmawiasz z nimi i dbasz na co dzień, 
a kiedy zimą w sen swój zapadną,
co będzie wiosną nawet nie zgadną.

Dasz im w pokarmie garstkę nawozu,
otulisz zimą przed falą mrozu,
by znowu wiosną kwitły od nowa,
słuchały Twego ciepłego słowa.

Za Twą opiekę dziękują Tobie
i służyć będą szczęścia ozdobie,
zapachem swoim świat ułaskawią
i serca ludzkie miłością zbawią.

Dbaj o nie czule, kochaj serdecznie,
rosną dla Ciebie i kwitną wiecznie.

Jerzy Dąbkowski
n
Państwo Dąbkowscy są dumni z pielęgno-
wanego od wielu lat ogrodu   fot. Paweł 
Wolniewicz

n
Na każdym kroku można zauważyć przemyślane i z pedanterią urzą-
dzone kompozycje ozdobnych roślin   fot. Paweł Wolniewicz

n
 Jedną z atrakcji jest oczko wodne z wodotryskiem, które podświe-
tlane o zmroku sprawia, że ogrodowi goście chętnie przy nim wypo-
czywają   fot. Paweł Wolniewicz
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CO NOWEGO
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

W połowie 
listopa-
da Szko-

ła Podstawowa nr 1 
im. bł. Edmunda Bo-
janowskiego otrzyma-
ła sztandar, uroczy-
ście poświęcony pod-
czas Mszy św. 14.11 
(czytaj na str. 48). 
Sztandar (wielkości 
100 x 100 cm) wy-
konano w lubońskiej 
pracowni hafciarskiej 
„Sobolewski-Ha�”. 
Kosztował 2 500 zł, 
z czego 1 550 zł po-
chodzi od Rady Rodzi-

ców szkoły, natomiast 
pozostałą kwotę do-
łożyli radni minionej 
kadencji.

PAW

Sztandar dla Jedynki

n
Awers sztandaru (tło jednorodne, 
kolor zielony) przedstawia bł. 
Edmunda Bojanowskiego; nad 
nim łukiem napis: SZKOŁA  POD-
STAWOWA  NR 1/ im. BŁ. Edmun-
da Bojanowskiego/ w LUBONIU. 
U dołu napis: „Pracuj myślą 
i czynem, ćwicz się w miłości 
bliźniego”. Całość obszyta złotą 
taśmą o szerokości 2,5 cm   fot. 
Paweł Wolniewicz

n
Rewers sztandaru przedstawia 
centralnie umieszczone godło 
państwowe, tło stanowi flaga naro-
dowa   fot. Paweł Wolniewicz
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CO NOWEGO

Idealny prezent pod choinkê!
Podaruj bliskim

w wyj¹tkowej cenie

 
,, "

 

3 tomy
Rocznika Historycznego Lubonia

50 z³!

Stowarzyszenie
Kulturalno-Oœwiatowe

FORUM LUBOÑSKIE

- W DOMU KLIENTA

- DOGODNY SYSTEM SP£AT

- BRAK UKRYTYCH OP£AT
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w Luboniu

Minął rok jak luboński super-
market rozwija się i uatrakcyjnia 
swoją ofertę ku zadowoleniu klien-
tów. W świątecznym nastroju In-
termarché zaprasza na rodzinne 
zakupy, natomiast już w styczniu 
będzie obchodził swoje pierwsze 
urodziny.

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

Jesteśmy z Tobą, nasz Klient jest po to żeby miał jak najtańsze życie kupując co-
dziennie bardzo dobrej jakości produkty oferowane w jak najniższych cenach. Ta 
�lozo�a i strategia towarzyszy już od siedemnastu lat ekspansywnej i najbardziej dy-
namicznie rozwijającej się polskiej sieci sklepów Intermarché Grupy Muszkieterów.

Ici nous travaillons pour 
être moins cher en Europe 
(w polskim tłumaczeniu: My tutaj 
pracujemy, by być najtańszymi w Eu-
ropie)
 – to hasło umieszczone przy wjeździe 
do głównej siedziby Intermarché we 
Francji, obowiązujące w całej Europie, 
wdrażane jest od roku także w Luboniu, 
w supermarkecie, który funkcjonuje 
przy ul. Żabikowskiej 53 b i jest drugim 
co do wielkości punktem sprzedaży 
sieci Intermarché w Polsce.

Magia świątecznych wypieków, świątecznych okazji  
i wykwintnych smaków oraz promocje z gratisem

Intermarché życzy wszystkim swoim klientom wspaniałych i pełnych ra-
dości Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym oraz Szczę-
śliwego Nowego Roku 2015.

                                                                                      Hubert Inat
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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

Szkoła Tańca „New Dance School” od 
niedawna funkcjonuje przy ul. Topolowej 8, 
w budynku należącym do przedsiębiorstwa 
budowlanego Przybeccy (wcześniej przy ul. Koł-
łątaja). Zajęcia, m.in. z latino mix, mtv dance, 
baletu czy hip-hopu prowadzone są od pn. do 
pt. w godz. 17 – 19.   fot. Paulina Sawicka

24 listopada przy ul. 11 Listopada 126 
(naprzeciw sklepu „Żabka”) otwarto księgarnię 
„Monia”. Oferuje: książki, podręczniki, artyku-
ły pa-
pier-
nicze, 
kartki, 
zapro-

szenia okolicznościowe i puzzle. Otwar-
ta: pon. – pt. w godz. 10 – 17 i sob. 
10 – 13.   fot. Władysław Szczepaniak

Przy ul. Granicznej 63c (przy 
Stacji Kontroli Pojazdów) otwarto 
księgarnię o nazwie „DoZaczytania.
pl”. To punkt odbioru książek, które 
zamawia się przez stronę interneto-
wą: www.dozaczytania.pl. Można wybierać spośród ponad 20 tys. książek 
drukowanych oraz 30 tys. publikacji elektronicznych w postaci e-booków 
i audiobooków. Do odbioru są następnego dnia po złożeniu zamówienia. 
Punkt działa od pn. do pt. w godz. 9 – 16.   fot. Paulina Sawicka

Pol-Agri w nowej szacie. Lubońska 
�rma Pol-Agri, mieszcząca się przy ul. 
Powstańców Wlkp. przystąpiła do ogól-
no-europejskiej sieci serwisów samocho-
dowych, należącej do �rmy „Good Year” 
– czołowego producenta opon na świecie.   
fot. Władysław Szczepaniak

Przy ul. Wschodniej 23/60 (okoli-
ce „Wieści Lubońskich”) otwarto sklep 
ATU z odzieżą nową i używaną, zabaw-
kami, bielizną i strojami balikowymi. 
Czynny od pn. pt. w godz. 10 – 18, 
sob. 10 – 14.

fot. Piotr P. Ruszkowski

Przy ul. Kościuszki 53 otwarto salon fry-
zjersko-kosmetyczny „U Lindy”, przeniesiony 
z ul. 11 Listopada 33 (usługi fryzjerskie, ko-
smetyczne i stylizacja paznokci). Wygospo-
darowano również pokój zabaw dla dzieci. 
Salon jest czynny od pn. do pt. w godz. 8 – 20, 
w sob. 8 – 16.   fot. Paulina Sawicka

Od niedawna działa w Luboniu punkt 
o nazwie „Miodzioexpress” (grupa „Mio-
dziojadło”), dostarczający pizze do klien-
ta przez cały tydzień w godz. 12 – 22, 
zamówione telefonicznie (502 340 540; 
500 522 092).   fot. Paulina Sawicka

Firma MIR-BUD została przeniesio-
na z ul. Przemysłowej 8 na ul. Polną 42a 
(nad sklepem „Lewiatan”). Zajmuje się 
generalnym wykonawstwem budowlanym 
w zakresie: budynków szeregowych, do-
mów wielo- i jednorodzinnych, hal maga-
zynowo-produkcyjnych oraz instalacjami 
odgromowymi, budową sieci cieplnych 
i kotłowni węglowo-gazowo-olejowych, robotami elektrycznymi. Jest 
czynna od pn. do pt. w godz. 7 – 15.   fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Sobieskiego 24 (naprzeciw 
stacji paliw „Orlen”) otwarto salon, 
w którym dostępne są automaty do 
gier. Jest czynny przez 24 h.  
 fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Kościuszki 88 (w miejscu gdzie 
znajdował się sklep z odzieżą używaną) funk-
cjonuje salon gier, w którym ustawiono kilka 
automatów. Punkt jest czynny przez 24 h.   

fot. Paulina Sawicka

Funkcjonujące od 7 lat przy ul. Żabi-
kowskiej 47 bistro „Robi” poszerzyło swoją 
działalność, otwierając obok nowy lokal „Ta-
nie Danie” i oferując w nim obiady domowe 
kuchni polskiej (równa cena za 100 g). Można 
tu zjeść obiad (co dzień inny) i dania jarskie. 
Lokal jest czynny od pn. do pt. w godz. 12 – 
18, w soboty 12 – 17.   fot. Paweł Wolniewicz

Przy ul. Żabikowskiej 56 A otwarto Alior 
Bank Partner (placówkę przeniesiono z al. 
Jana Pawła II). Funkcjonuje od pn. do pt. 
w godz. 9 – 17, oferując zainteresowanym kon-
ta osobiste i �rmowe, lokaty oraz pożyczki. 
Klienci mogą również na miejscu skorzystać 
z obsługi kasowej.   fot. Paulina Sawicka

Lokal „Tawerna” (obiady domowe, ciasta i de-
sery, w tym zamówienia telefoniczne) działający 
przy ul. Sobieskiego 24 (naprzeciw stacji paliw 
„Orlen”) zmienił lokalizację. Znajduje się teraz 
przy ul. Sobieskiego 78. Jest czynny od wt. do 
pt. w godz. 11.30 – 17, sob. 11.30 – 16, niedz. 
10 – 15.   fot. Paulina Sawicka
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CO NOWEGO

L
ubońska władza uchwałodawcza – 
21 radnych według podziałów poli-
tycznych, pod przewodnictwem

 Teresy 
Zygm

anowskiej, oraz władza wykonawcza – 
burm

istrzowie Lubonia, na najbliższe 4 lata 
(M

ateusz M
ikołajczak obejm

ie funkcję 
2. Zastępcy Burm

istrza od stycznia 
2015 r., do tej pory będzie go 

zastępował Rafał M
arek).
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GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Pierwszą sesję nowo wybranej 
Rady Miasta Luboń zwołano 
postanowieniem Komisarza Wy-

borczego w Poznaniu, który ustalił 
również porządek jej obrad.

Po raz pierwszy w historii na-
szego miasta dwa kluczowe stano-
wiska samorządowe objęły kobiety. 
Burmistrzem Lubonia została Mał-
gorzata Machalska, natomiast Prze-
wodniczącą Rady Miasta – Teresa 
Zygmanowska.

W ostatnich wyborach powró-
cono do okręgów jednomandatowych. 
W 1. sesji VII kadencji uczestni-
czyło 21 radnych – reprezentantów 
21 okręgów, na które podzielono 
teraz Luboń. Przypominamy, że 
system wyborów jednomandatowych 
do władz samorządowych miał 
miejsce w latach 1990 i 1994 (I 
i II kadencja). Wówczas wybrano 
28 radnych i na tyle okręgów po-
dzielone było miasto.

Otwarcie seniora
Sesję otworzył poprzedni Prze-

wodniczący – Marek Samulczyk, 
który jako 61-letni senior prowadził 
ją do czasu wyboru nowego Prze-
wodniczącego Rady. Na wstępie 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji 
Wyborczej – Halina Wilkowska – 

wręczyła radnym nowej kadencji 
zaświadczenia o wyborze i serdecz-
nie im pogratulowała. Podziękowa-
ła również wszystkim, którzy brali 
udział w przygotowaniu wyborów. 
Następnie Marek Samulczyk prze-
prowadził ślubowanie radnych 
VII kadencji – najpierw odczytując 
stosowną jego treść: Wierny Kon-
stytucji i prawu Rzeczypospolitej 
Polskiej ślubuję uroczyście obowiąz-
ki radnego sprawować godnie, rze-
telnie i uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i jej mieszkańców. 
Większość ślubujących na zakoń-
czenie dodawała „tak mi dopomóż 
Bóg”. W dalszej kolejności Halina 
Wilkowska wręczyła Małgorzacie 
Machalskiej zaświadczenie o wybo-
rze na burmistrza, po czym nowa 
Burmistrz złożyła uroczyste ślubo-
wanie: Obejmując urząd Burmistrza 
Miasta, uroczyście ślubuję, że docho-
wam wierności prawu, a powierzony 
mi urząd sprawować będę tylko dla 
dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców miasta – tak mi dopo-
móż Bóg. Po ślubowaniu Małgorza-
ta Machalska podziękowała swoje-
mu poprzednikowi – Burmistrzowi 
Dariuszowi Szmytowi za jego do-
tychczasowy wkład w rozwój nasze-
go miasta. Po wyborze komisji 

skrutacyjnej 
przeprowadzono 
wybór Przewod-
niczącego Rady 
Miasta Luboń.

Dwóch kan-
dydatów

Zgłoszono 
Teresę Zygma-
nowską z KWW 
Forum Obywa-
telskiego Luboń 
(FOL) i Marka 
Samulczyka 
z KWW Miesz-
kańcy Lubonia 
(ML). W głoso-
waniu tajnym 
(obowiązywała 
bezwzględna ilość 
głosów – 11) 
radni oddali 16 

Nowy rozdział
Relacja z 1. sesji Rady Miasta Luboń w VII kadencji 2014-2018 
(27.11.2014 r.)

głosów na Teresę Zygmanowską 
i 5 na Marka Samulczyka. Nowo 
wybrana szefowa przejęła pro-
wadzenie obrad, dziękując za 
okazane zaufanie i zapewniając, 
że będzie się starała jak najlepiej 
organizować pracę Rady i jak 
najsprawniej nią kierować.

Wiceprzewodniczący
Na te stanowiska w Radzie 

zgłoszono trzy kandydatury: 
Marka Samulczyka (ML), Piotra 
Izydorskiego z KWW Forum 
Mieszkańców Nowego Centrum 
Lubonia (FM NCL) i Pawła 
Krzyżostaniaka (FOL). Po prze-
prowadzeniu głosowania i prze-
liczeniu głosów okazało się, że 
zostali nimi Paweł Krzyżostaniak 
(18 głosów) oraz Piotr Izydorski 
(14), ich konkurent – Marek 
Samulczyk – otrzymał 7 gło-
sów.

Wolne głosy i wnioski
W tym punkcie obrad jako pierw-

szy głos zabrał gość z Poznania – 
Bartłomiej Wróblewski (PiS) – świe-
żo upieczony radny Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego, który 
złożył gratulacje nowej Burmistrz 
i radnym oraz zapewnił o wsparciu 
dla naszego miasta i naszych pro-
jektów zgłaszanych w Województwie. 
Z kolei przedstawiciel Młodzieżowej 
Rady Miasta – Bartosz Wilczek – 
pogratulował radnym sukcesu w wy-
borach i zachęcał do współpracy 
z lubońską młodzieżą. Następnie 
głos zabrał radny Jakub Bielawski, 

który wspomniał o zbliżającym się 
kolejnym Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy (WOŚP), za-
chęcając do zaangażowania się w pra-
cę jej sztabu i zostania wolontariu-
szem Orkiestry. W dalszej kolejno-
ści burmistrz Małgorzata Machalska 
przedstawiła o�cjalnie swoich za-
stępców. Zostali nimi Mikołaj To-
maszyk, który kontynuuje pracę na 
tym stanowisku i zajmuje się spra-
wami komunalnymi, oraz nowy 
wiceburmistrz – Mateusz Mikołaj-
czak, który obejmie stanowisko 
z początkiem przyszłego roku (do 
tego czasu funkcje tę pełni ustępu-

cd.  
na str. 
15

n
Burmistrz poprzednich dwóch kadencji – Dariusz 
Szmyt – przekazał swojej następczyni – Małgorzacie 
Machalskiej – burmistrzowski łańcuch i wręczył bu-
kiet kwiatów   fot. Paweł Wolniewicz

n
Nowa Przewodnicząca RML – Teresa Zygmanowska – po wyborze na szefową 
Rady przejęła prowadzenie obrad i podziękowała za zaufanie   fot. Paweł Wol-
niewicz

n
Obrady rozpoczął poprzedni Przewodniczący RML, zarazem 
senior radnych – Marek Samulczyk – w towarzystwie Prze-
wodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej – Haliny Wilkow-
skiej   fot Paweł Wolniewicz

Urodził się 18 stycznia 1975 r. 
w Gostyniu. Jest absolwen-
tem psychologii na Wydzia-

le Nauk Społecznych Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza. Ukończył 
studia podyplomowe w zakresie za-
rządzania potencjałem pracowników, 
psychologii transportu, doradztwa 
zawodowego oraz kurs kwali�kacyjny 
z zakresu zarządzania oświatą dla 
oświatowej kadry kierowniczej.

Od 2000 r. prowadził pro-
jekty związane z zarządzaniem 
zasobami ludzkimi (rekrutacje, 
szkolenia, badania pracowni-
cze, itp), między innymi w ra-
mach własnej działalności 
gospodarczej. Był także kie-
rownikiem w agencji doradz-
twa personalnego. Jednocześnie 
od 2001 r. pracował jako psy-
cholog w szkołach (gimnazja), 

Nowa twarz we władzach
Mateusz Mikołajczak – II zastępca Burmistrza Lubonia

gdzie uzyskał 
stopień na-
uczyciela 
mianowane-
go.

Od lat 
jest związany 
z Gminną 
Komisją Roz-
wiązywania 
Problemów 
Alkoholo-
wych w Bor-
ku Wlkp. 
(najpierw 
w charakterze 

konsultanta, następnie jako członek 
komisji). Pełni funkcję prezesa za-
rządu założonej w kwietniu br. 
Fundacji „Siewca” im. bł. Edmun-
da Bojanowskiego, której celem jest 
wybudowanie w Żabikowie szkoły 
katolickiej (podstawowej i gimna-
zjum); czytaj: „WL” 10-2014, str. 4. 
W para�i pw. św. Barbary jest m.
in. szafarzem nadzwyczajnym Ko-
munii św.

Prywatnie szczęśliwy mąż i oj-
ciec czworga dzieci, lubiący aktyw-
ny wypoczynek, meloman oraz 
miłośnik historii XX-wiecznej.

(M)

n
Mateusz Mikołajczak – za-
stępca Burmistrza Lubonia
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SAMORZĄD

Wybór Komisji Rewizyjnej

Na Przewodniczącego Komisji 
zgłoszono kandydatury dwóch 
radnych: Patryka Bartkowiaka 

(Forum Obywatelskie Luboń) – który uzy-
skał 16 głosów, oraz Andrzeja Okupniaka 
(Mieszkańcy Lubonia) – który uzyskał 
4 głosy. Radni podjęli decyzję o wybo-
rze 5 radnych do Komisji Rewizyjnej, 
chociaż zgłosiło się 6 kandydatów (w 
wyniku głosowania w skład komisji nie 
wszedł Adam Dworaczyk – Lubońska 
Inicjatywa Obywatelska).

Wybór Komisji Stałych
Komisje Rady Miasta to: Komisja 

Komunalna (11 członków), Budżetu i Fi-
nansów (5 członków), Organizacyjno-

Prawna (6 członków), Sfery Społecznej 
(6 członków) oraz Ochrony Środowiska 
(6 członków). 

Członkowie wszystkich komisji zostali 
wymienieni w tabeli. Komisje ukonsty-
tuowały się w przerwie Sesji.

Wynagrodzenie Burmistrza
Dziewiętnastoma głosami „za” (dwa 

głosy „przeciw”) przyjęto uchwałę w spra-
wie wynagrodzenia Burmistrza Miasta 
Luboń Małgorzaty Machalskiej. Głosowa-
nie uchwały zostało poprzedzone wnio-
skiem Adama Dworaczyka o zmniejszenie 
wysokości zaproponowanego w pensji 
dodatku specjalnego z 35% do 20%, czyli 
o 1 195 zł. Wniosek nie uzyskał popar-
cia zarówno wśród członków Komisji 
Budżetu i Finansów, jak i wśród więk-
szości radnych. 

Przyjęte składniki wynagrodzenia 
Burmistrz Małgorzaty Machalskiej:

a) wynagrodzenie zasadnicze – 
6.000 zł,

b) dodatek funkcyjny – 2.100 zł,
c) dodatek za wieloletnią pracę w wy-

sokości 11% wynagrodzenia zasadni-
czego – 660 zł,

d) dodatek specjalny w wysokości 35% 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego – łącznie – 2.835 zł.

Razem: 11.595 zł brutto

Inne
Radni podczas 2. Sesji przyjęli również 

zmianę Miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Stary Luboń” 
(zmiana dotyczyła 5 lokalizacji).

Podjęli też uchwałę w sprawie porozu-
mienia między Miastem Luboń a Miastem 
Poznań, dotyczącą zasad prowadzenia 
punktów katechetycznych nauczania religii 
kościołów i wyznań innych niż katolickie. 
Rodzice jednego ucznia wyrazili wolę 
nauki religii w pozaszkolnym punkcie 
katechetycznym w Poznaniu przy ulicy 
Grunwaldzkiej 55 – członków Kościoła 

Stanowiska w RML obsadzone
Relacja z 2. Sesji Rady Miasta Luboń (11.12.2014)

Ukonstytuowanie się komisji RML oraz ustalenie wynagrodzenia dla 
Burmistrz Miasta – to dwie najważniejsze decyzje, jakie podjęto

Zielonoświątkowego. W związku z tym 
wymagane jest podpisanie porozumie-
nia dotyczącego partycypacji w kosztach 
zatrudnienia nauczyciela – 34,56 zł mie-
sięcznie, czyli 414,72 zł na rok szkolny 
2014-2015.

Wartym wspomnienia jest również 
fakt, iż na wniosek Adama Dworaczyka 
dopisano do porządku obrad punkt „Wy-
słuchanie głosów mieszkańców w spra-
wach dotyczących problemów Miasta”. 
Punkt ten, który znajdzie swoje stałe 
miejsce w każdym porządku obrad sesji, 
umożliwi przybyłym gościom zabranie 
głosu na początku obrad, a nie tak jak 
miało to miejsce wcześniej – na końcu 
(zwyczajowo w punkcie „Wolne głosy 
i wnioski”).

Druga  Sesja RML trwała od godzi-
ny 17 do 21.50. 

Po zamknięciu obrad przez Przewod-
niczącą Teresę Zygmanowską, zebrani 
podzielili się opłatkiem.

Magdalena Woźniak-Patej

12 faktów dotyczących Rady 
Miasta VII kadencji:

1. Radni Forum Obywatelskiego 
Luboń (14 osób) i radni Forum Miesz-
kańców Nowego Centrum Lubonia (2 
osoby) tworzą klub radnych „Forum”, 
posiadający bezwzględną większość 
w Radzie Miasta.

2. W Radzie Miasta zasiadają ponadto 
przedstawiciele Lubońskiej Inicjatywy 
Obywatelskiej (3 członków) oraz Miesz-
kańców Lubonia (2 członków).

3. Rada Miasta liczy 21 radnych, 
spośród których: 2 radnych posiada 12-
letni staż pracy w RML – Marek Samul-
czyk i Adam Dworaczyk; 2 radnych po 
raz trzeci otrzymało mandat – Paweł 
Krzyżostaniak i Jakub Bielawski; dla 6 

radnych jest to druga kadencja – Pa-
tryk Bartkowiak, Dorota Franek, An-
drzej Okupniak, Katarzyna Frąckowiak, 
Magdalena Woźniak-Patej, Paweł Wol-
niewicz; dla 11 radnych jest to pierwsza 
kadencja.

4. Przewodniczącą Rady Miasta jest 
Teresa Zygmanowska (Forum Obywatel-
skie Luboń), pierwszym wiceprzewodni-
czącym jest Paweł Krzyżostaniak (także 
FOL), drugim wiceprzewodniczącym jest 
Piotr Izydorski (Forum Mieszkańców 
Nowego Centrum Lubonia).

5. W każdej komisji Rady Miasta 
Luboń klub „Forum” posiada większość 
pozwalającą przyjąć lub odrzucić każdą 
uchwałę czy wniosek, także w Komisji 
Rewizyjnej!

6. Przewodnictwo wszystkich komisji 
RML posiada Forum Obywatelskie Lu-
boń, w tym Komisji Rewizyjnej.

7.Forum Obywatelskie Luboń po-
siada ponadto 3 zastępców przewodni-
czącego komisji, 2 zastępców przypa-
dło koalicjantom z Forum Mieszkańców 
Nowego Centrum Lubonia, 1 zastępca 
przypadł Lubońskiej Inicjatywie Oby-
watelskiej (patrz tabelka).

8. Na 6 stanowisk sekretarzy, 5 przy-
znano Forum Obywatelskiemu Luboń, 
1 sekretarz jest z Lubońskiej Inicjatywy 
Obywatelskiej.

9. Żadnego stanowiska nie otrzy-
mali przedstawiciele Mieszkańców 
Lubonia – Marek Samulczyk i Andrzej 
Okupniak!

10. Tylko jeden radny jest człon-
kiem 3 komisji – Teresa Zygmanowska 
(FOL).

11. 15 radnych jest członkami dwóch 
komisji.

12. 5 radnych jest członkami jed-
nej komisji.

Wynagrodzenia poprzed-
nika  M. Machalskiej

Dla porównania i przypomnie-
nia przedstawiamy zarobki, jakie 
z budżetu miasta wypłacano mie-
sięcznie burmistrzowi Dariuszowi 
Szmytowi

Pierwsza kadencja D. Szmyta  
(2006-2010): 
1) wynagrodzenie zasadnicze 

4.030 zł,
2)  dodatek funkcyjny 1.775 zł,
3)  dodatek za wieloletnią pracę w wy-

sokości 20% wynagrodzenia za-
sadniczego 806 zł,

4)  dodatek specjalny w wysokości 
20% wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatku funkcyjnego – łącznie 
1.161 zł.

Razem: 7.772 zł

II kadencja D. Szmyta  
(2010-2014)
1) wynagrodzenie zasadnicze 

6.000 zł,
2)  dodatek funkcyjny 2.100 zł,
3)  dodatek za wieloletnią pracę w wy-

sokości 20% wynagrodzenia za-
sadniczego 1.200 zł,

4)  dodatek specjalny w wysokości 
30% wynagrodzenia zasadnicze-
go i dodatku funkcyjnego łącznie 
2.430 zł.
Razem: 11.730 zł

Głosowania 
radnych  
podczas  

2. Sesji RML 
(11.12.2014)
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF z z p z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF z z p z
Bielawski Jakub LIO (4) z z p z
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF z z p z
Dworaczyk Adam LIO (10) z p z z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF z z p z
Franek Dorota FOL (20)-kF z z p z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF z z p z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF z z p z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF z z p z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF z z p z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF z z p z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF z z p z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF z z p z
Okupniak Andrzej ML (15) z z w z
Samulczyk Marek ML (3) z p z z
Szwacki Michał FOL (7)-kF z z p z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF z z p z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF z z p z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) z z w z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF z z p z

Razem „za” (z) 21 19 2 21
Razem „przeciw” (p) 0 2 17 0

Razem „wstrzymujących” (w) 0 0 2 0
Razem głosowało 21 21 21 21

Oficjalne dane z Biura RML

Składy i funkcje w komisjach RML

Komisja Rewizyjna (5)
Patryk Bartkowiak (FOL)  Qn

 – przewodniczący,
Tomasz Kołodziej (FMNCL)  Qn

 – zastępca przewodniczącego,
Łukasz Budzyński (FOL) – sekretarz,Qn

Katarzyna Ekwińska (FOL),Qn

Andrzej Okupniak (ML).Qn

Komisja Budżetu i Finansów (5)
Katarzyna Ekwińska (FOL) Qn

 – przewodnicząca,
Adam Dworaczyk (LIO)  Qn

 – zastępca przewodniczącej,
Karolina Wilczyńska-Kąkol (FOL)  Qn

 – sekretarz,
Paweł Krzyżostaniak (FOL),Qn

Teresa Zygmanowska (FOL).Qn

Komisja Komunalna (11)
Kazimierz Górecki (FOL) – przewodniczący,Qn

Tomasz Kołodziej (FMNCL)  Qn

 – zastępca przewodniczącego,
Piotr Goryniak (FOL) – sekretarz,Qn

Paweł Andrzejczak (FOL),Qn

Jakub Bielawski (LIO),Qn

Adam Dworaczyk (LIO),Qn

Hieronim Gawelski (FOL),Qn

Piotr Izydorski (FMNCL),Qn

Paweł Krzyżostaniak (FOL),Qn

Andrzej Okupniak (ML),Qn

Marek Samulczyk (ML).Qn

Komisja Organizacyjno-Prawna (6)
Przewodniczący - Paweł Wolniewicz (FOL)  Qn

 – przewodniczący,
Michał Szwacki (FOL)  Qn

 – zastępca przewodniczącego,
Magdalena Woźniak-Patej (LIO)  Qn

 – sekretarz,
Katarzyna Frąckowiak (FOL),Qn

Piotr Izydorski (FMNCL),Qn

Teresa Zygmanowska (FOL).Qn

Komisja Sfery Społecznej (6)
Dorota Franek (FOL) – przewodnicząca,Qn

Paweł Andrzejczak (FOL)  Qn

 – zastępca przewodniczącej,
Michał Szwacki (FOL) – sekretarz,Qn

Łukasz Budzyński (FOL),Qn

Karolina Wilczyńska-Kąkol (FOL),Qn

Teresa Zygmanowska (FOL).Qn

Komisja Ochrony Środowiska (6)
Katarzyna Frąckowiak (FOL)  Qn

 – przewodnicząca,
Piotr Goryniak (FOL)  Qn

 – zastępca przewodniczącej,
Hieronim Gawelski (FOL) – sekretarz,Qn

Dorota Franek (FOL),Qn

Kazimierz Górecki (FOL),Qn

Paweł Wolniewicz (FOL).Qn



12/2014

15

SAMORZĄD

W piątek, 23 stycznia 2015 r. 
w godz. 10-18 w Szkołach 
Podstawowych nr: 1, 2, 3, 

4 (obwody głosowania) odbędą się 
wybory do Młodzieżowej Rady Mia-
sta Luboń. To zarządzenie Miejskiej 
Młodzieżowej Komisji Wyborczej po-
wołanej przez Burmistrza Miasta 20 
listopada 2014 r.

Jeśli masz od 13 do 21 lat, miesz-
kasz na stałe w Luboniu i masz gło-
wę pełną pomysłów, zostań radnym 
Młodzieżowej Rady Miasta Luboń. 
Została ona powołana m.in. po to, 
aby władze miasta mogły lepiej po-
znać potrzeby młodzieży i aby za-
chęcić młodych do aktywnej dzia-
łalności na rzecz Lubonia.

Co zrobić aby zostać rad-
nym?

Zgłoś swoją kandydaturę Qn do 23 
grudnia 2014 r. Wypełnij specjal-
ny druk zgłoszenia (do pobrania na 

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

do 23 grudnia 2014 r. zgłaszanie kandydatów na radnych do MRM w celu zarejestrowania  
(wraz z listami osób popierających)

do 29 grudnia 2014 r. podanie do wiadomości publicznej informacji o zarejestrowanych kandyda-
tach na radnych 

do 29 grudnia 2014 r. ustalenie wzorów karty do głosowania oraz protokołu głosowania w obwo-
dzie głosowania i protokołu ustalenia wyników głosowania do MRM

do 29 grudnia 2014 r. zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 
do 8 stycznia 2015 r. powołanie przez MMKW obwodowych komisji wyborczych,
do 20 stycznia 2015 r. zakończenie kampanii wyborczej, sporządzanie spisu wyborców
23 stycznia 2015 r. głosowanie w godz. 10 – 18

Kalendarz wyborczy Młodzieżowej Rady Miasta Luboń

stronie internetowej Urzędu Miasta) 
i złóż go w Urzędzie Miasta, w po-
koju nr 202 lub 017 w godz. 9-16. 
Jeśli jesteś niepełnoletni poproś ro-
dziców o zgodę. Do zarejestrowania 
kandydata potrzebne jest zebranie 
minimum 30 podpisów na liście 

poparcia. Osobami popierającymi 
może być młodzież zameldowana 
na stałe na terenie miasta w wieku 
13-21 lat.

Zachęcaj koleżanki i kolegów do Qn

głosowania i sam przyjdź na wybory 
w piątek, 23 stycznia 2015 r.

Mandat radnego otrzymują kan-
dydaci, którzy otrzymali kolejno 
największą liczbę głosów. W przy-
padku równej liczby głosów Miejska 
Młodzieżowa Komisja Wyborcza 
przeprowadzi losowanie.

W przypadku pytań prosimy 
o kontakt: tel. 61 813 00 11 w. 26 lub 
12; e-mail: wybory@umlubon.pl

Urząd Miasta Luboń

Czwartego stycznia 2013 r. od-
były się wybory do Młodzie-
żowej Rady Miasta (MRM) 

II kadencji. Wybrano 15 radnych, 
którzy 7 lutego złożyli ślubowanie 
i przez jedną kadencję reprezento-
wali młodzież w naszym mieście. 
Przewodniczącym został Tomasz 
Zapłata. Na jego zastępców wybra-
no Patryka Durę i Natalię Kaźmier-
czak. Funkcję sekretarza sprawował 
Bartosz Wilczek.

Nową kadencję rozpoczęliśmy 
konkursem na logo MRM Luboń. 
Z pośród wielu nadesłanych prac 
udało się wybrać to najlepsze, które 
służy do dziś i, mam nadzieję, będzie 
służyć kolejną kadencję. Wiosną 2013 r. 
lubońskie gimnazja udały się na wy-
cieczkę do Warszawy, podczas której 
gimnazjaliści zwiedzili m.in. Sejm oraz 
Centrum Nauki „Kopernik”. Organi-
zatorem wyjazdu była Młodzieżowa 
Rada Miasta wraz z opiekunem Jaku-
bem Bielawskim. Światowy Dzień 
Książki był okazją do zintegrowania się 
z młodszymi mieszkańcami naszego 
miasta. 23 kwietnia młodzi radni 
czytali bajki lubońskim przedszkola-
kom. Dwa tygodnie później Młodzie-
żowa Rada prowadziła miejskie ob-
chody święta 3 Maja, podczas których 
przewodniczący Tomasz Zapłata wy-
głosił okolicznościowe przemówienie. 
W trakcie Dni Lubonia 2013 zbiera-
liśmy podpisy mieszkańców w sprawie 
budowy skateparku, co poskutkowa-
ło tym, że miesiąc później na sesji Rady 
Miasta, w której uczestniczyli młodzi 
radni, zmieniono budżet Lubonia na 
rok 2013 i przeznaczono pieniądze 
na budowę skateparku przy ul. Rzecz-
nej. Od listopada 2013 r. mieszkańcy 
mogą korzystać z tego obiektu, z cze-
go są bardzo zadowoleni. Ogólnopol-
ski Festiwal Piosenki w Luboniu to 

wydarzenie, które młodzi radni ob-
sługują i pomagają w organizacji wraz 
z Urzędem Miasta. Zeszłoroczna dys-
koteka andrzejkowa pokazała, w jak 
fajny sposób może się bawić lubońska 
młodzież. Wraz z burmistrzem mia-
sta przedstawiciele MRM udali się 6 
grudnia 2013 r. do lubońskich przed-
szkoli, by rozdać prezenty grzecznym 
dzieciom. Kolejną akcją świąteczną 
Młodzieżowej Rady było wspólne 
robienie ozdób z dziećmi ze Szkoły 
Podstawowej nr 3. Zaraz po świętach, 
27 grudnia przy Krzyżu Milenijnym 
odbyły się obchody 95. rocznicy wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego. 
Przedstawiciele MRM również w nich 
uczestniczyli. Nasz przewodniczący 
przeczytał biogra�ę Antoniego Pa-
lacza – pierwszego mieszkańca Lu-
bonia, który oddał życie za wolność 
ojczyzny. Zabawa karnawałowa dla 
dzieci z lubońskich świetlic to kolejna 
akcja, którą wraz z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych organizowaliśmy. My zadba-
liśmy o oprawę muzyczną i wręczy-
liśmy gadżety Rady dzieciom biorą-
cym udział w zabawie. W marcu 
2014 r. podczas wyjazdu do Warsza-
wy radni MRM wraz z opiekunem 
Jakubem Bielawskim poznali pracę 
Sejmu RP. 14 i 15 czerwca miasto 
Luboń świętowało swoje 60. urodzi-
ny. Na tegorocznych Dniach Lubonia 
również nas nie zabrakło. MRM za-
praszała wszystkich mieszkańców na 
swoje stoisko, szczególnie tych naj-
młodszych. 6 i 7 listopada br. w Urzę-
dzie Miasta Poznań odbyło spotka-
nie dla młodzieżowych rad z Wiel-
kopolski. Także i my wysłaliśmy 
przedstawicieli, którzy nas godnie 
reprezentowali. Krystian Sobala oraz 
Krzysztof Haeusler przywieźli wiele 
pomysłów do Lubonia, które na pew-

To był dobry czas!
Podsumowanie II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Luboń

no wykorzystamy. Z okazji Dnia 
Pluszowego Misia, który był obcho-
dzony 25 listopada, ogłosiliśmy kon-
kurs na zdjęcie z pluszakiem. Dzię-
kujemy wszystkim za nadesłane 
prace, które zostały nagrodzone.

Przez dwa lata udało się wiele 
osiągnąć dzięki radnym i opiekunom 
MRM. Dominika Deska, Piotr Szcze-
paniak, Maciej Łbik, Agata Stando, 

Zuzanna Sydor, Tomasz Stemporow-
ski, Wiktoria Leszczyńska oraz Alek-
sandra Ścisłowska to młode osoby, 
które były z nami w trakcie różnych 
wydarzeń MRM i okazały pomoc. 
Dziękujemy władzom miasta Luboń, 
dyrekcji oraz nauczycielom luboń-
skich placówek oświatowych, pra-
cownikom LOSiR-u, �rmie Translub 

za wsparcie i pomoc podczas ka-
dencji.

Agnieszka Antoniewska, Patryk 
Dura, Krzysztof Haeusler, Jakub 
Jelinski, Natalia Kaźmierczak, Wik-
toria Kucharska, Zo�a Lenartowicz, 
Mikołaj Marcinkowski, Kamila 
Ratajczyk, Maciej Rolnik, Krystian 
Sobala, Karolina Tórz, Bartosz Wil-
czek, Tomasz Zapłata, Angelika 

Żurawlew – radni II kadencji Mło-
dzieżowej Rady Miasta Luboń oraz 
opiekunowie: Jakub Bielawski, Jo-
anna Humerczyk i Elżbieta Zapła-
ta-Szwedziak dziękują wszystkim za 
wsparcie oraz zaangażowanie w ży-
cie miasta.

Bartosz Wilczek
sekretarz MRM Luboń

n
Obecna Młodzieżowa Rada Miasta namawia do udziału w nadchodzących wybo-
rach   fot. Joanna Humerczyk

jący zastępca burmistrza Rafał Ma-
rek) i będzie się zajmował sprawami 
oświatowo-społecznymi. Na koniec 
radny Paweł Krzyżostaniak poinfor-
mował o utworzeniu 16-osobowego 
Klubu Radnych o nazwie „Forum”, 
w którego skład weszło 14 radnych 

(FOL) i 2 radnych (FM NCL). Prze-
wodniczącym Klubu został Paweł 
Andrzejczak.

Pierwsza sesja VII kadencji za-
kończyła się po prawie dwóch go-
dzinach o 18.25.

Paweł Wolniewicz

Nowy rozdział cd.  
ze str. 

13
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Tradycyjnie, dla potrzeb róż-
nych analiz, dokładne wyni-
ki wyborów z podziałem na 

poszczególne okręgi przedstawiamy 
w tabeli. Jak już informowaliśmy 
w poprzednim numerze „Z ostat-
niej chwili” na str. 3, Burmistrzem 
Miasta Luboń została Małgorzata 
Machalska z Komitetu Wyborczego 
Wyborców (KWW) Forum Obywa-
telskie Luboń (FOL). Podczas czwar-
tych wyborów bezpośrednich, 16 

listopada 2014 r., uzyskała wymaganą 
ponad połowę oddanych głosów. 
Wynikiem 56,47% (5 295 głosów) 
otrzymała najwyższe procentowe 
i ilościowe poparcie, jakie w historii 
wyborów bezpośrednich w Luboniu 
otrzymał kandydat na burmistrza 
już w pierwszej turze. Wynik jest 
tym większym sukcesem, gdyż po 
raz pierwszy zwycięzca pokonał 3 
kontrkandydatów (wcześniej jedy-
nie dwóch).

Szczegółowe wyniki wyborów Burmistrz Lubonia
Trochę historii

Przypomnijmy w 2002 r. pod-
czas pierwszych wyborów bezpo-
średnich władzy wykonawczej 
dopiero w drugiej turze (jak dotąd 
jedyne) Włodzimierz Kaczmarek 
(Wspólnota Lubońska) wynikiem 
56,4% wygrał z Marianem Walnym 
(Forum Obywatelskie). W kolejnych 
wyborach w 2006 r. Dariusz Szmyt 
(Forum Obywatelskie) pokonał 
w pierwszej turze wynikiem 53,51% 

Ryszarda Olszewskiego (Mieszkań-
cy Lubonia) i Adama Gablera (Sto-
warzyszenie Społecznego Fundu-
szu „Ludzi Dobrej Woli”). W 2010 r. 
ubiegający się o reelekcję D. Szmyt 
też w pierwszej turze, uzyskując 
minimalną przewagę 50,30%, wy-
przedził Magdalenę Nyćkowiak-
Filusz (Platforma Obywatelska) 
i Ewę Rogowicz (Wspólnota Lu-
bońska).

n
Na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Słowackiego 
plakat Sławomira Gocha z PO zawisł na zaczepach 
plakatu Marka Samulczyka, co udowadniają zdję-
cia. Ponadto plakat kandydata na burmistrza 
Tadeusza Warmuza został w tym miejscu w przed-
dzień wyborów w całości usunięty. Zdjęcie wykona-
no w dniu wyborów (16 listopada)   fot. Maria 
Wieczorek

Kulisy kampanii
Fotoreportaż

n
W Centrum Lubonia tylko plakaty Marka Samulczyka (Mieszkańcy 
Lubonia) zostały zerwane z ogrodzenia placu miejskiego pod przyszły 
ratusz   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Ciekawy sposób na kampanię wyborczą. Fiaty 126p oplakatowane wizerun-
kami kandydatów Komitetu Wyborczego Daj Szansę Młodym! – Mateusza 
Chytrego i Grzegorza Malinowskiego – na parkingu przy kościele św. Maksy-
miliana Kolbego na ul. Walki Młodych w niedzielę poprzedzającą wybory   
fot. Piotr P. Ruszkowski

cd.  
obok
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Frekwencja
Jednocześnie w obecnych wy-

borach 2014 r. odnotowano jedną 
z niższych frekwencji 41,38%. Czte-
ry lata wcześniej w 2010 r. głosowa-
ło 44,0%, w 2006 r. 42,4%. Najniższa 
frekwencja była podczas pierwszych 
bezpośrednich wyborów burmistrza 
w 2002 r. – 36,8%.

Max. i min. w OKW
W tabeli podajemy szczegóło-

we wyniki, jakie w poszczególnych 
okręgach wyborczych i jednocze-

śnie Obwodowych Komisjach Wy-
borczych (OKW) uzyskali tego-
roczni kandydaci. Nowa burmistrz 
największe procentowe poparcie 
73,4% uzyskała w okręgu nr 5 – 
Bibliotece Miejskiej a najniższe 
42,2% w okręgu nr 15 – Lubońskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji (LOSiR). 
Najgroźniejszy kontrkandydat 
Małgorzaty Machalskiej – Marek 
Samulczyk (Mieszkańcy Lubonia), 
z wynikiem ogólnym 27,12% w ca-
łym Luboniu, największe poparcie 
miał w OKW nr 3 – Kom-Lubie 

cd.  
ze str. 
16

– 45,8%, a najniższe 14,7% w OKW 
nr 6 – SP 2. W tabelce najlepsze 
i najgorsze wyniki w poszczególnych 
okręgach dla każdego kandydata 
wytłuszczono.

Frekwencja wyborcza natomiast 
najlepsza była w OKW nr 16 – LO-
SiR-ze 52,6%, a najniższa 32,2% 
w OKW nr 19 – Luvenie.

O wynikach wyborów na bur-
mistrza i prognozach wykonywanych 
przez „Wieści Lubońskie” czytaj też 
na str. 3.

Głosy nieważne
Podczas tych wyborów samo-

rządowych dużo mówiło się w me-
diach o zjawisku zastanawiająco 
dużej liczby głosów nieważnych, 
dlatego w tabeli dodaliśmy specjal-
ną rubrykę (dół tabeli). Na 9 634 
oddanych głosów, w wyborze bur-
mistrza było 257 głosów nieważnych, 
przy czym zdecydowaną większość 
209 stanowiły tzw. głosy puste, gdzie 
nie zaznaczono żadnego z kandy-
datów.

oprac. PPR

Żłobki – obiecane, czy nie?

Forum Obywatelskie Luboń 
w swoim materiale wybor-
czym („Informator Wyborczy” 

„WL” 11-2014, str. 37) zarzuciło 
mi pisanie nieprawdy w zakresie 
obietnicy budowy żłobka w Lubo-
niu. Chodzi o mój artykuł „Ach te 
wybory...”, który ukazał się w paź-
dziernikowym wydaniu „WL”. Od 
samego początku warto zaznaczyć, 
że Małgorzata Machalska została 
poinformowana przeze mnie o tre-
ści tego artykułu jeszcze przed jego 
publikacją. Po zapoznaniu się z nim 
poinformowano mnie, że zostanę 
za swoje twierdzenia pozwany do 
sądu. Po tym fakcie wskazałem pu-
blikację prasową z 2010 r., w której 
obietnica budowy (czy utworzenia, 
choć w istocie chodzi o to samo) 
żłobka padła. Z procesu się wy-
cofano. Nie przeszkadzało to jed-
nak opublikować zarzutu wobec 
mnie, jakobym pisał nieprawdę, 
w „Informatorze wyborczym”). 
Rozgorzała dyskusja na moim pro-
filu na Facebooku i telefoniczna, 
w którą włączył się Rafał Marek. 
Po wymianie zdań na ten temat 
zrozumiałem, że w istocie w 99% 
wszystkich swoich przedsięwzięć 
wyborczych w 2010 r. Samorządowe 
Forum Obywatelskie obiecywało 

w istocie podjęcie działań mają-
cych na celu zwiększenie miejsc 
w żłobkach (co w rzeczy samej 
miało miejsce, gdyż w trakcie ca-
łej kadencji podjęto wiele działań 
w tej sprawie - także przy moim 
poparciu). Tylko w tej jednej pu-
blikacji pada bardzo konkretna 
propozycja utworzenia żłobka na 
100 osób w Luboniu. Dlatego też 
zaproponowałem, abyśmy wspólnie 
przygotowali materiał, który wy-
jaśni wyborcom fakt, że w istocie 
nikt z nas w tej sprawie nie kłamie. 
Przystano na moją propozycję i po-
proszono o przygotowanie roboczej 
wersji takiego tekstu. Niestety, zanim 
zdążyłem go napisać Forum Obywa-
telskie Luboń zaczęło kolportować 
gazetkę wyborczą „Głos Lubonia”, 
w której dalej zarzucało mi pisanie 
nieprawdy. Zastanawiałem się nad 
stosowną reakcją (także sądową), 
jednak przy okazji spotkań z wy-
borcami zauważyłem, że niewiele 
osób zwraca na tę sprawę uwagę. 
Postanowiłem więc już dalej tej 
sprawy nie rozdrapywać. Faktem 
jednak jest, że w wywiadzie udzie-
lonym przed wyborami w roku 2010 
burmistrz Dariusz Szmyt mówił 
wyraźnie o utworzeniu żłobka na 
100 osób jako o obietnicy przed-
wyborczej.

Powyborcze refleksje
Podziękowania, przeprosiny, 
gratulacje

Po pierwsze, dziękuję wyborcom 
za obdarzenie mnie po raz trzeci 
zaufaniem w głosowaniu. Dokonam 
wszelkich starań, aby tego zaufania 
nie zawieść. Przepraszam wszystkich 
(swoich oponentów i wyborców) 
za brud tej kampanii, do czego się 
niestety po części przyczyniłem. 
Założenia na początku były inne, 
a wyszło jak wyszło. Mimo wszyst-
ko uważam, że nie tylko ja powi-
nienem takie przeprosiny złożyć, 
ale mnie także powinno się prze-
prosić (choćby za sytuację opisaną 
wyżej). Nie mniej jednak sądzę, że 
duże zaangażowanie w sprawy mia-
sta powoduje adekwatne emocje 
w kampanii wyborczej, a one nie 
są dobrym doradcą. Stąd też za-
pewne wziął się poziom naszej 
dyskusji. Dlatego do nikogo i o nic 
nie mam żalu i liczę, że nikt do mnie 
takiego mieć nie będzie. Okres wy-
borczy się skończył i teraz czas na 
pracę. Dlatego gratuluję wszystkim 
samorządowcom wybranym 16 
listopada. W szczególności gratu-
luję pani radnej Małgorzacie Ma-
chalskiej, która została Panią Bur-
mistrz. Cieszę się że po wyborach, 
gdy jeszcze kurz na polu bitwy nie 
opadł, mogliśmy już w życzliwej 
atmosferze porozmawiać telefonicz-
nie i podjąć pierwsze decyzje w spra-
wie �nału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

Post scriptum
Wielkie podziękowania dla mo-

jej bratniej duszy Magdaleny Nyć-
kowiak-Filusz. W istocie towarzy-
szyła mi ona w samorządzie od 
samego początku i dużo jej zawdzię-
czam. Mimo dość trudnego dla nas 
momentu mojego wystąpienia z PO 
jej obecność w Radzie była dla mnie 
czymś ważnym. Szkoda, że dalej jej 
nie będzie w RML. Pewnym pocie-
szeniem jest dla mnie fakt, że zastą-
pi ją pan Paweł Andrzejczak. Pa-
miętam go jeszcze z czasów, gdy 
przewodniczącym koła Platformy 
Obywatelskiej w Luboniu był Paweł 
Krzyżostaniak. Dlatego fajnie, że 
w tym okręgu bilans fajnych, dobrych 
ludzi pozostanie taki sam.

Jakub Bielawski

Nasz przedwyborczy cykl pytań do 
kandydatów na burmistrza i rad-
nych spodobał się czytelnikom. 

Są ciekawi, czy będziemy go kontynu-
ować? Idąc tym tropem, proponujemy 
na szpaltach samorządu i polityki lokal-
nej cykl pytań do burmistrzów, radnych, 
urzędników itp. Zapraszamy Państwa do 
ich nadsyłania.

Redakcja

Pytania do władz
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Radni Platformy Obywatel-
skiej w Warszawie nie chcą 
pozwolić, by na stanowisku 

przewodniczącego komisji rewizyj-
nej zasiadał przedstawiciel opozycji, 
czyli Prawa i Sprawiedliwości. To 
zła praktyka – mówi Joanna Zału-
ska dyrektor programu „Masz Głos, 
Masz Wybór” w Fundacji im. Ste-
fana Batorego.

Wybory samorządowe już za 
nami, a przed nowymi władzami 
pierwszy sprawdzian – ustalanie 
składów komisji rewizyjnych. To 
bardzo ważne, ponieważ to właśnie 
komisje rewizyjne pozwalają radnym 
kontrolować działalność wójtów, 
burmistrzów i prezydentów, gmin-
nych jednostek organizacyjnych 

(szkoły, przedszkola, domy kultury, 
biblioteki, ośrodki pomocy społecz-
nej, spółki miejskie itd.). Przewod-
niczący komisji rewizyjnej m.in. 
wyznacza tematy, którymi zajmie się 
komisja, i prowadzi jej posiedzenie 
– to on decyduje o tym, komu odda 
głos oraz co, kiedy i w jakim zakre-
sie będą kontrolować. W myśl za-
sady „nikt nie może być sędzią we 
własnej sprawie” funkcji przewod-
niczącego komisji nie powinien 
sprawować radny większościowe-
go klubu. W przeciwnym wypad-
ku działania komisji mogą mieć 
charakter fasadowy. Fundacja Ba-
torego postuluje wręcz stworzenie 
wymogu prawnego w tej kwestii 
i taki postulat zgłosi do sejmowej 

Komisje rewizyjne dla opozycji!
Komentarz Fundacji im. Stefana Batorego – dyrektora programu „Masz Głos, 
Masz Wybór” do wypowiedzi Jarosława Szostakowskiego, szefa klubu radnych 
PO w Warszawie. Przyczynek do lokalnej lubońskiej refleksji

komisji nadzwyczajnej, której utwo-
rzenie zapowiedziała premier Ewa 
Kopacz, i która ma zająć się nowe-
lizacją ustaw samorządowych. – wy-
jaśnia Joanna Załuska.

Co na to Luboń
Podobną optykę mieli niegdyś 

członkowie klubu politycznego Sa-
morządowe Forum Obywatelskie 
(SFO), którzy podczas rządów bur-
mistrza Włodzimierza Kaczmarka 
wnioskowali o taką właśnie zasadę. 
Jedyna kadencja, kiedy zasada ta była 
zachowana to lata 2006-2010, kiedy 
burmistrz był z SFO, natomiast więk-
szość rady 12 na 21 stanowił klub 
„Wspólny Luboń” składający się ze 
„Wspólnoty Lubońskiej” (ugrupowa-

nie związane z poprzednim burmi-
strzem W. Kaczmarkiem – 7 radnych) 
oraz „Mieszkańcy Lubonia” (z któ-
rego był przewodniczący RML – Ry-
szard Olszewski). W 2010 r., kiedy 
to większość w radzie miał już klub 
„Samorządny Luboń” (17 na 21 rad-
nych) związany z burmistrzem D. 
Szmytem (Forum Obywatelskie – 9 
mandatów) + („Mieszkańcy Lubonia” 
– 4) + („Platforma Obywatelska” – 4), 
przewodniczącym Komisji Rewizyj-
nej został znów „swój” – najmłodszy 
wiekiem radny SFO, bez jakiegokol-
wiek doświadczenia – Patryk Bart-
kowiak. Kolejne zwycięstwo we wła-
dzach miasta „Forum Obywatelskie-
go” obecnie (w listopadzie 2014 r.) 
pod przewodnictwem nowego bur-
mistrza – Małgorzaty Machalskiej, 
które samodzielnie zdobyło już bez-
względną większość 14 na 21 man-
datów utrzymało zasadę – „Kto ma 
władzę, ten ma rację” i zachowało na 
tym stanowisku P. Bartkowiaka.

W prowadzonej niegdyś (od 
2001 r.) „Szkole Samorządowego 

cd.  
na str. 
20

cd.  
na str. 
25

Bezwzględna większość

Aż 14 na 21 mandatów (66,67%) 
w Radzie Miasta Luboń (RML) 
zdobył Komitet Wyborczy Wy-

borców (KWW) Forum Obywatelskie 
Luboń (FOL). Takiego sukcesu nie spo-
dziewała się nawet burmistrz M. Ma-
chalska. W prognozie podanej w wy-
wiadzie FOL miało mieć 12 mandatów, 
a najgroźniejsi przeciwnicy ML – 4 (są 
2). W ten sposób nawet bez koalicjanta 
posiada bezwzględną większość, tzn. po-
nad 50% głosów (minimum 11). Co to 
oznacza? To, że przy jednocześnie swo-
im burmistrzu, nie ma żadnej uchwały, 
wniosku czy jakiejkolwiek innej decyzji, 
której nie może samodzielnie przegło-
sować i podjąć lub odrzucić. Nie po-
trzeba koalicji, kompromisów, zabiegów 
o poparcie. To pierwszy taki przypadek 
w Luboniu przy bezpośrednich wyborach 
burmistrza. Wcześniej większość możliwa 
była tylko w koalicjach. Przypomnijmy 
2002-2006 Wspólnota Lubońska 8 man-
datów + Lubonianka z Miastem (późniejsi 
Mieszkańcy Lubonia) 5 radnych = 13 
głosów. Kadencja 2006-2010 Wspólnota 
Lubońska 7 mandatów + Mieszkańcy 
Lubonia (5) = 12 głosów. Lata 2010-2014 
Forum Obywatelskie (9 mandatów) + 
Mieszkańcy Lubonia (4) + Platforma 
Obywatelska (4) = 17 głosów.

Jak obecny luksus rządzenia zosta-
nie wykorzystany? Ile i co zrobi Forum 
Obywatelskie? Ocenią wyborcy już za 
4 lata w 2018 r.

Dodając do 14 mandatów FOL dwa 
KWW Forum Mieszkańców Nowego 
Centrum Lubonia wynikające z przed-
wyborczej koalicji (2 okręgi, gdzie FOL 
nie wystawiało swoich kandydatów), jest 
miażdżąca przewaga 16 na 21 głosów 
(76,19%). Już na pierwszej sesji Rady Mia-
sta Luboń 27 listopada poinformowano 
o zawiązaniu się 16-osobowego Klubu 
Radnych o nazwie „Forum”. Pozosta-
łe dwa ugrupowania, które otrzymały 

mandaty do Rady, to: KW „Lubońska 
Inicjatywa Obywatelska” („LIO”) 3 rad-
nych (14,29%) i KWW Mieszkańcy Lu-
bonia 2 mandaty, co stanowi niecałe 10% 
(9,52%). KW „LIO” wywodzi się z Plat-
formy Obywatelskiej, która przed 4 laty 
uzyskała 4 mandaty. 

Porażki?
Największą porażką z pewnością jest 

przegrana lidera KW „LIO” – Magdaleny 
Nyćkowiak-Filusz przed 4 laty kandy-
datki na burmistrza Lubonia z 2. wyni-
kiem, jednocześnie radnej, która uzyskała 
wówczas najlepszy wynik – 381 głosów 
w całym Luboniu, deklasując kolejnego 
aż o 70 głosów! Dużą porażką jest także 
wynik całego KWW Mieszkańcy Lubonia 
z liderem Markiem Samulczykiem – do-
tychczasowym Przewodniczącym Rady 
Miasta Luboń, największym kontrkan-
dydatem Małgorzaty Machalskiej w wal-
ce o fotel burmistrza. Ugrupowanie to 
wystawiło kandydatów we wszystkich 
21 okręgach wyborczych, a otrzymało 
jedynie 2 mandaty. Wcześniej zawsze przy 
władzy. Przez wiele lat najpierw w koalicji 
ze Wspólnotą Lubońską w rządach śp. 
Włodzimierza Kaczmarka (do 2006 r.), 
później utrzymane przewodnictwo Ra-
dzie Miasta (2006-2014), ostatnio 4 rad-
nych w koalicji z Forum Obywatelskim 
i wspólnym Klubie.

Najlepsi
Największą liczbę głosów 269 w całym 

Luboniu na 95 osób startujących uzyskała 
Katarzyna Ekwińska okręg nr 2, tuż za 
nią z różnicą 3 głosów Paweł Wolniewicz 
(okręg 1) i Karolina Wilczyńska-Kąkol 
256 głosów, wszyscy z KWW FOL. Naj-
większe procentowe poparcie, ponad 60%, 
otrzymali: pomimo dopiero 13. wyni-
ku – Tomasz Kołodziej (66,3%, okr. 5, 
KWW FMNCL), P. Wolniewicz (62,7%) 
i Piotr Izydorski (61,4%, okr. 6, KWW 
FMNCL). Radnym siódmej kadencji, 

który otrzymał najmniej głosów – 121 
– został Adam Dworaczyk.

Poza władzą
Do Rady Miasta nie dostały się 4 

komitety. 
Jednoosobowy KKW Lepszy Luboń Qn

– Robert Korcz, który w okręgu nr 21 
uzyskał 97 głosów. To jeden z nielicznych 
obywateli, który interesował się czyn-
nie polityką lokalną i jako obserwator 
brał udział w wielu posiedzeniach Rady 
Miasta Luboń. 

Do RML nie dostał się też KWW Daj Qn

Szansę Młodym!, który uzyskał średni 
wynik 60 głosów (łącznie 661), wystawił 
11 kandydatów (wcześniej zapisanego 
Bartosza Herodowicza nie było na kar-
cie do głosowania) oraz kandydata na 
burmistrza Michała Adamczaka. Ugru-
powanie to związane jest z Kongresem 
Nowej Prawicy.

Kolejny wynik – średnio 45 głosów Qn

na osobę (razem 498) – otrzymał KWW 
Niezależni dla Powiatu (NdP), który 
wystawił także 11 kandydatów. W ugru-
powaniu tym, nie tylko na szczeblu 
gminy, zaangażowanych było wiele osób 
związanych z Lubońskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji (LOSiR). Do RML 
startowały przynajmniej 4 osoby zwią-
zane z LOSiR: A. Olejniczak, K. Paw-
licka, M. Piechowiak, M. Zabłocki. Do 
Rady Powiatu Poznańskiego ubiegali się 
o mandat w naszym okręgu nr 5 Maciej 
Kędziora (kierownik hali), a w okręgu 
nr 3 Zbigniew Trawka (prezes Zarządu 
spółki LOSiR). W strukturach władz 
ugrupowania NdP jest też Rafał Marek – 
przewodniczący 3-osobowej Rady Nad-
zorczej LOSiR, dotychczasowy zastępca 
burmistrza Lubonia, który kandydował 
do Sejmiku Wojewódzkiego z listy Ry-
szarda Grobelnego „Teraz Wielkopol-
ska”, a także Michał Tkaczuk – członek 
Rady Nadzorczej LOSiR.

Na ostatnim miejscu ze średnim wy-Qn

nikiem 29 głosów na osobę jest KWW 
Tadeusz Warmuz wystawiający do RML 
12 kandydatów (łącznie 350 głosów) oraz 
kandydata na burmistrza.

O włos
Jest kilku kandydatów, którzy mogą 

mówić o szczęściu lub wielkim pechu. 
Różnicą tylko dwóch głosów w okręgu 
nr 4, Jakub Bielawski (KW „LIO”) po-
konał Iwonę Kaczmarek (KWW ML). 
O podobnym szczęściu, różnicy 2 głosów, 
może mówić w okręgu nr 17 Magdalena 
Woźniak-Patej (KW „LIO”), która wy-
grała z Piotrem Kocurem (KWW FOL). 
Trzema głosami z bardzo dobrym wyni-
kiem 149 głosów przegrał w okręgu nr 
15 z Andrzejem Okupniakiem (KWW 
ML) Maciej Różański (najlepszy wśród 
KWW DSM!).

Reprezentacje
Jak wynika z przedstawionych wyżej 

informacji, najbardziej upolitycznioną 
jednostką w Luboniu sięgającą po władzę 
na różnych szczeblach był z pewnością 
Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Niestety, na żadnym poziomie władzy 
nie zaistniał.

Mocną reprezentację we władzach Qn

miasta ma za to para�a pw. św. Barbary 
w Żabikowie. Dwoje członków z Rady 
Ekonomicznej – K. Górecki (przewod-
niczący Komisji Komunalnej) i M. Ma-
chalska (burmistrz Lubonia), dwóch 
z Rady Duszpasterskiej – P. Andrzej-
czak i A. Okupniak, który jest zarazem 
szafarzem Eucharystii oraz szafarz – 
Mateusz Mikałajczak – zastępca bur-
mistrza Lubonia.

Nie gorzej przedstawia się też Sto-Qn

warzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Forum Lubońskie”, które w zarządzie 
ma 2 radnych – P. Andrzejczaka (wi-
ceprezes) i M. Woźniak-Patej (skarb-
nik), a w szeregach członkowskich są 
M. Machalska (burmistrz), M. Toma-
szyk (wiceburmistrz) oraz posiadający 
inne funkcje w RML: K. Frąckowiak, 
P. Krzyżostaniak, P. Wolniewicz.

Szczegółowe wyniki do Rady Miasta Luboń
Podsumowanie wyborów do Rady Miasta Luboń – ciekawostki, statystyka, historia, analizy, 
komentarze, pytania, dywagacje itp.
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1

266 62,7%  Paweł Antoni WOLNIEWICZ 55 KWW FOL

10
98 38,62% 29130 30,7%  Dariusz Piotr SURDYK 58 KWW ML

28 6,6% Piotr WALKOWIAK 29 KWW T.W.

2

269 49,1% Katarzyna EKWIŃSKA 44 KWW FOL

11
99 45,70% 22

173 31,6% Izabella Katarzyna 
CHODOROWSKA 39 KWW ML

54 9,9% Tadeusz Marian WALICZAK 65 KWW NdP

52 9,5% Bartosz Stanisław BEDNARSKI 19 KWW DSM!

3

251 52,7% Marek SAMULCZYK 61 KWW ML

11
33 42,01% 23190 39,9% Irena Maria GIERACH 60 KWW FOL

35 7,4% Mirosław WIŚNIEWSKI 58 KWW T.W.

4

141 32,5% Jakub BIELAWSKI 31 KW ,,LIO’’
10

24 42,38% 28

139 32,0% Iwona Katarzyna KACZMAREK 43 KWW ML

125 28,8% Włodzimierz Paweł 
STELMASZYK 62 KWW FOL

18 4,1% Justyna Hanna MICHALSKA 38 KWW T.W.

11 2,5% Stanisław Kazimierz PAWLICKI 57 KWW NdP

5

189 66,3% Tomasz Piotr KOŁODZIEJ 37 KWW 
FMNCL

90
6 31,46% 10

57 20,0% Jakub Jan GROCHOLEWSKI 27 KW ,,LIO’’

23 8,1% Katarzyna Ewa WOJTYNIAK 37 KWW T.W.

16 5,6% Sebastian Stefan MAŃKOWSKI 37 KWW ML

6

234 61,4% Piotr Łukasz IZYDORSKI 32 KWW 
FMNCL

99
3 38,37% 1978 20,5% Anna Magdalena WRÓBEL 29 KW ,,LIO’’

69 18,1% Aneta Grażyna 
JANKOWSKA-ŁUKOMSKA 38 KWW ML

7

192 45,7% Michał Jacek SZWACKI 32 KWW FOL

10
86 38,67% 23

85 20,2% Artur Juliusz WIŚNIEWSKI 65 KWW T.W.

60 14,3% Marek MACIEJEWSKI 42 KWW ML

33 7,9% Adrian Mateusz OLEJNICZAK 26 KWW NdP

32 7,6% Agnieszka SCHMIDTKE 43 KW ,,LIO’’

18 4,3% Paula Maria GŁAŻEWSKA 21 KWW DSM!

8

255 56,4% Patryk Marcin BARTKOWIAK 27 KWW FOL

12
36 36,57% 32115 25,4% Andrzej CHYLIŃSKI 56 KWW ML

82 18,1% Janusz Remigiusz DAGOŃ 38 KW ,,LIO’’

9

194 42,5% Teresa ZYGMANOWSKA 56 KWW FOL

11
81 38,70% 25

113 24,7% Małgorzata Ewa NYĆKOWIAK 51 KW ,,LIO’’

98 21,4% Jan Henryk KACZMAREK 67 KWW ML

52 11,4% Krzysztof Piotr ADAMCZAK 29 KWW DSM!

10

121 34,6% Adam Tomasz DWORACZYK 37 KW ,,LIO’’

99
0 35,35% 29

107 30,6% Karina Anna RZEPECKA 39 KWW FOL

98 28,0% Konrad DOMINIAK 31 KWW ML

24 6,9% Piotr MWABA 29 KWW DSM!

11

207 45,2% Paweł Andrzej ANDRZEJCZAK 57 KWW FOL

11
51 39,79% 23

170 37,1% Magdalena Joanna  
NYĆKOWIAK-FILUSZ 32 KW ,,LIO’’

38 8,3% Zygmunt Jan TACZAK 49 KWW ML

34 7,4% Arkadiusz PATULSKI 43 KWW NdP

9 2,0% Paweł RÓŻEWSKI 31 KWW T.W.

12

166 37,9% Kazimierz Jan GÓRECKI 57 KWW FOL

10
98 39,89% 25

153 34,9% Sławomir Antoni SPLISGART 43 KWW ML

48 11,0% Katarzyna Beata PAWLICKA 26 KWW NdP

29 6,6% Marcin SADOWSKI 44 KW ,,LIO’’

28 6,4% Konrad Marek WDOWIAK 29 KWW DSM!

14 3,2% Zbigniew Piotr TOMASZEWSKI 48 KWW T.W.
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13

224 44,7% Paweł Radosław  
KRZYŻOSTANIAK 41 KWW FOL

11
74 42,67% 21137 27,3% Elżbieta  

ZAPŁATA-SZWEDZIAK 48 KWW ML

83 16,6% Kamila Anna BĄKOWSKA 26 KW ,,LIO’’

57 11,4% Dawid Andrzej PAPROCKI 33 KWW NdP

14

146 32,4% Łukasz Piotr BUDZYŃSKI 42 KWW FOL

12
53 35,91% 36

103 22,9% Michał Marek ADAMCZAK 31 KWW DSM!

81 18,0% Iwona Barbara  
SIELSKA-KOTLAREK 34 KWW ML

77 17,1% Anna Barbara  
STANKOWIAK-BOŻEŁKO 37 KW ,,LIO’’

33 7,3% Michał Flawiusz PIECHOWIAK 41 KWW NdP

10 2,2% Anna MALĄG 31 KWW T.W.

15

152 29,3% Andrzej Roman OKUPNIAK 51 KWW ML

11
85 43,71% 9

149 28,8% Maciej RÓŻAŃSKI 30 KWW DSM!

92 17,8% Beata Barbara  
EFFENBERG-ANDRZEJEWSKA 44 KWW NdP

57 11,0% Katarzyna GRABIA 43 KW ,,LIO’’

50 9,7% Elżbieta TOMCZAK 48 KWW FOL

18 3,5% Maciej Hubert WIECZOREK 38 KWW T.W.

16

196 36,4% Piotr GORYNIAK 40 KWW FOL

10
88 49,54% 31

100 18,6% Ewa Daniela JAKUBOWSKA 55 KWW ML

97 18,0% Paweł Zbigniew KOWALSKI 37 KW ,,LIO’’

65 12,1% Oliwier Jakub POMES 22 KWW DSM!

63 11,7% Marcin ZABŁOCKI 34 KWW NdP

18 3,3% Paulina Bożena STENDERA 32 KWW T.W.

17

153 34,2% Magdalena Anna  
WOŹNIAK-PATEJ 31 KW ,,LIO’’

11
47 38,97% 26151 33,8% Piotr Kazimierz KOCUR 35 KWW FOL

91 20,4% Bogdan TARASIEWICZ 55 KWW ML

52 11,6% Barbara URBANIAK 31 KWW NdP

18

256 60,0% Karolina Monika  
WILCZYŃSKA-KĄKOL 44 KWW FOL

11
85 36,03% 3379 18,5% Dariusz WALCZAK 37 KWW ML

66 15,5% Grzegorz Ryszard MALINOWSKI 29 KWW DSM!

26 6,1% Marcin Łukasz KOSZEMBAR 41 KW ,,LIO’’

19

125 38,6% Katarzyna Justyna 
FRĄCKOWIAK 45 KWW FOL

10
41 31,12% 1195 29,3% Andrzej Piotr SOBIŁO 59 KWW ML

73 22,5% Mateusz Tomasz CHYTRY 24 KWW DSM!

31 9,6% Lesław Stefan GROMKOWSKI 30 KW ,,LIO’’

20

175 50,3% Dorota FRANEK 49 KWW FOL

95
5 36,44% 17

63 18,1% Kamil PIETRUSZYŃSKI 28 KWW T.W.

45 12,9% Łukasz Piotr  
KOKORNACZYK 25 KWW ML

34 9,8% Jan Henryk MARCINKOWSKI 67 KW ,,LIO’’

31 8,9% Agnieszka Joanna 
WOJTKOWIAK 37 KWW DSM!

21

146 32,1% Hieronim GAWELSKI 48 KWW FOL

11
59 39,26% 30

97 21,3% Robert Józef KORCZ 48 KWW LL

83 18,2% Joanna Monika MICHALSKA 32 KW ,,LIO’’

79 17,4% Maciej Michał CHUDY 41 KWW ML

29 6,4% Agnieszka MIKOŁAJCZAK 28 KWW T.W.

21 4,6% Arkadiusz WICHŁACZ 42 KWW NdP

Wyniki wyboru radnych Rady Miasta Luboń
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W wyborach samorządowych do Rady Powiatu Poznańskiego, 
w okręgu nr 5, do którego należą gminy: Luboń, Puszczykowo 
i Komorniki, 5 mandatów obsadziło tym razem jedynie dwóch 

lubonian (przed czterema i ośmioma laty trzech): Zbigniew Jankowski 
z Platformy Obywatelskiej 5. wynik 1075 głosów, w Luboniu 909 głosów 
(przed 4 laty – 1233) oraz Dariusz Szmyt z KWW Niezależni dla Powiatu, 
dotychczasowy Burmistrz Lubonia z czwartym wynikiem 1188 głosów (w 
Luboniu 897). Pozostała trójka radnych to puszczykowianie Andrzej La-
skowski z PO mający największą liczbą głosów (2298) i Tomasz Pawłow-
ski z PiS (3 miejsce) uzyskał 1286 głosów (w Luboniu 478) i na miejscu 2. 
z Komornik Mirosław Wieloch z PO z wynikiem 1518 głosów.

Szczegółową listę, wg kolejności uzyskanych wyników, oraz wynikami 
w Luboniu przedstawiamy w tabeli. Wybranych tym razem radnych z naj-
lepszymi wynikami prezentujemy drukiem wytłuszczonym i wynikami na 
ciemnych polach. Natomiast nazwiska wszystkich 19 kandydatów z Lubo-
nia (przed 4 laty 16) wyróżniamy na szarym tle.

(PPR)

Rada Powiatu

Lp.

Nazwisko i imiona Komitet 
wyborczy R

az
em

 
w

yn
ik

i w
 

Lu
bo

ni
u

Ra
ze

m
 

w
yn

ik
i w

 
ok

rę
gu

Frekwencja 34,5% 37,9%

Uprawnionych 23 281 48 668

głosów niewaźnych 1 605 3 865

głosów ważnych 8 028 18 426

1 LASKOWSKI Andrzej PO 481 2 298
2 WIELOCH Mirosław Andrzej PO 60 1 518
3 PAWŁOWSKI Tomasz Jerzy PiS 478 1 286
4 SZMYT Dariusz Antoni NdP 897 1 188
5 JANKOWSKI Zbigniew PO 909 1 075
6 KORCZ Jolanta PiS 655 1 020
7 FIEDLER Marzena PO 244 952
8 KOBERSKA Małgorzata PO 251 922
9 LECIEJ Grażyna Teresa NdP 690 829

10 HUMERCZYK Joanna NdP 618 726
11 ORNOCH-TABĘDZKA Małgorzata NdP 59 718

12 SKRZYPCZAK Irena Maria SKG 365 605
13 GOLCZAK Bogdan Adam PSL 96 362
14 DRZEWIECKA Aleksandra PO 156 351
15 WERBLIŃSKI Jakub PSL 64 348
16 PAWLIK Antoni Jan NdP 15 308
17 KĘDZIORA Maciej Michał NdP 244 299
18 WIŚNIEWSKA Monika PSL 151 282
19 STEFANIAK Elżbieta Iwona NdP 229 273
20 WOŹNIAK Justyna Maria PSL 113 262
21 WALNY Marian Alfred PiS 106 260
22 GOCH Sławomir Mariusz PO 182 234
23 SOBAŃSKA Anna PSL 100 212
24 KACZMAREK Maciej Tomasz PSL 92 196
25 SKURATOWICZ Jan Marek PiS 25 179
26 SZAJEK Anna Maria SKG 92 160
27 GABLER Adam SKG 126 146
28 FRĄCKOWIAK Izabela SKG 31 132
29 KOWALKIEWICZ Andrzej Feliks NdP 58 107
30 KRUK Zdzisław Leszek PSL 51 105
31 SYDOR Beata PiS 65 104
32 HEIGELMANN Włodzimierz Piotr PiS 10 102
33 KRUPKA Marcin PiS 36 100
34 BŁASZCZAK Jan Antoni NdP 53 99
35 KOSICKI Jarosław Piotr NdP 13 95
36 MONDRY Marek Ireneusz SKG 28 87
37 LOKKE Michał PO 17 82
38 KRAWCZYK Longina PiS 47 68
39 KOŃCZAK Julia Maria SKG 12 67

40 SOBOCIŃSKA-BZDĘGA Lidia 
Stefania PiS 15 66

41 BRZOZOWSKA Elżbieta Teresa SKG 34 64
42 BOROWSKI Marek SKG 17 44
43 SERBA Dawid SKG 25 41
44 ROGOŻA Mariusz Emil SKG 8 33
45 GAUZA Katarzyna Jadwiga PiS 10 21

W piątek, 28 listopada w Sali 
Sesyjnej Starostwa Powia-
towego odbyła się pierw-

sza sesja V kadencji Rady Powiatu 
w Poznaniu. Wybrano nowe władze 
powiatu. Funkcję Starosty Poznań-
skiego nadal sprawować będzie Jan 
Grabkowski. Nie zmienił się rów-
nież Zarząd oraz Przewodniczący 
Rady Powiatu.

Obrady otworzył radny senior 
Andrzej Laskowski. Następnie wrę-
czono nominacje na radnych powia-
tu, po czym każdy z 28 obecnych 
(rada liczy 29 przedstawicieli, jeden 
był nieobecny), złożył ślubowanie. 
Kolejnym punktem obrad były wy-
bory nowych władz. W głosowaniu 
tajnym na Przewodniczącego Rady 
Powiatu w Poznaniu zwyciężył Piotr 
Burdajewicz. Wiceprzewodniczący-
mi zostali Krzysztof Robaszyński 
oraz Małgorzata Halber.

Punktem kulminacyjnym sesji 
były wybory Starosty Poznańskiego. 
W tym przypadku zgłoszono jed-
nego kandydata – Jana Grabkow-

skiego. I ta kandydatura została 
pozytywnie przegłosowana. – To już 
czwarta kadencja, gdy PO wspólnie 
z PSL tworzą koalicję. Choć stracili-
śmy kilka mandatów, to jednak cały 
czas mamy większość w radzie. To 
pozwala nam nadal realizować swój 
program. Dla dobra powiatu będzie-
my jednak współpracować ze wszyst-
kimi, bez względu na przynależność 
partyjną – zapowiedział Jan Grab-
kowski.

Zmian nie było także na innych 
stanowiskach. Wicestarostą Poznań-
skim został Tomasz Łubiński, a w skład 
zarządu weszli Zygmunt Jeżewski 
oraz Mieczysław Ferenc.

Oto wszyscy Radni Powiatu: 
z okręgu nr 1 (gminy: Buk, Dopiewo, 
Stęszew) mandaty zdobyli: Tomasz 
Łubiński – PO, Andrzej Strażyński 
– PO, Krzysztof Robaszyński – PSL, 
Zo�a Dobrowolska – Niezależni dla 
Powiatu; z okręgu nr 2 (gminy: Czer-
wonak, Murowana Goślina): Jan 
Grabkowski – PO, Jarosław Dobro-
wolski – PO, Marek Pietrzyński – PiS, 

Pierwsza sesja Rady Powiatu Stanisław Woźniak – Niezależni dla 
Powiatu; z okręgu nr 3 (gminy: Ro-
kietnica, Suchy Las, Tarnowo Pod-
górne): Piotr Burdajewicz – PO, 
Grażyna Głowacka – PO, Ewa Ku-
leczka-Drausowska – PiS, Przemy-
sław Kiejnich – Niezależni dla Po-
wiatu; z okręgu nr 4 (gmina Swarzędz): 
Barbara Antoniewicz – PO, Paweł 
Bocian – PO, Zdzisław Kulczyński 
– PiS, Marek Lis – Niezależni dla 
Powiatu; z okręgu nr 5 (gminy: Lu-
boń, Puszczykowo, Komorniki): 
Andrzej Laskowski – PO, Zbigniew 
Jankowski – PO, Mirosław Wieloch 
– PO, Tomasz Pawłowski – PiS, Da-
riusz Szmyt – Niezależni dla Powia-
tu; z okręgu nr 6 (gminy: Kórnik, 
Mosina): Seweryn Waligóra – PO, 
Filip Żelazny – PiS, Zbigniew To-
maszewski – PSL, Jacek Szeszuła 
– Niezależni dla Powiatu; z okręgu 
nr 7 (gminy: Kleszczewo, Kostrzyn, 
Pobiedziska): Leszek Przybylski – 
PO, Marian Markiewicz – PiS, Mał-
gorzata Halber – Niezależni dla 
Powiatu, Józef Czerniawski – Nie-
zależni dla Powiatu.

Zbigniew Jankowski

Komisje rewizyjne 
dla opozycji!
Myślenia i Działania”, wynikiem 
której powstał m.in. klub „Samo-
rządowe Forum Obywatelskie”, mó-
wiono – Jeśli władza – burmistrz, 
rada i podległe im jednostki dzia-
łają jawnie i w pełnej transparent-
ności (przejrzystości), nie mając nic 
do ukrycia, to rządzącym powinno 
wręcz zależeć na tym, by ważną Ko-
misją Rewizyjną kierował oponent 
polityczny. Taki gest (zasada) po-
zwala na lepszą integrację Rady 
Miasta, angażując w pracę pro pu-
blico bono (dla dobra wspólnego) 
wszystkich bez wyjątku radnych. 
Ponadto nie jest manifestowaniem 
wyższości zwycięzcy i jednoczesne-
go wykluczania osób o nieco innym 
punkcie widzenia miasta, jego prio-
rytetów i rozwiązywania niektórych 
problemów. W 2005 r. klub SFO 
angażował się też w program ogól-
nopolski „Przejrzysta Polska”. Ile 
z tych ideałów zachowało się w SFO? 
To temat na osobny materiał – za-
praszamy do nadsyłania re�eksji.

„Masz Głos” i PPR

cd.  
ze str. 

18



12/2014

21

POLITYKA LOKALNA

W wyborach samorządowych 
do Sejmiku Wojewódzkiego, 
z okręgu nr 3, do którego 

należą powiaty: poznański (z Lubo-
niem), śremski, średzki, gnieźnieński 
i wrzesiński, mandaty zdobyli: Woj-
ciech JANKOWIAK i Mirosława Ka-
tarzyna KAŹMIERCZAK z listy nr 1 
Komitet Wyborczy PSL; Krzysztof 
Jan OSTROWSKI i Bartłomiej Piotr 
WRÓBLEWSKI z listy nr 3 KW Prawo 
i Sprawiedliwość; Marek WOŹNIAK 

i Bożena Elżbieta NOWACKA z li-
sty nr 4 KW Platforma Obywatelska 
RP; Ryszard GROBELNY z listy nr 9 
KWW Ryszarda Grobelnego Teraz 
Wielkopolska.

Wśród 137 kandydatów (przed 
4 laty 92) było 5 lubonian (przed 
4 laty 6), wśród nich dotychcza-
sowy zastępca burmistrza Rafał 
Marek. Ich wyniki łączne w okrę-
gu oraz w Luboniu przedstawiamy 
w tabeli.  (I)

Sejmik Wojewódzki

Lp. Komitet wyborczy Nazwisko i imiona

w
ie

k Razem 
okrg

Razem 
Lubo

1
KWW Ryszarda Grobelnego Teraz 

Wielkopolska MAREK Rafał 38 1257 993
2 KW Twój Ruch SZPARAG Przemysław Jan 45 799 74

3 KKW SLD Lewica Razem BANDOSZ Tadeusz Stanisław 58 307 46

4 KWW Ruch Narodowy DŁUGOSZ Zofia Dorota 19 232 21

5
KWW Ryszarda Grobelnego Teraz 

Wielkopolska
HEJWOSZ-GROMKOWSKA 

Daria Anna
33 134 31

w samorządzie. Dla mnie bycie radną 
to służba Miastu i ludziom tu miesz-
kającym, a nie sposób dorobienia do 
pensji, jak ma to niestety nierzadko 
miejsce. Do życia i losu podchodzę 
z pokorą, żegnam się z Państwem jako 
radna, ale nie jako działaczka społeczna, 
gdyż nie leży w mojej naturze obojęt-
ność na sprawy społeczne. Prowadzę 
Stowarzyszenie Lubońska Inicjatywa 
Obywatelska i w jego zakresie mam 
zamiar dalej działać.

Pani Burmistrz oraz nowym rad-
nym życzę powodzenia i zaangażo-
wania w powierzone im zadanie. Panu 
Pawłowi Andrzejczakowi, który ob-
jął w moim okręgu mandat sugeru-
ję powściągliwość w krytyce i lepsze 

zapoznanie się z moimi wnioskami 
z całej działalności, zanim ponownie 
zacznie pisać i sugerować, że niektó-
rymi sprawami zajęłam się tylko przed 
wyborami, tym samym działając pod 
publiczkę. Dziękuję serdecznie za 
dotychczasową współpracę pracow-
nikom UM w Luboniu, radnym, 
Mieszkańcom oraz „Wieściom Lu-
bońskim”. Czas dwóch kadencji był 
dla mnie niezmiernie cenny i pozwo-
lił mi zdobyć ogromną wiedzę na 
temat naszego Miasta i funkcjono-
wania samorządu.

Magdalena Nyćkowiak-Filusz
Stowarzyszenie Lubońska Inicjatywa 

Obywatelska

Podsumowanie – podziękowanie
Osiem lat mojej działalności sa-

morządowej, jako radnej, mi-
nęło bardzo szybko i bardzo 

intensywnie. Za ten czas, w którym 
działałam z Mieszkańcami i dla Miesz-
kańców chciałam serdecznie podzię-
kować. Wiele spraw udało się wspólnie 
zrobić. Dziękuję za wszystkie maile, 
telefony i spotkania. Zawsze byłam do 
dyspozycji Mieszkańców i reagowałam 
na sprawy, które były Waszą bolącz-
ką. Wiem jedno, że po tym długim 
czasie dwóch kadencji mogę śmia-
ło powiedzieć, że nie zmarnowałam 
tego czasu. Byłam jedną z najbardziej 

aktywnych radnych i mogę bez obaw 
spojrzeć Mieszkańcom w oczy. Nigdy 
nie bałam się zadawać trudnych pytań 
i poruszać spraw niewygodnych dla 
włodarzy Miasta – wszystko w trosce 
o interes Miasta i Mieszkańców. Moja 
misja bycia radną na ten czas zakończyła 
się, gdyż nie otrzymałam mandatu na 
kolejne cztery lata. Oczywiście trochę 
jest mi przykro, że nie do końca moja 
praca została dostrzeżona. Być może 
lepiej przesiedzieć czteroletnią kadencję 
w ławie, nie odzywając się i nie reagu-
jąc na to, co się dzieje w mieście, gdyż 
właśnie takie osoby m.in. zasiadają dalej 

W Luboniu odbyły się tylko 
jedne wybory  – 16 listo-
pada. Nie było potrzeby 

organizowania drugiej tury wyborów 
na burmistrza ani uzupełniających 
na radnych (np. gdyby dwóch kan-
dydatów otrzymało tę samą liczbę 
głosów). Tegoroczne głosowanie 

wywołało w kraju sporo kontrower-
sji. U nas, przynajmniej w wyborach 
na burmistrza i radnych, raczej nie 
można się doszukać większych nie-
prawidłowości. Przedstawiamy krótki 
fotoreportaż z siedzib komisji wy-
borczych. Czytaj też komentarz do 
wyborów na str. 16 i 18.  (I)

Migawki z wyborów

n
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w SP 2, gdzie wybrano radnego z okręgu 
wyborczego nr 7   fot. Władysław Szczepaniak

n
Lokal wyborczy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) momentami 
cieszył się dużą frekwencją (okręg nr 9)   fot. Beata Stempczyńska

n
Wstępna selekcja głosów – rozkładanie kart do głosowania według kolorów 
(MOPS – Okręgowa Komisja Wyborcza nr 9)   fot. Beata Stempczyńska

n Rodzice uczą dzieci obywatelskich 
zachowań – lokal wyborczy w MOPS 
(Okręgowa Komisja Wyborcza nr 9)   
fot. Beata Stempczyńska
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Dziękuję Mieszkańcom Miasta i Kandy-
datom na radnych mojego KWW Tadeusz 
Warmuz za zaufanie, jakim obdarzyli mnie 
Państwo w wyborach samorządowych w dniu 
16 listopada 2014 r.

Tadeusz Warmuz

POLITYKA LOKALNA

Media ogólnopolskie zarzu-
ciły Dariuszowi Szmytowi 
podczas kampanii wybor-

czej, że nie wywiązał się z obietnic 
złożonych dzieciom, tymczasem 
staruje do Rady Powiatu. Burmistrz 
obiecał dwóm chłopcom z SP 1 po-
stawienie szałasu. Za sprawą me-
diów temat stał się głośny w całej 
Polsce (patrz: „WL” 11-2013, str. 13 
– „Marzenie Jasia i Kuby”). Konkurs 
na projekt budowli rozstrzygnięto 
w kwietniu 2013 r. („WL” 05-2013, 
str. 4). Mówiło się, że marzenie 
chłopców ziści się na Dzień Dziec-
ka. Nikt nie tłumaczył, dlaczego 
szałasu nie ma. Dopiero, gdy od-
żyło ogólnopolskie zainteresowa-
nie w mediach z Urzędu Miasta 
nadesłano stosowne oświadczenie 
burmistrza D. Szmyta.

Oświadczenie
W związku z pojawiającymi się 

w mediach informacjami jakoby 
szałas, o którego budowę wystąpiła 

dwójka chłopców, miał nie powstać, 
składamy stosowne oświadczenie.

Nieprawdą jest, że szałas nie 
powstanie. Prawdą jest, że sprawa 
budowy szałasu została przez Urząd 
Miasta podjęta niezwłocznie po 
otrzymaniu listu od chłopców, a nie 
po jej upublicznieniu przez portale 
społecznościowe i środki masowe-
go przekazu.

W kwietniu br. rozstrzygnięto 
„Konkurs na szałasowanie” zorgani-
zowany przy współudziale Stowarzy-
szenia „Wędrowni Architekci”. W jury 
konkursu zasiedli m.in. Jaś i Kuba. 
Jednogłośnie wygrała wizualizacja 
sióstr arch. Magdaleny i Moniki Gro-
belnych. Zwycięski projekt należało 
dostosować do obowiązujących w Pol-
sce norm w zakresie bezpieczeństwa 
urządzeń zabawowych dla dzieci. 
W połowie sierpnia br. Centrum 
Kontroli Placów Zabaw sporządziło 
dla Urzędu dokumentację kosztory-
sowo-projektową, wyceniającą kosz-
ty budowy szałasu na kilkadziesiąt 

Obiecany szałas tysięcy złotych. Kwota ta znacznie 
przewyższyła nasze oczekiwania 
i możliwości �nansowe – nie pozwa-
lała na samodzielną realizację pro-
jektu. Luboń jest małym miastem 
i średniorocznie taką właśnie kwotę 
wydaje na budowę placów zabaw. 
Urząd Miasta nigdy nie twierdził, iż 
będący wynikiem konkursu i dzie-
cięcych marzeń szałas nie powstanie. 
Lokalizacja szałasu została wskazana 
w dokumentacji nowopowstałego 
placu zabaw w parku Papieskim. 
Stoimy jednak na stanowisku, że 
jakiekolwiek urządzenia służące re-
kreacji dzieci i młodzieży, jak i jego 
lokalizacja muszą spełniać podsta-
wowe polskie i europejskie normy 
bezpieczeństwa. Dlatego też przy 
opracowywaniu projektu skorzysta-
liśmy z usług jednej z najlepszych 
�rm w Polsce, zajmującej się bezpie-
czeństwem placów zabaw i urządzeń 
rekreacyjnych. Od września w UM 
czeka oferta współpracy dla partne-
rów (�rm jak i osób prywatnych), 
które chcemy zachęcić do współpra-
cy w zakresie realizacji projektu. 
Stoimy na stanowisku, że nagłaśnia-
nie sprawy posiadania projektu, 

szukania nowych źródeł �nansowa-
nia jego realizacji w toku rywalizacji 
wyborczej byłoby odebrane przez 
naszych mieszkańców właśnie jako 
element kampanii wyborczej. Stąd 
nie podjęliśmy działań w tym zakre-
sie we wrześniu i październiku. Trud-
no zakładać, aby nowy burmistrz 
(ktokolwiek by nim nie został) miał 
odstąpić od realizacji tego pomysłu. 
Istnieje bowiem ciągłość władzy sa-
morządowej i przecież nikt nie po-
rzuca wszystkich pomysłów poprzed-
ników. Niezbędne jest jednak j.w. 
wskazaliśmy znalezienie partnerów, 
którzy zechcą pomóc s�nansować 
ten projekt. Dlatego też Miasto do-
łoży wszelkich starań, aby szałas 
został zrealizowany, zgodnie z wcze-
śniejszymi planami. Oprócz środków 
budżetowych przeznaczonych na ten 
cel, liczymy na partnerów społecznych, 
którzy zechcieliby pomóc w spełnie-
niu dziecięcych marzeń.

Czekamy na deklaracje �rm chęt-
nych do udziału w projekcie pod 
adresem: e-mail promocja@lubon.pl 
lub pod nr tel. 61 813 00 11 w. 12.

Dariusz Szmyt
Burmistrz Lubonia

Serdecznie dziękuję za wsparcie oraz 
głosy w wyborach samorządowych.

Jestem do Państwa dyspozycji.
Adam Dworaczyk
dworaczyk@wp.pl

kom. 608400305

Składam serdeczne podziękowania Wy-
borcom, którzy zaufali mojej osobie i oddali 
na mnie swój głos w wyborach samorządo-
wych do Rady Miasta Luboń.

Zapewniam, że nadal będę służyć Państwu 
swoją pracą i doświadczeniem. Pragnę nadal dążyć 
do poprawy komfortu życia w naszym rejonie.

Katarzyna Frąckowiak
katarzyna.frackowiak@rmlubon.pl

Wszystkim Wyborcom, którzy obdarzyli nas zaufaniem, bardzo 
dziękujemy i zapewniamy, że wspólnie poświęcimy nasz zapał, zaan-
gażowanie i doświadczenie, by dbać o Naszych Mieszkańców i roz-
wój Miasta.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
składamy Wszystkim najserdeczniejsze życzenia.

Z wyrazami szacunku
Marek Samulczyk i Andrzej Okupniak

radni

Dziękuję za udział w wyborach
Zakończył się intensywny okres wyborów samo-

rządowych. Nadszedł czas podsumowania wyników 
i otrzymanego poparcia. Jest to także, szczególny 
moment na podziękowanie za otrzymane wsparcie 
w trakcie całej kampanii jak i to najistotniejsze – po-
przez aprobatę dla moich dotychczasowych działań 
i oddane na mnie głosy.

Chcę bardzo serdecznie podziękować tym, którzy 
w wyborach samorządowych zadecydowali o przyszłości Naszego Mia-
sta i Powiatu Poznańskiego, oraz za okazanie zaufania i oddanie jakże 
cennego głosu na moją osobę.

Liczba otrzymanych głosów jest dla mnie niezwykle budująca. Otrzy-
manie ponad 1000 głosów, w sytuacji gdy niektórzy z wybranych radnych 
otrzymali ich prawie o połowę mniej, jest dla mnie powodem do satys-
fakcji, a zarazem natchnieniem do dalszej intensywnej pracy.

Niestety, z uwagi na ordynację wyboczą, nawet tak znacząca liczba 
głosów nie pozwoli mi na otrzymanie mandatu radnej Powiatu Poznań-
skiego. Jednakże chcę jednoznacznie podkreślić, że szanując każdy z od-
danych na mnie głosów, a także idące za nim zaufanie i wiara w to, że 
moja samorządowa i społeczna praca jest potrzebna zamierzam w naj-
bliższych latach nadal intensywnie pracować na rzecz rozwoju naszego 
powiatu. Zdobyte doświadczenie oraz Państwa zaufanie mobilizuje mnie 
do zaangażowania i dalszej pracy na rzecz rozwoju Powiatu Poznań-
skiego, a w szczególności Lubonia, Komornik i Puszczykowa oraz całej 
naszej społeczności.

Pragnę również zapewnić, że wciąż pozostaję do Państwa dyspo-
zycji, gotowa do udzielenia wsparcia na szczeblu samorządowym oraz 
prawnym.

Z wyrazami szacunku
Jolanta Korcz

O
gł

os
ze

ni
e 

pł
at

ne
O

gł
os

ze
ni

e 
pł

at
ne

O
gł

os
ze

ni
e 

pł
at

ne
O

gł
os

ze
ni

e 
pł

at
ne

O
gł

os
ze

ni
e 

pł
at

ne



12/2014

23

POLITYKA LOKALNA

Dziękujemy za Wasze zaufanie w wyborach samorządowych.

Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze

oraz spełnienia marzeń w Nowym Roku.

Życzy Małgorzata Machalska – Burmistrz Miasta Luboń

oraz radni Forum Obywatelskie Luboń:

Paweł Andrzejczak, Patryk Bartkowiak, Łukasz Budzyński, 
Katarzyna Ekwińska, Dorota Franek, Katarzyna Frąckowiak,

Hieronim Gawelski, Piotr Goryniak, Kazimierz Górecki,
Paweł Krzyżostaniak, Michał Szwacki, Karolina Wilczyńska-Kąkol, 

Paweł Wolniewicz, Teresa Zygmanowska.

Szanowani Państwo!
Chciałbym serdecznie podziękować Mieszkańcom okręgu 

nr 17 za udzielone poparcie i oddane głosy w wyborach.
Korzystając z okazji składam również najszczersze ży-

czenia bożonarodzeniowe i noworoczne wszystkim czytel-
nikom „Wieści Lubońskich”.

Z poważaniem
Bogdan Tarasiewicz

Tym wszystkim, którzy w naszym okręgu oddali na 
mnie swój wyborczy głos, wyrażam serdeczne podzięko-
wania oraz zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby 
nie zawieść Państwa oczekiwań. Pozostałych zaś lubonian 
informuję, że będę także rzecznikiem ich interesów ukie-
runkowanych na rozwój naszej Małej Ojczyzny.

Paweł Antoni Wolniewicz

Wszystkim Lubonianom życzę zdrowych 
i spokojnych świąt Bożego Narodzenia i spę-
dzenia ich w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz 
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym No-
wym Roku.

Paweł Antoni Wolniewicz

Drodzy mieszkańcy Lubonia, jako komi-
tet Daj Szansę Młodym! chcieliśmy serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy oddali na nas 
ważny głos w listopadowych wyborach samorządowych. Zaufanie, 
jakim obdarzyliście nasz młody zespół, jest dla nas największą nagro-
dą za włożony trud w minionej kampanii. Problemy naszego miasta 
zawsze były dla nas bardzo ważne, dlatego dalej będziemy uczest-
niczyć w sesjach Rady Miasta i obradach komisji. Mimo że żaden 
z naszych kandydatów nie dostał się do Rady, to planujemy działać 
na rzecz Lubonia z takim zaangażowaniem, jak w przypadku wyboru 
naszych kandydatów. Był to nasz debiut, ale wierzymy, że na tym nie 
poprzestaniemy. Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji. Można 
do nas pisać i dzwonić. Kontakt znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej. Jednocześnie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Na-
rodzenia składamy wszystkim mieszkańcom najserdeczniejsze życze-
nia pomyślności i pogody ducha, a w nowym 2015 roku spełnienia 
pierwszych obietnic wyborczych.

Michał Adamczak i Komitet Daj Szansę Młodym!

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Sąsiedzi,
Serdecznie dziękuję za otrzymane głosy oddane na moją 

osobę w tegorocznych wyborach samorządowych.
Zaufanie i wsparcie, jakim mnie Państwo obdarzyli, 

jest dla mnie wielkim zaszczytem i zobowiązaniem.
Zapraszam do kontaktu:
magdalena.wozniak_patej@rmlubon.pl
Tel. 692 118 020

Magdalena Woźniak-Patej
radna Rady Miasta Luboń

Serdecznie dziękujemy wszystkim 

Mieszkańcom, którzy w wyborach 

samorządowych poparli naszego kan-

dydata na burmistrza, pana Marka 

Samulczyka. Dziękujemy również za 

oddane głosy na naszych kandydatów na radnych. Wszystkim 

Mieszkańcom życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego 

Narodzenia oraz spełnienia planów w Nowym Roku.

Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańcy Lubonia
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W wydaniu wyborczym „Wie-
ści Lubońskich” w arty-
kule „Mydlenie oczu!” 

– Przedwyborczy atak na Forum 
Obywatelskie Luboń, komitet ten 
prostuje artykuły pisane do „Wieści 
Lubońskich” w październiku przez 
zwolenników pana Samulczyka. Nie 
jestem za jednym czy drugim, Lubo-
niem się interesuję i czytam „Wie-
ści” – także te teksty polityczne, ale 
na wybory nie chodzę. Po lekturze 
i ukazaniu się listopadowego numeru 
zadzwoniłem do redakcji z preten-
sjami, dlaczego publikują obraźliwe 
i nieprawdziwe informacje. W odpo-
wiedzi usłyszałem, że miejsce zosta-
ło wykupione, a za treść tego tekstu 
odpowiada zamawiający. Tłumacząc, 
że to miesięcznik mieszkańców na-
mawiano, bym odniósł się do tego, 
co mnie boli. Nie miałem takiego 
zamiaru, bo rzadko pisuję, ale po 
rozmowie z kolegą, który też miał 
pytania i obiekcje, przy pomocy wnu-
ków zmobilizowałem się. Nie wiem, 
czy wydrukujecie ten mój tekst?

Mieszaniec?
W pierwszej części pod tytułem 

„Czy wybory się już odbyły” mowa 
jest o moim koledze z boiska Au-
guście Krawcu jako o zatroskanym 
mieszańcu. Ubawiło mnie to naj-
pierw, bo faktycznie tam, gdzie on 
działał, wprowadzał czasami za-
mieszanie, kto go zna, ten wie. Ale 
później zastanowiłem się, czy pu-
blicznie należy człowieka nazywać 
mieszańcem? Dla mnie to obraź-
liwe i znaczy tyle co kundel, może 
u młodych już nie. Liczyłem, że 
w kolejnym numerze będzie jakieś 
sprostowanie z wytłumaczeniem, 
że to może pomyłka, chochlik itd. 
i że powinno być może mieszkań-
ca, a nie mieszańca i że się prze-
prasza. Nic podobnego nie znala-
złem.

O żłobkach
Komitet pani Machalskiej pro-

stuje też pana Bielawskiego, że to 
nieprawda, iż Forum Obywatelskie 
obiecywało budowę żłobka. Nie 
będę wdawał się w polemikę i przy-

toczę jedynie wypowiedź burmistrza 
Dariusza Szmyta przed wyborami 
w 2010 r. „Wieści” pytały wówczas: 
Załóżmy, że zostaje Pan burmistrzem. 
Proszę podać 3 konkretne problemy 
(sprawy), które tym razem obiecuje 
Pan rozwiązać? Odpowiedzi bur-
mistrza: 1. Budowa kanalizacji; 2. 
Powołanie Uniwersytetu III Wieku; 
3. Utworzenie nowego przedszko-
la dla 100 dzieci i żłobka dla takiej 
samej liczby maluchów. Planuję też 
pokryć Luboń szerokopasmową świa-
tłowodową siecią internetową (od 
red. porównaj wywiad dla „WL” 
11-2010, str. 15 akapit: „Konkretne 
obietnice wyborcze”). Jeżeli ktoś 
uważa, że wyrażonej publicznie 
obietnicy Burmistrza Szmyta z Fo-
rum Obywatelskiego dotyczącej 
utworzenia żłobka dla 100 dzieci 
nie było, to w moich oczach albo 
obraża osobę i podważa jej kom-
petencje, albo uważa, że to, co mó-
wił burmistrz Szmyt, nie było nigdy 
programem komitetu Forum Oby-
watelskiego. Osobiście uważam to 
za arogancję władzy, ale, jak już 
wspomniałem, jestem niedzisiejszy 
i nie akceptuję tego, co w polityce się 
dzieje: kłamstw, braku odpowie-
dzialności za słowo, manipulacji 
społeczeństwem – jednym słowem 
braku honoru.

Kolesiostwo?
Zapoznałem się także ze sprawą 

w sądzie złożoną z wniosku Pani 
Machalskiej w sprawie tytułu „Kam-
pania za publiczne pieniądze” i za-
stanawiam się (nie tylko sam), dla-
czego pozwanymi były osoby pod-
pisane pod artykułem, a nie redak-
tor naczelny i wydawca, jak mówi 
prawo prasowe. To oni w pierwszej 
kolejności odpowiadają za publika-
cję w „Wieściach Lubońskich”. Od-
powiedź i to wcale nie sarkastyczna 
– może trochę na wzór tej jaką prze-
czytałem o Auguście Krawcu: Dla-
tego że pani Machalska, wielu rad-
nych, wszyscy burmistrzowie są 
członkami Stowarzyszenia „Forum 
Lubońskie” – wydawcy „Wieści Lu-
bońskich”?

Liczę na publikację w Niezależ-
nym Miesięczniku Mieszkańców. 
Może też ktoś ustosunkuje się cho-
ciaż do niektórych wyrażonych tu 
zdań?

MMMM

PS Rozpowszechniania pisze się 
przez „sz”, nie „rz” jak w podpisie 
pod ryciną

Tytuł i śródtytuły pochodzą od 
redakcji

List do redakcji

Czekałem na przeprosiny i ...

Październik
(materiał nadesłany po wydaniu 
„WL” 11-2014)

Rozstrzygnięto przetarg na bu-Qn

dowę kanalizacji sanitarnej w ul. 
1 Maja. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła �rma „Skanska”. W zakres 
inwestycji wchodzi budowa kanału 
sanitarnego w ul. 1 Maja oraz odcinku 
ul. Sobieskiego wraz z przyłączami 
i studzienkami na posesjach – do 15 
września 2015 r.

14 października rozstrzygnięto Qn

przetarg na budowę drogi wraz z 
przebudową kanalizacji deszczowej 
oraz sieci gazowej w ul. 1 Maja. Spo-
śród nadesłanych ofert najkorzyst-

niejszą złożył Zakład Robót Dro-
gowych Krystyna Michałowska 
z Rogalinka. Tak, jak w przypadku 
budowy kanału sanitarnego, termin 
zakończenia prac wyznaczono na 15 
września 2015 r.

Firma „Skanska” kontynuuje prace Qn

w ul. Cieszkowskiego polegające na 
przebudowie kanalizacji deszczowej 
oraz remoncie nawierzchni ulicy. Za-
kończenie prac zaplanowano na 15 
grudnia 2014 r.

23 października br. przeprowa-Qn

dzono odbiór końcowy miejsc par-
kingowych na ul. Cmentarnej.

Firma REMBUD kontynuuje prace Qn

przy rozbudowie Szkoły Podstawowej 

nr 1. Wykonano konstrukcję 
dachu wraz z pokryciem, 
wkrótce rozpocznie się mon-
taż stolarki okiennej.

7 października br. pod-Qn

pisano umowę z �rmą ME-
GABUD z Kostrzyna Wlkp. 
na remont ul. Dąbrowskiego. 
W ramach inwestycji zosta-
nie wykonany ciąg pieszo-
jezdny o długości 181 mb 
z kostki brukowej. Termin 
zakończenia prac – 31 stycz-
nia 2015 r.

Zakład Usług Komunal-Qn

nych z Dopiewa prowadzi 
roboty związane z budową 
kanalizacji wodociągowej w 
ulicach Konwaliowej i Owo-
cowej. Termin zakończenia 
– 31 grudnia 2014 r.

W budynku Szkoły Podstawowej Qn

nr 2 wymieniono drzwi ewakuacyj-
ne i wejściowe od ul. Żabikowskiej 
oraz od strony boiska.

Projektanci opracowujący projekt dla Qn

budowy oświetlenia ul. Wschodniej i 
al. Jana Pawła II oraz Kochanowskiego 
uzupełnili w ZUDP (Zespół Uzgad-
niania Dokumentacji Projektowej – 
przyp. red.) brakujące dokumenty. 
Obecnie projekt został przekazany 
do opinii ENEOS (spółka należąca 
do Grupy Kapitałowej Enea, której 
głównym pro�lem działalności jest 
oświetlenie zewnętrzne i wnętrzowe 
– przyp. red.).

Listopad
Rozpoczęła się budowa kanału Qn

sanitarnego w ul. 1 Maja. Aktualnie 
prace prowadzone są na odcinku ul. 
Ogrodowej.

Firma SKANSKA kontynuuje pra-Qn

ce w ul. Cieszkowskiego polegające 

na przebudowie kanalizacji deszczo-
wej oraz remoncie nawierzchni ulicy. 
Wkrótce zostanie położona warstwa 
ścieralna. Zakończenie prac zapla-
nowano na 15 grudnia br.

Firma REMBUD kontynuuje prace Qn

przy rozbudowie Szkoły Podstawowej 
nr 1. Obecnie prowadzone są prace 
związane z wykonaniem wewnętrz-
nych instalacji sanitarnych.

Firma MEGABUD z Kostrzyna Qn

Wlkp. kontynuuje prace związane 
z budową ul. Dąbrowskiego. Plano-
wany termin zakończenia prac to 31 
stycznia 2015 r.

Zakończyły się roboty budowlane Qn

związane z budową kanalizacji wo-
dociągowej w ulicach Konwaliowej 
oraz Owocowej. Trwają procedury 
odbiorowe.

Firma FFA Sp. z o.o. wykonała Qn

montaż lamp oświetleniowych w 
sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 2.

UML

Inwestycje komunalne

n
Nowy segment Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z łączni-
kiem do sali gimnastycznej, zgodnie z planem, jest już 
w stanie surowym zamkniętym. Trwają prace instala-
cyjne wewnątrz budynku   fot. Hanna Siatka

n
Miasto wydzierżawiło (na razie do końca br.) od Poczty Polskiej teren za zabyt-
kowym budynkiem urzędu pocztowego przy ul. Szkolnej z przeznaczeniem na 
parking dla użytkowników SP 1 (w dni powszednie), a w weekendy dla klientów 
okolicznych placówek handlowych oraz wiernych kościoła św. Barbary. Jest tu 
10 miejsc postojowych   fot. Hanna Siatka
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Żyjemy w świecie, którym rzą-
dzi pośpiech, zmęczenie, czę-
sto brak perspektyw na lep-

sze jutro… Są jednak takie chwi-
le, kiedy zatrzymujemy się w biegu 
i obserwujemy otaczający nas świat. 
To jest właśnie ten moment, w któ-
rym możemy dostrzec problemy in-
nych ludzi, poświęcić im swój czas 
i uwagę. Dlatego też zapraszam do 
współpracy wszystkich tych, którzy 
widzą potrzebę pomocy drugiemu 
człowiekowi.

Bank Pomocy Wzajemnej dzia-
ła przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej (MOPS) w Luboniu od 
2011 r. W tym czasie kilkudziesięciu 
wolontariuszy niosło i nadal niesie 
pomoc mieszkańcom naszego mia-
sta wspierając w codziennym funk-

cjonowaniu osoby starsze i niepeł-
nosprawne oraz udzielając korepe-
tycji w ramach Pogotowia Lekcyj-
nego. Wolontariusze brali też czyn-
ny udział w różnego rodzaju akcjach 
okolicznościowych organizowanych 
przez Bank Pomocy Wzajemnej, np. 
sprzątanie cmentarza czy też jasełka 
bożonarodzeniowe. Wszyscy wolon-
tariusze zgodnie podkreślają, że 
pomoc innym daje im poczucie sa-
tysfakcji i sensu życia, którego czę-
sto poszukiwali.

Zapraszamy do współpracy 
wszystkich tych, którzy chcą podzie-
lić się swoim czasem z potrzebują-
cymi. Zostań wolontariuszem Ban-
ku Pomocy Wzajemnej!

Jolanta Włodarska
dyrektor MOPS w Luboniu

Pomóż

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, w porze nocnej (w godz. 22 – 8) 
oraz w niedziele, święta i w inne dni wolne od pracy (w godz. 14 
– 18) dostępne są następujące apteki w Luboniu:

15.12 – 21.12 – „Alga”, ul. Żabikowska 66; tel. 61 899 41 27Qn

22.12 – 28.12 – „Ogólnodostępna”, ul. Kręta 9; tel. 61 810 55 93Qn

25.12 – „NOKI”, ul 11 Listopada 28; tel. 61 810 10 06Qn

26.12 – „Św. Józefa”, ul. Sobieskiego 55a; tel. 61 893 44 99Qn

29.12 – 31.12 – „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51; tel. 61 810 31 85Qn

(daty wg tabeli ze starostwa powiatowego)
W podanych terminach wymienione apteki są dostępne na zgłoszenie 

telefoniczne, w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 
pacjenta.   (red)

Dyżury aptek
W nocy, niedziele i święta

Zarząd Transportu Miejskiego 
zainstalował na terenie aglo-
meracji 40 nowych biletoma-

tów, w których można doładowywać 
kartę PEKA, m.in. na Dębcu, Gór-
czynie, ul. Głogowskiej-Hetmańskiej, 
Traugutta, Wierzbięcicach i Rynku 
Wildeckim w Poznaniu oraz przy 
os. Lubonianka w Luboniu. Moż-
na w nich kupować bilety papiero-
we oraz doładować tPortmonetkę, 
kupić bilet sieciowy lub przedłużyć 
ważność biletu trasowanego na kar-
cie PEKA. Szczegółowa lista miejsc, 

w których można doładowywać kar-
tę PEKA lub kupić bilet w nowym 
urządzeniu znajduje się na stronie  
www.ztm.poznan.pl http://www.ztm.
poznan.pl/bilety/sprzeda-biletow/ 
biletomaty/wykaz-biletomat-w/).

Do wymiany pozostało jeszcze 
10 automatów, m.in. na przystanku 
Luboń Szkoła (ul. Armii Poznań, 
naprzeciw starej SP 3). Operator 
automatów – �rma Mennica Polska SA 
– ma na to czas do końca marca 
2015 r.

ZTM

Informacje z ZTM

Zima jest trudnym okresem dla 
tych, którzy z różnych powo-
dów nie mają gdzie się schro-

nić. Jak się dowiedzieliśmy od kie-
rownika Sekcji Pomocy Społecznej 
i Stypendiów Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej (MOPS) – Ju-
styny Juskowiak – w ostatnich kilku 
latach liczba bezdomnych, kiero-
wanych przez luboński ośrodek do 
noclegowni (Luboń od kilku lat nie 
posiada własnej), waha się od kil-
kunastu do 20 osób. Obecnie w Po-
gotowiu Społecznym w Poznaniu 
i ośrodkach Markotu na terenie 
całej Polski przebywa15 osób bez-
domnych z terenu naszego miasta. 
Z rozeznania MOPS wynika, że jest 
kilka osób (można je spotkać choćby 
przy Centrum Handlowym „Pajo”), 
które nie chcą udać się do schroni-
ska dla bezdomnych. Pomimo że nie 
są to osoby z Lubonia (właściwość 
miejscową dla osób bezdomnych 
ustala się według ostatniego miej-
sca zameldowania na pobyt stały), 
pracownicy socjalni starają się je 
przekonać, aby udały się do właści-
wych ośrodków dla bezdomnych, 
które zapewniają podopiecznym 
nocleg, wyżywienie, odzież, środ-
ki czystości, terapię uzależnień oraz 
pomoc socjalno-prawną. Pracow-
nicy MOPS oraz Straży Miejskiej 
i Policji cyklicznie patrolują miejsca 
pobytu bezdomnych, m.in.: parking 
przed „Pajo”, pustostany: przy ul. 
Poniatowskiego 8, Poznańskiej 17, 
Krętej (przy torach kolejowych), 
Dworcowej 22/1, i informują ich 
o możliwościach uzyskania pomo-
cy. W sytuacji, gdy bezdomny nie 
chce udać się do schroniska, waż-
ne jest, aby udzielić mu pomocy 

w formie ciepłego posiłku. Może 
go otrzymać w następujących miej-
scach w Poznaniu: Monar Markot, 
ul. Borówki 8, Kuchnia Społeczna 
ul. Taczaka 7/16 oraz jadłodajnie 
Caritas: ul. Niegolewskich 23 i Ście-
giennego 133 (w godz. od 11 do 13). 
Luboński MOPS przy ul. Źródlanej 1 
(tel. 61 810 50 85) udziela pomocy 
każdemu bezdomnemu, który wyra-
zi chęć zamieszkania w schronisku. 
Poza godzinami pracy MOPS osoby 
bezdomne mogą się zgłosić inter-
wencyjnie do Pogotowia Społecz-
nego w Poznaniu, ul. Borówki 12, 
tel. 61 870 57 70, z którym luboń-
ski Ośrodek podpisał porozumienie 
i gdzie są przygotowane miejsca dla 
potrzebujących schronienia z terenu 
naszego miasta. W razie potrzeby 
i niekorzystnych warunków atmosfe-
rycznych dowiozą ich tam lubońscy 
policjanci, natomiast kto jest w sta-
nie dojechać sam, może to uczynić 
na podstawie wystawionego przez 
MOPS skierowania. Koszt przeby-
wania jednej osoby w przytulisku to 
20 zł za dobę, czyli ok. 600 zł mie-
sięcznie (koszty pokrywa MOPS). 
Potrzebujący schronienia sami mu-
szą chcieć się tam znaleźć. MOPS 
zapewnia, że w Luboniu nigdy nie 
zdarzyła się sytuacja, by dla osoby 
bezdomnej nie znaleziono schro-
nienia. Jednocześnie prosi o czuj-
ność. Szczególnie teraz, w okresie 
zimowym, sprawdzajmy, np. w pu-
stostanach, klatkach schodowych, 
na ogródkach działkowych, czy nie 
ma kogoś wyczerpanego, potrzebu-
jącego pomocy, i powiadamiajmy 
Straż Miejską lub Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

PAW

Bez domu

Nieźle wygląda też SP 2 – T. Zygma-Qn

nowska do niedawna dyrektor tej placówki 
jest przewodniczącą RML, M. Machal-
ska do września przewodnicząca Rady 
Rodziców – obecny burmistrz, oraz na-
uczyciel M. Szwacki – radny, zastępca 
przewodniczącego Komisji Organiza-
cyjno-Prawnej.

Po jednym przedstawicielu w Radzie Qn

Miasta mają szkoły: Gimnazjum nr 1 – K. 
Wilczyńską-Kąkol, Gimnazjum nr 2 – Ł. 
Budzyńskiego, SP 4 – Dorotę Franek.

Bez opozycji?
Zważywszy na to, że aż 11 radnych 

(ponad połowa) to osoby, których dotych-
czasowy kontakt ze strukturami władzy 
był prawie żaden, nie uczęszczali z wła-
snej woli na posiedzenia Komisji Rady, 
nie było ich widać też na sesjach, można 
powiedzieć, że władzy będą się dopiero 
uczyć. Ze skromnym stażem jednej ka-
dencji jest kolejne 6 osób (P. Bartkowiak, 
D. Franek, K. Frąckowiak, A. Okupniak 
<niecała>, P. Wolniewicz, M. Woźniak-
Patej <z przerwą>). Doświadczenia władzy 
samorządowej większe niż jedna kaden-
cja ma tylko 4 radnych. Wśród nich naj-
większe posiada Marek Samulczyk, dalej 
Adam Dworaczyk, Jakub Bielawski i Paweł 
Krzyżostaniak. Jaki styl rządzenia pod 
wodzą burmistrz M. Machalskiej i prze-
wodnictwem w radzie zupełnie nowej 
twarzy we władzach Lubonia – Teresy 
Zygmanowskiej – zostanie przyjęty?

Czy w nowej Radzie stworzy się 
jakaś konstruktywna opozycja? Kto ją 
zainicjuje? Czy może radni podzielą się 
z powodu wyboru priorytetów, sposo-
bu i zakresu realizacji zadań, kolejności 
i wysokości przeznaczania środków itd. 
Czy, jak bywało już wcześniej, radni bier-
nie wpatrzeni w działania burmistrza, 
często bez kontrargumentów i dyskusji 
będą podnosili ręce? Z jaką determina-
cją, jako jedyni przedstawiciele nowych 
jednomandatowych okręgów będą wal-
czyć o realizację zadań w swoich rejo-
nach? Wreszcie, jaką politykę przyjmą 
ugrupowania uczestniczące we władzy 
oraz te, które odpadły, a za 4 lata będą 
chciały ubiegać się o udział we władzy? 
– życie pokaże.

Tymczasem tym, którym lubonia-
nie zaufali, serdecznie życzymy, aby tę 
szansę wykorzystali z pożytkiem dla na-
szego miasta.

Statystycznie
Średnia wieku nowych radnych wy-Qn

nosi 43,7 lat (w poprzedniej kadencji na 
początku – 43,6). Najstarszy radny ma 
61 lat (M. Samulczyk), a najmłodszy 27 
(P. Bartkowiak).

Tym razem w Radzie Miasta zasiada Qn

6 kobiet (w poprzedniej RML było 9 – 
43%), za to mają więcej ważniejszych 
stanowisk. Oprócz burmistrza M. Ma-
chalskiej, panie obejmują przewodnic-
two Rady Miasta – T. Zygmanowska oraz 

Szczegółowe wyniki do Rady Miasta Lubońcd.  
ze str. 
18

szefowanie w 3 komisjach (podobnie 
wcześniej – 3 komisje).

Dywagacje
Inny rozkład mandatów byłby, gdy-

by zachować formę liczenia głosów jak 
przed laty – metodą Donta. Trochę dla 
zabawy, trochę spekulacyjnie, traktując 
teoretycznie całe miasto jak jeden okręg, to 
pięcioprocentowy próg poparcia w Lubo-
niu przekroczyłyby: KWW FOL – 37,7%, 
KWW ML – 24,1%, KW „LIO” – 16%, 

KWW DSM! – 7,2%, i KWW NdP – 5,5%, 
a rozkład mandatów byłby następujący 
FOL – 9 (w koalicji z FMNCL – 10), ML 
– 6, LIO – 4 (przy koalicji – 3), DSM – 1 
i NdP – 1. Do RML nie weszliby KWW 
NCL – 4,6%, KWW T.W. – 3,8% i KWW 
LL – 1,1%. Oczywiście, gdyby były inne 
okręgi i sposób liczenia, zmieniłaby się 
także taktyka poszczególnych komitetów. 
Z pewnością nie byłoby tych małych 
skazanych z góry na niebyt.

PPR
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Na testowanej do końca roku 
linii autobusowej nr 601, na 
prośbę mieszkańców oraz dy-

rekcji �rmy „Luvena”, Zarząd Trans-
portu Miejskiego (ZTM) wprowadził 
od 12 listopada korekty w rozkła-
dzie jazdy.

Przesunięto nieco odjazdy z przy-
stanku Luboń/ Żabikowo: z godz. 
5.20 na 5.25, z 6.30 na 6.27 oraz z 7.37 
na 7.31. Zmiany wprowadzono rów-
nież w przypadku odjazdów z pętli 
na Dębcu. Zamiast o godz. 5.55 

autobus wyjeżdża na trasę o 6.01 
(bez wjazdu do Lasku – autobus 
z Parku Przemysłowego jedzie od 
razu do przystanku Walki Młodych). 
Przesunięte zostały też odjazdy au-
tobusów 601: z godz. 7.05 na 7.01 
oraz z 14 na 14.01. Pozostałe odjaz-
dy pozostają bez zmian.

Ponadto od 12 listopada uru-
chomiono dodatkowy przystanek 
na żądanie: Luboń/Rydla na ul. Wal-
ki Młodych.

PAW

Zmiany na linii 601

Wnioskujemy, aby przebieg 
linii ZTM nr 601 został 
zmody�kowany z uwzględ-

nieniem potrzeb mieszkańców Dol-
nego Lasku, którzy mają trudności 
w dotarciu do położonych przy ul. 
Żabikowskiej instytucji oraz punktów 
handlowo-usługowych. Dużą część 
ww. mieszkańców stanowią członkowie 
Lubońskiego Uniwersytetu III Wieku, 

tj. emerytki i emeryci, dlatego przy-
stanki powinny być umiejscowione 
bliżej miejsc, w których odbywają się 
zajęcia, tj. Szkoły Podstawowej nr 2 
oraz Biblioteki Miejskiej. Przedłuże-
nie linii 601 jest w interesie nie tyl-
ko tej grupy społecznej, ale również 
wszystkich mieszkańców.

mieszkańcy Dolnego Lasku 
(01.12.2014 r.)

List do redakcji

Petycja mieszkańców
Dolnego Lasku

Jak się dowiedzieliśmy od kierownika Działu Transportu Aglomeracyj-
nego i Rozwoju Sieci ZTM – Wojciecha Miechowicza, w odpowiedzi na 
mój postulat, dotyczący konieczności usytuowania przystanku autobu-

sowego na ul. Rakoniewickiej przy siedzibie ZUS w Poznaniu, skierowano 
stosowny wniosek do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Paweł Wolniewicz

Od redakcji:
Potrzebę wyznaczenia przystanku przy ZUS na ul. Rakoniewickiej 

w Poznaniu sygnalizowaliśmy na łamach „WL” wielokrotnie. W tej spra-
wie interweniowały w redakcji głównie osoby chore i starsze.

Przystanek przy ZUS

Roboty potrwają 13 miesię-
cy. Obejmą budowę tunelu 
pod torami na trasie Poznań 

– Wrocław oraz częściową wymianę 
infrastruktury podziemnej i przebu-
dowę ul. Czechosłowackiej na od-
cinku od ul. Świerkowej do Łozowej 
(wymiana nawierzchni, przebudowa 
skrzyżowań i budowa sygnalizacji). 
Przewiduje się, że prace zostaną za-
kończone 30 listopada 2015 r. Od 3 
listopada do 7 grudnia �rma Strabag 
wykonywała podłączenie do studni 
kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic 
Opolska-Czechosłowacka.

W związku zamknięciem dla 
ruchu ul. Czechosłowackiej na od-
cinku od Opolskiej do Świerkowej, 
od 3 listopada autobusy 614 i 701 

poruszają się objazdem przez ulice: 
Opolską, Jesionową i Górecką (w obu 
kierunkach). Wszystkie kursy linii 
nr 614 i 701 pomiędzy Dębcem 
a Górczynem realizowane są przez 
ulicę: Jesionową i Górecką. Auto-
busy tych linii nadal wjeżdżają na 
pętlę Dębiec i zatrzymują się na 
przystankach wzdłuż trasy objazdu. 
Dla wozów jadących w kierunku 
Górczyna zlikwidowano przystanek 
„Dębiec” na ul. Opolskiej przed 
skrzyżowaniem z Czechosłowacką, 
a autobusy jadące w kierunku Gór-
czyna zatrzymują się po nawrocie 
na pętli Dębiec, na przystanku dla 
autobusów linii nr 49.

(S)

Rozkopany Dębiec
W pierwszych dniach listopada rozpoczęto budowę tunelu pod 
torami kolejowymi oraz przebudowę ul. Czechosłowackiej. 
Wiąże się to z trudnościami komunikacyjnymi m.in. dla 
dojeżdżających z Lubonia do Poznania przez Dębiec

Prawidłowe działanie komuni-
kacji miejskiej i dostosowy-
wanie jej do potrzeb miesz-

kańców może bardzo ułatwić życie 
całych grup społecznych. Może też 
jednak skutecznie utrudnić dostęp 
do urzędów, szkół, sklepów i innych 
placówek. Dlatego tak ważne, żeby 
na trasy przejazdu autobusów i ich 
rozkład mieli wpływ pasażerowie. 
Oni najlepiej znają swoje potrzeby. 
Pewne regiony Lubonia są pod tym 
względem wyjątkowo zaniedbane. 
Mam na myśli np. obszar Lubonia-
Lasku, szczególnie nowe osiedla przy 
ul. Polnej i dalej, na ul. Poznańskiej. 
Są to rejony zamieszkałe przez osoby 
starsze i nie posiadające samocho-
dów, ale też, ze względu na nowo 
powstałe domy, przez młodych, do-
jeżdżające do szkół. Bez sprawnie 
funkcjonującej komunikacji miej-
skiej ci mieszkańcy mają w znacznym 
stopniu utrudniony dostęp do cen-
trum miasta, nie mogąc dotrzeć do 
większych sklepów, pracy czy szkół. 

Wsłuchując się w ich głosy i prośby 
we wrześniu br. złożyłam wniosek 
o zmianę trasy autobusu linii 614 
z uwzględnieniem przejazdu przez 
ul. Polną i ul. Kwiatową. Zapropo-
nowane rozwiązanie spotkało się 
z pozytywną reakcją Urzędu Mia-
sta, za co w imieniu mieszkańców 
jestem bardzo wdzięczna. Po kilku 
tygodniach dobrego funkcjonowa-
nia nowej trasy, mieszańcy zwróci-
li uwagę na potrzebę mody�kacji 
i wpisanie do rozkładu jazdy także 
weekendów i świąt o określonych go-
dzinach. Odpowiedni wniosek, wraz 
z sugestiami dodatkowych połączeń 
zgłoszonych przez mieszkańców zło-
żyłam w UML 2 grudnia br. i tak jak 
to było w poprzednim przypadku, 
również teraz liczę na pozytywne 
rozpatrzenie.

To doskonały przykład na to, że 
nawet dobre rozwiązania trzeba 
doskonalić...

Jolanta Korcz

Udoskonalanie komunikacji

W celu zapewnienia osobom 
niepełnosprawnym nieprze-
rwanego prawa do korzy-

stania z kart parkingowych, ustawa 
z 10 października 2014 r. wydłużyła 
do 30 czerwca 2015 r. okres waż-
ności kart parkingowych, wydanych 
na podstawie przepisów obowiązu-
jących przed 1 lipca 2014 r.

Ustawa z 23 października 2013 r. 
(o zmianie ustawy „Prawo o ruchu 
drogowym” oraz niektórych innych 
ustaw) ograniczyła krąg osób upraw-
nionych do otrzymania karty par-
kingowej. W tym celu, jako nową 
podstawę materialno-prawną do 
uzyskania karty parkingowej przez 
osoby o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, 

wprowadziła orzeczenie o niepeł-
nosprawności wydane przez powia-
towy zespół orzekający. Zgodnie 
z powyższą ustawą, wymiana kart 
parkingowych miała trwać od 1 
lipca do 30 listopada 2014 r. Jednak-
że, z powodu konieczności rozpa-
trzenia znacznej ilości wniosków 
o wydanie orzeczenia oraz mając na 
uwadze dwuinstancyjność postępo-
wania orzeczniczego termin wpro-
wadzenia nowych przepisów prze-
sunięto.

1 grudnia 2014 r. Punkt Potwier-
dzania Uprawnień dla Osób Nie-
pełnosprawnych zlokalizowany przy 
ul. Zielonej 8 przeniesiono na ul. 
Słowackiego 8.

Zbigniew Jankowski

Karty parkingowe bez zmian
Informacja z powiatu poznańskiego dotycząca przesunięcia 
terminu obowiązywania nowych dokumentów oraz przeniesienia 
punktu potwierdzającego uprawnienia osób niepełnosprawnych

Dotyczy informacji podanej w liście 
do redakcji na temat wywieszania 
plakatów wyborczych na różnych 

obiektach („WL” 11-2014, str. 15 – „Cel 
uświęca środki?”). Otóż słupek z nazwą 
ulicy nie jest znakiem drogowym, bo nie 

zalicza się do żadnej kategorii znaków 
drogowych. Poza tym tablice z nazwami 
ulic nie mają jednakowego wyglądu, każ-
da gmina może stosować własny wzór. 
W związku z tym znak zawierający na-
zwę ulicy nie jest „niedozwolonym no-
śnikiem” i można na nim bez problemu 
wieszać plakaty wyborcze.

R.Woj

Wyjaśnienie
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W nocy z 20 na 21 listopada 
zuchwali złodzieje skra-
dli bramę wjazdową do 

Domu Włodarza byłego folwarku 
Augusta hr. Cieszkowskiego od stro-
ny ul. Puszkina. Zręcznie odkręci-
li cztery mocujące ją śruby i odda-
lili się z łupem pod osłoną nocy. 
Brama nie była zabytkowa, co naj-
wyżej posiadała wartość złomową. 
Na miejscu pozostały dwa, ceglane 

słupki zdobione betonowymi kulami. 
Obecnie trwają przygotowania do 
rewitalizacji Domu Włodarza, sto-
jącego w pobliżu. Mijający rok ogło-
szono Rokiem Augusta hr. Cieszkow-
skiego. Być może zuchwalcy chcieli 
w ten niechlubny sposób zaznaczyć 
200-lecie urodzin wielkiego patrioty 
i społecznika związanego z historią 
naszego miasta?!

PAW

Skok na bramę

n
Powiadomieni o zdarzeniu pracownicy firmy Kom-Lub, nie ukrywając zdziwienia 
kradzieżą, zabezpieczyli wejście na teren Domu Włodarza drucianą siatką   
fot  Paweł Wolniewicz

O organizacji pracy przedszkola 
rozmawiam z rodzicami każ-
dego roku na czerwcowym ze-

braniu. Wówczas omawiana jest także 
kwestia dni pomiędzy świętami, które 
w przypadku przybycia do przedszkola 
małej liczby dzieci są traktowane jak 
dyżury. Ze względów ekonomicznych 
(związanych głównie z koniecznością 
dowozu kilku posiłków), rozważaliśmy 
możliwość zamknięcia przedszkola. Ro-
dzice nie miewali zastrzeżeń. Jednakże 
oczywiście nie ma żadnego problemu, 
aby przedszkole normalnie funkcjono-
wało. Wystarczy zachować procedury 
i zgodnie z obowiązującym dla rodzi-
ców prawem przedszkolnym (statut) 
należało by przyjść do mnie i zgłosić 
taką potrzebę. Statut Przedszkola okre-
śla, iż w okresach obniżonej frekwencji 
placówka zapewnia opiekę przy liczbie 
zgłoszeń większej niż 15 wychowanków. 
Na podstawie wieloletniego doświadcze-
nia wiem, że mimo iż zapisze się okre-
ślona liczba dzieci, to i tak ta informacja 
jest niewiarygodna, gdyż przychodzi 
faktycznie 50%. Np. na ferie zimowe 
zapisano 70 dzieci, a przybyło 40. Je-
śli chodzi o ten „tajemniczy” zeszyt, 
o którym wspomina także tajemnicza 
mama, służy on tylko po to, aby posiąść 
wiedzę, ile zamówić posiłków. Tak też 
jest skonstruowane ogłoszenie.

Przedszkole i tak funkcjonuje, gdyż 
przeważnie dni takie wykorzystujemy 
na prace porządkowo-gospodarcze (uzu-
pełnianie dokumentacji, generalne po-
rządki, których nie możemy wykonać, 
gdy w przedszkolu są dzieci). Są także 

dni, które pokrywamy niewykorzysta-
nymi w czasie wakacji urlopami wypo-
czynkowymi. Dzieci latem jest bardzo 
dużo i nie jesteśmy w stanie wybrać 
wszystkich urlopów. W ciągu roku wią-
że się to z nadgodzinami (następny 
czynnik ekonomiczny).

Jesteśmy jednakże placówką pu-
bliczną i funkcjonujemy dla rodziców 
pracujących. W związku z tym oczy-
wiście nie ma żadnego problemu aby, 
przedszkole normalnie funkcjonowa-
ło w ciągu roku. 10 listopada pracuje-
my, dlatego nie podawałam informacji 
o innych dyżurujących przedszkolach. 
Pragnę przekazać, że w tym roku nie 
pracowaliśmy dwa dni (2 maja i 20 
czerwca), a nie 5 (jak to napisano w li-
ście).

Jeśli chodzi o anonimowość rodzi-
ca, to ubolewam tylko nad tym, że dałam 
powód braku zaufania. Że spraw doty-
czących przedszkola nie rozwiązuje się 
na miejscu, tylko na łamach prasy. Poza 
tym w kryteriach rekrutacji nie ma sło-
wa o tym, że do przedszkola nie dosta-
ją się dzieci rodziców, którzy wnoszą 
jakiekolwiek skargi czy zażalenia. Kon-
struktywne uwagi, krytyka, a nie kry-
tykanctwo, nas wzmacniają, pozwalają 
usuwać niedociągnięcia czy uchybienia, 
z nich czerpiemy naukę i poznajemy 
potrzeby rodziców.

Violetta Tomczak  
(dyrektor przedszkola), 
Romualda Suchowiak  

(kierownik WOZiK UM Luboń)

odpowiedź wpłynęła @ 20 listopada z UM

Nie ma problemu
Wyjaśnienie dotyczące listu rodzica w sprawie dyżurów 
w Przedszkolu nr 5 („WL” 11-2014, str. 26 – „Dla kogo wolne?”)

Możesz sobie pomóc
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(GKRPA)

Skład:
Elżbieta Zapłata-Szwedziak – przewodnicząca, Małgorzata Szajek 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jak nas poinformował Aquanet 
SA, prace budowlano-montażo-
we w Lasku, związane z budową 

kolektora sanitarnego Wirskiego i ka-
nałów w zlewni wraz z przyłączami, 
zostały s�nalizowane (zadanie prze-
biegało w ramach projektu: „Upo-
rządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w Poznaniu i okolicach” 
– etap I). Kontrakt kończy się 31 
grudnia 2014 r. Aquanet przewiduje, 
że spust ścieków nastąpi na przeło-
mie 1. i 2. kwartału 2015 r. Do tego 

czasu wydawane będą świadectwa 
przejęć, trwać będzie przekazanie do 
eksploatacji i przygotowywanie pism 
do mieszkańców o możliwości podłą-
czenia posesji (mieszkańcy otrzymają 
stosowne powiadomienia).

Część inwestycji, która nie mogła 
być realizowana w ramach kontraktu 
(dotyczy ul. Leśnej i Narcyzowej), 
jest w fazie przetargu. Otwarcie ofert 
planowane jest na 8 stycznia 2015 r. 
Realizacja rozpocznie się od kwiet-
nia 2015 r. i potrwa 5 miesięcy.  (S)

Lasek skanalizowany
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inne miejscowości, 
to <Wieści> odstają 
wyraźnie – podziwiam 
ich”.

Jedynie 13% py-
tanych stwierdziła, że 
„WL” nie wypełniają 
misji NMM. Wśród 
proszonych o komen-
tarz padały m.in. 
takie argumenty: „Za-
leżą od reklamodaw-
ców, ludzi którzy je 
piszą, a bywa, że nie 
są obiektywni”, „Fa-
woryzowanie Szmyta 
i Machalskiej przed 
wyborami”, „Kłamią, 
piszą, co chcą”, „Nie 
i tyle”, „Przykładem 
okładka <wieści> wyborczych”, „In-
formacje są przestarzałe i więcej 
dowiem się z Internetu”, „Są to nie-
zależne wieści P. Ruszkowskiego”, 
„Nie opublikowano mojego listu”, 

„Za dużo w nich obrzucania błotem”, 
„Za wszelką cenę szukają taniej sen-
sacji”, „Sprawa LOSiR i przeprosiny 
– mówi, że nie są niezależne”, „Ko-
mentarz pozostawię dla siebie”, 
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Odpowiedzi mieszkaców

57%

1%

13%

Nie mam 
zdania
27%

TAK

NIE

Odmówiło 3% 

Powodem takiego sondażu jest 
szczególny jubileusz, jaki ta 
niezależna prasa obchodzi 

w grudniu 2014 r. oraz zarzuty pada-
jące pod adresem redakcji ze strony 
niektórych członków Stowarzyszenia 
(wydawcy „WL”) zaangażowanych 
politycznie w ostatnich wyborach 
samorządowych. Prosiliśmy osoby, 
które odpowiadały przecząco o do-
datkowy komentarz, by wyciągnąć 
wnioski na przyszłość.

Zdecydowana większość pyta-
nych – 57% uznała, że „Wieści” 
wypełniają swoją misję – Niezależ-
nego Miesięcznika Mieszkańców 
(NMM). Wśród komentarzy prze-
wijały się: „Kupuję od lat”, „Taka 
gazeta potrzebna jest mieszkańcom”, 

„Co miesiąc czekam i po 15. pytam 
w kiosku, czy już są”, „Patrząc na 
to, co się dzieje, zastanawiam się 
jak długo pociągną”, „Jedyni odważ-
ni, którzy nie owijają w bawełnę”, 
„A jakże, nawet opublikowali moje 
artykuły”, „Patrzą na ręce władzy”, 
„Bardzo profesjonalna gazeta”, „Czy-
tam od początku i przez jakiś czas 
zbierałem, ale jest tego już za dużo”, 
„Są bardzo dobre, przynajmniej się 
człowiek dużo dowie o tym, co 
dzieje się w Luboniu”, „Nigdy nie 
zauważyliśmy, by <Wieści> kogoś 
faworyzowały”, „Pomogli mi już 
w kilku sprawach, które opisali”, 
„Poruszają często trudne tematy, 
których nikt inny by nie podjął”, 
„Życzę im wszystkiego najlepszego”, 
„Dużo jeżdżę po kraju i patrząc na 

Sondaż
Czy „Wieści Lubońskie” wypełniają misję Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców?

Rozkwit i secesja
Rozwijająca się przy redakcji dzia-

łalność, szczególnie badań nad historią 
Lubonia, inspirowana m.in. przez dra 
Stanisława Malepszaka, wykraczała już 
poza standardowe potrzeby i możliwości 
redakcji. Zamach szykowany przez władzę 
samorządową na NMM i chęć przejęcia 
wpływu nad treściami, następnie tytułu 
oraz obsady redakcyjnej, stały się dodat-
kowym przyczynkiem do myśli o utwo-
rzeniu innej, niezależnej od władz samo-
rządowych formy, np. stowarzyszenia, 
które pozwoliłoby działać szerzej i na 
różnych płaszczyznach. Pierwsze spotka-
nie założycielskie odbyło się w styczniu 
1995 r., a organizacja miała nosić nazwę 
„Wieści Lubońskie”. W archiwum naszym 
zachowała się lista 16 członków założy-
cieli. Jak się okazało podczas rejestracji 
w sądzie, stowarzyszenie nie mogło nosić 
tej samej nazwy, co zarejestrowany tytuł, 
dlatego 24 stycznia odbyło się kolejne 
spotkanie założycielskie z udziałem już 
18 członków związanych bezpośrednio 
z „Wieściami Lubońskimi”, w tym dawni 
działacze Samorządowego Komitetu Oby-
watelskiego. Byli to, wg kolejności wpisu 
na listę: Piotr P. Ruszkowski, Stanisław 
Malepszak, Roman Haremza, Dorota 
Matysiak, Anna A. Tomczak, Krzysztof 
P. Tomczak, Tomasz Linkiewicz, Błażej 
Stanisławski, Jakub Glura, Krzysztof Mo-
liński, Wojciech Dutka, Paweł Nowaczyk, 
Józef Neubauer, Cezary Biederman, Elż-
bieta I. Stefaniak, Eugeniusz Kowalski, 
Janusz Lenkiewicz i Zbigniew Jankowski. 
Prezesem został pełniący tę funkcję do 
dziś – Krzysztof Moliński – dawniejszy 
szef SKO, inicjator i organizator wielu 
przedsięwzięć „Forum Lubońskiego”. 
Zgodnie z założeniami, oprócz okrze-
płej i inspirującej działania redakcji 
„Wieści Lubońskich” (decyzja o prze-
niesieniu wydawcy zapadła w czerwcu 
1995 r., formalnie stowarzyszenie sta-
ło się wydawcą od 09-1995 r.), powstały 
kolejne dzieła. „FL” wydało m.in. mapę 
Lubonia, mapkę Trasy dydaktyczno-ro-
werowej z Lubonia do Puszczykówka 
przez WPN, poręczny „Informator” z lo-
kalną książką telefoniczną (w niektórych 

domach wykorzystywany do dziś). Przy 
Stowarzyszeniu rozwinęły się też kontak-
ty międzynarodowe, z których wyrosło 
samodzielne stowarzyszenie „Luboń bez 
Granic”. Klub poezji prowadzony przez śp. 
Magdalenę Marcinek-Mikołajczak wydał 
tomik „Szeptanie serca”. Klub historyczny 
gromadzący m.in. materiały z przeszłości 
Lubonia opracował i wydał kilka ksią-
żek: „Wykopaliska archeologiczne Lu-
bonia” (S. Malepszak i B. Stanisławski), 
„Żabikowo dzieje wsi i fundacji Augusta 
Cieszkowskiego” (S. Malepszak), „Luboń 
i okolice – dzieje osadnictwa i dziewięciu 
para�i” (S. Malepszak), „200 lat oświaty 
w Luboniu” (S. Malepszak i P.P. Ruszkow-
ski), „Lubonianie w Powstaniu Wielko-
polskim” (pod red. P. P. Ruszkowskiego 
i J. Karwata). Ostatnio „Wybitni Wielko-
polanie – bł. Edmund Bojanowski i hr. 
A. Cieszkowski w 200. rocznicę urodzin” 
(pod red. J. Karwata).

Ambitne plany
Stowarzyszenie widząc potrzebę 

ochrony dóbr lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, mając świadomość ogromu 
materiałów zgromadzonych w domach 
wielu członków oraz potrzeby pracy nad 
przeszłością miasta i wsi, z których po-
wstało, pod prezesurą prof. Krzysztofa 
Molińskiego podjęło się w 2008 r. próby 
zagospodarowania domu włodarza – ruiny 
będącej w rękach miasta – po folwarku 
żabikowskim A. Cieszkowskiego przy ul. 
Powstańców Wlkp. (Puszkina) z prze-
znaczeniem na Instytut Historii Lubonia. 
Dzięki staraniom prezesa ambitny pomysł 
uzyskał wsparcie nie tylko merytoryczne, 
m.in. Poznańskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk (PTPN) czy Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. Poczynione 
zostały także wstępne starania o uzyska-
nie wsparcia zewnętrznego ze środków 
Unii Europejskiej, których warunkiem 
była m.in. własność zabytkowego obiektu. 
Stowarzyszenie w 2010 r. wystartowało 
w przetargu ogłoszonym przez Miasto. 
Wobec wyrażonej przez władze miasta 
niechęci do realizacji projektu, chcące 
przekazać obiekt Stowarzyszeniu Osób 
Niepełnosprawnych „Wspólna Droga”, 
Stowarzyszenie „Forum Lubońskie” zrezy-
gnowało z dalszych starań. Teraz powstać 
ma tam pałac ślubów z USC oraz sala 
historii miasta przeniesiona z Biblioteki 

Miejskiej. Zgromadzone na ratowanie 
zabytku po A. Cieszkowskim i tworzenie 
instytutu środki przeznaczyliśmy m.in. 
na zakup siedziby przy ul. Wschodniej. 
Instytut nie powstał, ale entuzjazm i świa-
domość potrzeby nadrobienia historii 
została, dlatego od 2011 r. Stowarzyszenie 
ogromnym wkładem pracy kilku człon-
ków wydaje oprócz „Wieści Lubońskich” 
kolejny periodyk – „Rocznik Historycz-
ny Lubonia”.

Nowa jakość polityki
Jedna z szeroko rozwiniętych dzia-

łalności przy „FL” to klub polityczny 
Samorządowe Forum Obywatelskie 
(SFO). Jego ambicją, zgodnie z nazwą 
i tradycjami SKO, było budowanie społe-
czeństwa obywatelskiego, aktywizowanie 
i przygotowywanie mieszkańców m.in. 
do odpowiedzialnego uczestnictwa we 
władzach Lubonia. Założycielem klubu 
był Wojciech Dutka, którzy wraz z Elż-
bietą Stefaniak (przy Bibliotece Miejskiej) 
prowadzili m.in. „Szkołę Samorządo-
wego Myślenia i Działania”, organizując 
szereg spotkań, prelekcji z ciekawymi 
ludźmi związanymi z samorządnością. 
Klub w założeniach i działaniu był za-
przeczeniem funkcjonujących w poli-
tyce, także tej lokalnej, układów. Miał 
tchnąć nową jakość w życie polityczne 
poczynając od dołu, wzorując się m. 
in. na przedwojennych ideach samo-
rządu. Po śmierci jej inspiratora – W. 
Dutki – SFO przybrało bezideową bliżej 
nieokreśloną formę. Samorząd stał się 
celem, jak wielu innych struktur po-
litycznych w kraju, zdobycia władzy, 
a następnie jej utrzymania. Forum – 
miejsce otwartych dyskusji publicznych 
– przestało tu od dawna obowiązywać, 
a Obywatelskości też próżno dziś szukać 
poza wąskim kręgiem. Klub działający 
w ramach samodzielnych (odrębnych 
od stowarzyszenia) struktur zapisanych 
i przyjętych w stosownym regulaminie, 
decyzją Zarządu Stowarzyszenia FL po-
winien był się usamodzielnić. Zamiast 
tego, obserwujemy i odczuwamy chęć 
coraz większego wpływu lokalnych po-
lityków związanych z klubem SFO na 
inną strukturę stowarzyszenia – redakcję 
Niezależnego Miesięcznika Mieszkań-
ców „Wieści Lubońskie”.

Przejęcie czy banicja?
Teraz po ostatnich wyborach samorzą-

dowych coraz głośniej mówi się i zachęca 
nas „Wieści Lubońskie” do opuszczenia 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego 
„Forum Lubońskie” i przekształcenia się 
np. w spółkę. Oczywiście majątek wy-
pracowany prawie w 100% przez „Wie-
ści Lubońskie” pozostać ma w rękach 
pozostałych „społeczników”.

Czy najskuteczniejszą prasę niezależną 
w Luboniu – „Wieści Lubońskie”, twórcę 
Stowarzyszenia K-O „Forum Lubońskie” 
czeka niebawem, politycznie nacecho-
wana, batalia o wykluczenie ze Stowa-
rzyszenia, co miałoby na celu osłabienie, 
a w konsekwencji upadek Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców? Czy może 
przed nami kolejna walka z próbą przejęcia 
kontroli, wpływu merytorycznego i per-
sonalnego w Niezależnym Miesięczniku 
Mieszkańców, przez klub SFO mający 
w Stowarzyszeniu szeroką i wpływową 
reprezentację lokalnej władzy?

Róbmy swoje
Proponuję, niech każdy robi swoje. 

Władza niech w szczerości swoich inten-
cji rządzi i robi to, jak najlepiej potra-
�, z przeświadczeniem pracy dla dobra 
wspólnego. Niezależna prasa, która od 
25 lat nie zmieniła swych pryncypiów, 
niech wykonuje to, co do niej należy, 
w miejscu, które sobie wypracowała.

Proponuję też przeczytać np. „WL” 
12-2004, str. 2 „Piętnaście lat minęło” 
oraz „WL” 12-2007, str. 28 „W służbie 
mieszkańcom”.

Przy tej okazji chcę serdecznie po-
dziękować Wszystkim, którzy współ-
tworzyli i tworzą „Wieści Lubońskie”, 
współpracownikom, mieszkańcom, 
korespondentom, instytucjom itd. Nie 
byłoby tego bez Was i Waszego zaan-
gażowania. Jak ważnym czasopismem 
jesteśmy, świadczy to, że pomimo wielu 
nowych form przekazywania informacji 
ten Niezależny Miesięcznik Mieszkań-
ców jest chętnie czytany.

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

jeden z założycieli w 1989 r.  
niezależnej prasy w Luboniu

Pod włos
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Jestem mieszkańcem Lubonia. Piszę w sprawie zdewa-
stowanego chodnika (fragment długości ok. 2 m) na ul. 
Traugutta (róg Cmentarnej), naprzeciw cmentarza. Często 

tędy przejeżdżam i widzę, jak matki z wózkami dziecięcymi 
zjeżdżają na jezdnię, co stwarza niebezpieczeństwo. Chodnik 

List do redakcji

Niebezpieczne miejsce

n
Spory ubytek w chodniku rozjeżdżonym przez samochody na ul. 
Traugutta przy cmentarzu. Za nami Wszystkich Świętych i wybory 
– nikt o naprawie nie pomyślał. Miejmy nadzieję, że nowe władze 
deklarujące bycie bliżej mieszkańców zareagują odpowiednio na 
ten publiczny sygnał   fot. Hanna Siatka

Inny niechlubny przykład z tego rejonu – 
nieutwardzony chodnik wzdłuż płotu 
nekropolii na ul. Cmentarnej. W niesprzy-
jających warunkach pogodowych piesi 
zmuszeni są korzystać z ruchliwej jezdni   
fot. Hanna Siatka

U schyłku tegorocznej jesieni na trawniku 
u państwa Kostrzewskich przy ul. Mi-
galli wyrósł olbrzymi grzyb. Miał 20 cm 

wysokości oraz ok. 40 cm średnicy.
R. Wojtyniak

Grzyb – monstrum

Wielkość kapelusza wyjątkowego grzyba 
pokazuje położona przy nim miara   fot. 
Rafał Wojtyniak

n

„Muszę odpowiadać dlaczego? – nie 
bo nie”.

Wśród 27% pytanych osób, któ-
re nie miały zdania, padały stwier-
dzenia: „Nie czytam”, „Zbyt rzadko 
czytam”, „Za grube, nie mam czasu 
na dokładniejsze studiowanie, by 
jednoznacznie odpowiedzieć”, „Bywa, 
że tak, ale i czasami nie”, „To się 
okaże teraz, po zmianie burmistrza”, 
„Dotąd tak, ale teraz, po zmianie 
burmistrza obawiam się, że może 
być różnie”.

Wśród nowej władzy, podobnie 
jak wśród mieszkańców, bezwzględ-
na większość uznała, że „Wieści” 
wypełniają misję Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców. Wśród 
komentarzy A. Okupniak dodał – 
w 50%, P. Wolniewicz – nie są za-
leżne od żadnej instytucji. Czterech 
przedstawicieli władzy uznało, że 
„WL” nie są NMM (P. Andrzejczak, 
D. Franek, M. Samulczyk – mówię 
tak na podstawie ostatniego arty-
kułu redaktora naczelnego „Okład-
ka niezależnych Wieści” i R. Marek 
– zastępca burmistrza do końca 
roku). Czworo radnych nie miało 
zdania w tej kwestii (Ł. Budzyński, 
M. Szwacki, K. Wilczyńska-Kąkol, 
T. Zygmanowska).

Sondaż uliczny przeprowadzali: 
Weronika Menzfeld, Krystyna Rusz-
kowska, Maria Wieczorek, Agniesz-
ka Witkowska, Paweł Wolniewicz 
(także wśród radnych).

oprac. PPR

W ostatnim czasie odremon-
towano zabytkowy budynek 
Poczty Polskiej przy ul. Po-

niatowskiego. Wymieniono dachówkę 
(karpiówkę), opierzenie i rynny oraz 
odnowiono elewację.

(S)

Odnowiona

Budynek urzędu pocztowego w Żabi-
kowie w nowej szacie   fot. Hanna 
Siatka

n

jest w tym miejscu tak rozjechany przez cię-
żarówki, że zamiast płyt, całkowicie zdewa-
stowanych, jest piach. Proszę o interwencję. 
Może ktoś odpowiedzialny za utrzymanie 
chodników w należytym stanie, naprawi tę 
szkodę.

(K)

n
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Krew z Lubonia

Siedemdziesiąta trzecia akcja Klu-
bu Honorowych Dawców Krwi 
PCK „Lubonianka” im. bł. Ed-

munda Bojanowskiego. W niedzielę, 
9 listopada, do SP 1 krew przyszły 
oddać 94 osoby, z czego 84 prze-
szło pozytywną kwali�kację, w tym 
29 kobiet. Efektem było 37,8 litrów 
tego bezcennego leku. Poborem pro-
wadzonym przez 14 pracowników 
Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 
kierowała lek. med. Nastazja Sirazh, 
która podkreśla, że akcja przebiegała 
bardzo sprawnie. Wśród uczestni-
ków znaleźli się tradycyjnie oddający 
krew po raz pierwszy, m.in. Seba-
stian Rodykow z Murowanej Go-
śliny i Norbert Stachowiak z Lubo-
nia. Prezes HDK „Lubonianka” Jerzy 
Zieliński poinformował, że podczas 
akcji do klubu wstąpiły dwie miesz-
kanki Lubonia: Grażyna Pniewska 
(krwiodawca od 2006 r.) i Monika 
Witkowska (od 12.10.2008 r.). Spon-
sorami byli: „Dramers” SA Rabowice 

koło Swarzędza, LOSiR, „Ziołolek” 
Sp. z o. o. Poznań, „Pol-Car” Anto-
ninek i Urząd Miasta Luboń. Przy 
przygotowaniu akcji pomagali: Ma-
ciej Kubiś, Barbara Jasińska, Hanna 
Pawlicka, Janusz Kukulski i Broni-
sław Tomkowiak. Klub HDK dziękuje 
dyrektorowi SP 1, który udostępnił 
pomieszczenia.   

Robert Wrzesiński

Wydarzenia lokalne
Klub Honorowych Dawców Krwi 

„Lubonianka”, którego patronem jest 
bł. Edmund Bojanowski uczestniczył 
16 listopada we Mszy św. w Sank-
tuarium odprawionej przez ks. Pry-
masa z okazji 200. rocznicy urodzin 
bł. Edmunda i zakończenia Roku 
Bojanowskiego (poczet sztandarowy 
oraz kilku krwiodawców) (czytaj na 
str. 46). Kilka dni wcześniej, w 96. 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości (11 listopada) wzię-
liśmy udział w miejskich obchodach 
tego święta. Przy pomniku „Znicz 
Pamięci Pokoju” wystawiliśmy po-

U krwiodawców

czet sztandarowy, przyszli także nasi 
członkowie klubu.

W bratnich klubach
25 października w sali widowi-

skowej PGE GiEK SA Oddział Elek-
trownia Turów odbyła się uroczysta 
akademia z okazji 40-lecia Klubu 
HDK PCK przy Elektrowni Turów, 
na której mieliśmy zaszczyt gościć. 
Na zaproszenie jubilata udał się pre-
zes klubu HDK PCK „Lubonianka” 
– Jerzy Zieliński oraz poczet sztan-
darowy. W trakcie uroczystości 
wręczono medale, odznaczenia i wy-
różnienia zasłużonym krwiodawcom, 
członkom Klubu HDK PCK przy 
Elektrowni Turów. W imieniu Za-
rządu Klubu HDK PCK „Lubonian-
ka” odznaczenia wręczył prezes. We 
wrześniu 45. rocznicę powstania 
obchodził Klub Honorowych Daw-
ców Krwi „Górnik” w Bytomiu. 
Delegacja naszego klubu uczestni-

czyła w uroczystym spotkaniu, zor-
ganizowanym w bytomskim Urzędzie 
Miasta. 18 października na zapro-
szenie prezesa Klubu HDK PCK przy 
Urzędzie Gminy w Komornikach, 
Zdzisława Wleklaka, krwiodawcy 
z Lubonia uczestniczyli w uroczystym 
spotkaniu z okazji Dni Honorowe-
go Krwiodawstwa zorganizowanych 
w świetlicy wiejskiej w Szreniawie. 
Spotkaliśmy się tam z członkami 
miejscowego klubu i samorządow-
cami gminy.

Konferencja
Wielkopolski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża w Po-
znaniu oraz Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
(RCKiK) zorganizowali 29 listopada 
w sali konferencyjnej RCKiK w Po-
znaniu przy ul. Marcelińskej konfe-
rencję, na którą zaproszono organi-
zatorów otwartych akcji poboru krwi. 

cd.  
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Oddają krew trzeci od lewej Norbert Stachowiak, czwarty - Sebastian Rodykow   
fot. Robert Wrzesiński

n
Turów – wyróżnieni, z lewej prezes z Lubonia

Do redakcji napływają sygnały 
o wątpliwych czy wręcz nie-
uczciwych sposobach sprze-

daży produktów oraz usług, po które 
sięgają konkurujące na rynku �rmy. 
Niektóre, w sposób nie do odrzuce-
nia, składają propozycje telefonicznie, 
inne poprzez wędrujących od domu do 
domu przedstawicieli. Tych zazwyczaj 
można spotkać w blokowiskach (np. 
w Luboniance), choć coraz częściej 
również stukających w drzwi domów 
jednorodzinnych. Zjawisko nasila się 
w okresie przedświątecznym. Podję-
ta pochopnie zgoda na kupno usługi 
czy towaru często kończy się sporym 
ubytkiem pieniędzy, a w najlepszym 
wypadku (próbie rezygnacji z zakupu) 
– stratą czasu i nerwów. Chcąc Pań-
stwa przestrzec przed jednym i drugim 
przedstawiamy trzy konkretne przykła-
dy. Warto się też poważnie zastanowić, 
czy zamierzając dokonać zakupu, nie 
lepiej po prostu tradycyjnie udać się 
do sklepu.

Przykład pierwszy. Przed około 
dwoma miesiącami mieszkankę osie-
dla „Lubonianka” odwiedził pośred-
nik �rmy „Tauron” Polska Energia, 
próbujący zrealizować gotową umowę 
na sprzedaż energii (wypełnioną na 

podstawie wcześniejszej rozmowy te-
lefonicznej), posługując się jako wzo-
rem – formularzem („Oświadczenie 
odbiorcy”) z logo formy „Enea”. 

Ponadsiedemdziesięcioletnia kobieta 
nie była świadoma, że w ten sposób 
zmienia dostawcę prądu do swojego 
mieszkania. Skąd „Tauron” miał jej 
numer telefonu, skoro lubonianka jest 
klientką �rmy „Enea”?

Przykład drugi. Na początku grudnia 
okolice placu Edmunda Bojanowskie-
go odwiedzały panie oferujące usłu-
gi pilskiej �rmy kominiarskiej. Prze-
czyszczenie komina proponowano za 
100 zł. Ta sama usługa w wykonaniu 
kominiarza z Mosiny kosztuje 30 zł 
(tyle samo, co w ub. roku).  (Z)

List do redakcji

Wątpliwe zdobycze techniki 
w naszych domach

Od pewnego czasu 
w telefonach stacjonarnych 
odzywa się osoba propo-
nująca inne, nowsze opcje 
telefonu wraz z Internetem 

i TV w naszych domach. Oczywiście 

z boni�katą cenową. Wszyscy się na to 
chwytamy, bo zyskujemy parę groszy. 
W moim przypadku plus-minus 50 zł 
miesięcznie. I co dalej? W następnych 
dniach dociera do nas kurier z umową 
i pakunkiem, w którym jest nowej ge-
neracji dekoder, zapewniający odbiór 
TV, Internetu oraz telefonu stacjonar-
nego opartego na łączu internetowym, 
czyli modne ostatnio „trzy w jednym”! 
Kurier stojąc nad nami wymaga pod-
pisania jednego egzemplarza umowy 
i spływa, a my zostajemy z perspekty-
wą samodzielnego podłączenia nowej, 
cudownej skrzyneczki. Staramy się, jak 
możemy, by ją uruchomić i co dalej? W 
tym momencie zaczynamy się oriento-
wać, że mamy wyłączony telefon na kilka 
dni, gdyż Orange już instaluje �ltry na 
zmianę systemu połączeń. Instalujesz 
komputer z nowym Internetem i stację 
telefoniczną, która teraz będzie dzia-
łała wyłącznie w okresie prawidłowo 
działającego połączenia internetowego. 
Każda niesprawność przyłącza pokazuje 
brak telefonu do petenta z drugiej stro-
ny przewodu. To jeszcze nie wszystko, 
okazuje się bowiem, że system na tym 
terenie nie funkcjonuje ze względu na 
ograniczoną przepustowość starej sieci 
telefonicznej, co jednoznacznie stwier-
dził przedstawiciel �rmy Orange z pla-
cu Bojanowskiego w Luboniu, który 
mówił, że na terenie miasta Lubonia 

nie można instalować nowego systemu. 
Przedstawiciel Orange z pl. Bojanow-
skiego przyjeżdża, aby przez jego telefon 
zgodzić się na wyłączenie �ltrów, które 
w moim przypadku już zostały zain-
stalowane. Musi również wprowadzić 
zmianę połączeń w Internecie. I co da-
lej? Teraz pismo i bieganie po Orange, 
aby przywrócono stary system i zdjęto 
zamontowane �ltry. Uwaga! Trwa to 
przynajmniej miesiąc lub więcej. Dalej 
czeka nas zawiła droga, aby uzyskać re-
kompensatę za nieczynny telefon. Poza 
tym �rma już w rachunkach zaliczyła 
instalację nowego systemu i również 
zwrot tych kosztów, o czym nie mó-
wiono i nie pisano w umowie. Fajnie. 
Przez te zawirowania przynajmniej przez 
jeden miesiąc nie mamy telefonu sta-
cjonarnego. Mało tego, wszystko musi-
my załatwiać w Poznaniu, gdyż jedyny 
punkt w Luboniu, w Pajo Centrum, nie 
ma uprawnień, by prowadzić te pro-
cedury. Co dalej? – uznanie reklama-
cji i zwrot należności, które Orange 
realizuje w ratach wraz z rachunkiem 
za telefon i Internet. Tak, tak – wielki 
Orange oddaje pieniądze w ratach... Faj-
na zabawa. Może abonament będziemy 
tej �rmie też płacić w ratach? Ot, �rma 
Orange. Czy wesołe czy śmieszne, ale 
prawdziwe. Polacy nic się nie dzieje, 
jest OK.

Maria Kaczmarek

Walka o klienta
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Za nami wybory samorządowe 
i kampania, która integrowała 
ludzi wokół określonych celów 

i obietnic. Obecnie bierzemy udział 
w akcjach i zbiórkach świątecznych. 
Za miesiąc kolejna edycja mobili-
zującej siły i uwagę społeczeństwa 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy... Ci, którzy powinni stanowić 
centrum tych publicznych wydarzeń, 
często pozostają obok. W samotności 
borykają się z życiem, nie odnosząc 
korzyści z okazjonalnych społecznych 
poruszeń. Nie tak powinna funkcjo-
nować wspólnota – państwo, miasto, 
gmina. Określenie to, dziś naduży-
wane, zatraca swój sens.

Jako miasto stanowimy wspól-
notę samorządową. Jak ważne jest 
to stwierdzenie, wskazuje choćby 
umieszczenie go na początku (w 
pierwszym artykule) „Ustawy o sa-
morządzie gminnym”. Jakkolwiek 
by wspólnotę de�niować, charakte-
ryzuje ją istnienie więzi, które gwa-
rantują, że ona trwa. Polska święta 
– Faustyna Kowalska – mówiła, że 
wspólnotę określa jej stosunek do 
chorych. Uzupełniając można by 
dodać do tej grupy również biednych 
i słabych.

Jak Luboń wypełnia to szczegól-
ne zadanie? Wbrew pozorom, w wie-
lu przypadkach niepotrzebne są do 
tego specjalne środki i strategie. 
Wystarczy korzystać z narzędzi, 
którymi miasto dysponuje, a często 
wręcz zwykła przyzwoitość(*).

Punkt siedzenia
Pan Grzegorz jest inwalidą I gru-

py i porusza się na wózku elektrycz-
nym, który do niedawna zapewniał 
mu niezależność. W październiku 
opisywaliśmy jego problemy z do-
tarciem na wizytę u lubońskiego 
kardiologa, która nie doszła do skut-
ku, bo „zamówiony” przez niego 
w Translubie autobus, przystosowa-
ny do przewozu osób niepełnospraw-
nych, nie przyjechał na wskazany 
przystanek („WL” 11-2014, str. 42 
– „Pod górkę”). Zamiast przeprosin 
mężczyznę spotkały nieprzyjemno-
ści. O pomoc w transporcie na na-
stępną wizytę u specjalisty nie po-
prosi już żadnej instytucji ani władz. 
Z 30 autobusów Translubu wszyst-
kie są niskopodłogowe i każdy na 
wysokości drzwi (środkowych lub 
tylnych) posiada platformę umoż-
liwiającą wjazd wózka do wnętrza 
pojazdu, którą kierowca, na prośbę 
pasażera, ma obowiązek zamontować. 
W tym przypadku wystarczyła przy-
zwoitość kilku osób, od dyspozyto-
ra Translubu, którego pan Grzegorz 
prosił o podstawienie odpowiednie-
go wozu, przez kierowcę, który za-
miast empatią wykazał się nieuprzej-
mością, po odpowiedzialnego za 
spółkę dyrektora. Jakieś zadośćuczy-
nienie za stracone nerwy, czas, zdro-
wie i nadszarpniętą wiarę w czło-
wieka...?

Pomijając codzienne trudności, 
których ludzie zdrowi nie doświad-
czają, podanie kilku szczegółów 
pozwoli unaocznić zaledwie jeden, 
konkretny problem inwalidy – za-
opatrzenie w sprzęt, który jest mu 
niezbędny. Akumulator wózka, któ-
rym pan Grzegorz się przemieszczał, 

po 4 latach odmówił posłuszeństwa. 
Wymiana na nowy kosztuje 2 000 zł 
(ogniwo do samochodu osobowego 
ok. 300 zł !) Realizacja inwestycji 
we własnym zakresie i przed zapad-
nięciem odpowiednich decyzji (np. 
przy pomocy kredytu) nie wchodzi 
w grę, bo w takim przypadku nie-
pełnosprawny nie otrzyma do�nan-
sowania z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. Lubonianin zło-
żył odpowiedni wniosek w kwietniu 
br. i do dziś czeka na pozytywne 
rozpatrzenie. Ponieważ nie jest oso-
bą samotną, nie uczy się i nie pra-
cuje, brakowało mu punktów w skom-
plikowanej procedurze administra-
cyjnej, by otrzymać pomoc w ramach 
wcześniejszych transz. O skali pro-
blemu świadczą też: koszt elektrycz-
nego wózka inwalidzkiego (przed 4 
laty –12 800 zł – dobry samochód!) 
oraz okres gwarancyjny (zaledwie 
2 lata). Rękojmia na akumulator 
wynosi ½ roku (dla przeciętnego 
auta – 3 lata !).

Mamy w Polsce osławiony Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON), na 
który składają się obowiązkowe 
składki pracodawców, również in-
stytucji i �rm z Lubonia, uzależnio-
ne od wielkości zatrudnienia i licz-
by niepełnosprawnych. To państwo-
wa gwarancja realizacji publicznego 
systemu opieki nad tą grupą spo-
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łeczną. Czy wystarczająca? Ocena 
należy do Państwa... W ramach 
PFRON funkcjonują jednak również 
programy, za którymi idą konkret-
ne środki pomocowe dla społecz-
ności lokalnych, np. „Aktywny sa-
morząd”. Jest skierowany do powia-
tów, ale z pewnością daje możliwo-
ści gminom, które go tworzą. 
Wsparcie przewidziane w programie 
dotyczy likwidacji barier ogranicza-
jących społeczne i zawodowe funk-
cjonowanie osób niepełnosprawnych. 
Z badań, na których opiera się PFRON 

wynika bowiem, że 
(...) władza i admi-
nistracja lokalna 
powinna radykalnie 
rozwinąć swoje ro-
zumienie problemów 
dotyczących niepeł-
nosprawności.

Co dla pana 
Grzegorza możemy 
zrobić w Luboniu? 
– Odpowiedni sto-
sunek do osób nie-
pełnosprawnych to 
m.in. ustalenie w bu-
dżecie konkretnego 
miejsca dla środków 
na likwidację barier 
architektonicznych 
w mieście, a potem 
ich konsekwentna 
realizacja.

Rzecz nie tylko 
o książkach

Magda, pozosta-
jąca bez stałego za-
trudnienia, wycho-
wuje samotnie 
dwójkę dzieci w wie-
ku wczesnoszkolnym. 

Całe lato pracowała u jednego z lu-
bońskich ogrodników, by kupić dla 
nich podręczniki. Mamy w Luboniu 
szczegółowo opracowany program 
pod nazwą „Bank podręczników” 
umożliwiający pracę na corocznie 
wypożyczanym przez ucznia kom-
plecie książek, wybranych i zaku-
pionych przez szkołę, który służy 
następnie kolejnym rocznikom. Za-
miast kilkuset złotych na nowe pod-
ręczniki uczeń wydaje ok. 100 zł na 
używane. Książki, zamiast lądować 
na śmietniku, są efektywnie wyko-
rzystywane. Co roku braki wynika-
jące ze zniszczeń są uzupełniane, zaś 
nadwyżka z wpłat rodziców jest 
przeznaczana na zakup innych ksią-
żek i pomocy szkolnych. Z założenia 
po 3 latach inwestycja miała się 
zwrócić, a podręczniki miały być 
wypożyczane bezpłatnie. Jak wyni-
ka z informacji uzyskanych od or-
ganizatora, stosowany od 3 sezonów 
system (tylko w gimnazjach) reali-
zowany jest zaledwie w 30-35%. 
Niskie zainteresowanie wynika m.in. 
z braku pełnej informacji i koniecz-
ności wykonania pewnego wysiłku 
organizacyjnego przez szkoły. Taki 
sposób, pozwalający zahamować na 
własnym podwórku proces uboże-
nia lubońskich rodzin poprzez wy-
ciąganie z ich budżetów kolosalnych 
sum na wyprawki szkolne, należa-
łoby wprowadzić również w podsta-

wówkach i pilnować jego realizacji. 
Z czasem skorzystałaby na tym kon-
dycja lubońskiej oświaty, nie tylko 
pod względem materialnym, ale też 
edukacyjnym, nie mówiąc już o sa-
mych uczniach, na których progra-
mowy (uporządkowany) wybór 
podręczników przez szkołę miałby 
zbawienny wpływ.

A jeść trzeba
Mama maluchów z podstawów-

ki, jak wielu innych naszych sąsiadów, 
korzystała do niedawna systema-
tycznie z pomocy para�alnego Ca-
ritasu. Przed rokiem w wyznaczone 
dni, m.in. przy kościele w Żabikowie, 
można było zaobserwować kolejki 
po żywność wydawaną według skru-
pulatnie stworzonych przez wolon-
tariuszy harmonogramów (deter-
minacji, zaangażowania i autentycz-
nej troski o bliźniego mogą się uczyć 
od tej najprężniejszej w Polsce or-
ganizacji charytatywnej inne wspól-
noty). Od stycznia realizowany m.
in. przez Caritas, Europejski Program 
Pomocy Żywnościowej PEAD, w na-
szym kraju nie działa (czytaj: „WL” 
03-2014, str. 42 – „Caritas bez żyw-
ności”). W tej chwili Para�alne Ze-
społy pozyskują pomoc dla biednych, 
skąd się da. Niedawno w para�i św. 
Barbary rozdawano owoce i warzy-
wa. Czasem są to konserwy, kasza 
czy ryż pozyskane np. z „Amino”. 
Brak kolejek po żywność nie ozna-
cza, że nie ma głodnych. Owszem, 
jest ich więcej niż przed rokiem, dziś 

jednak nie wystają przed kościołem. 
Potrzeby mają te same, nie tylko 
przed Wielkanocą czy Bożym Na-
rodzeniem.

Caritas jako organizacja pożyt-
ku publicznego, na równych prawach 
z innymi, może korzystać z grantów 
przyznawanych na realizację zadań, 
z których wyręcza miasto. Problem 
tkwi m.in. w sformalizowanym sys-
temie i w rozliczaniu publicznych 
pieniędzy. W bieżącym roku Para-
�alnych Zespołów Caritas nie było 
wśród podmiotów, którym przydzie-
lono środki z budżetu Lubonia (w ub. 

Bożonarodzeniowa utopia?
Refleksje z lubońskiego podwórka dla wrażliwych. Polecamy 
szczególnie nowej władzy

n
Pomysł żabikowskiego zespołu „Caritas” – 
ręcznie wykonane, serduszko z papieru 
zobowiązujące osobę zabierającą je z ko-
ścioła do przygotowania paczki świątecznej 
dla biednych parafian. To jedna z form akcji 
pod nazwą „Tytka charytatywna”, którą od 
2013 r. prowadzi Caritas Archidiecezji Po-
znańskiej, by zwiększyć zakres pomocy. 
Przed Wielkanocą br. w akcji wzięło udział 
55 parafii Archidiecezji Poznańskiej. Zapeł-
niono 3 360 tytek   fot. Hanna Siatka

n
Okolice placu Edmunda Bojanowskiego, w ramach likwi-
dacji barier architektonicznych, miały się stać przyjazne 
dla osób niepełnosprawnych. Czy tak jest, trzeba zapytać 
niepełnosprawnych. Faktem jest, że inne rejony miasta są 
po tym względem zaniedbane   fot. Hanna Siatka
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roku był Caritas z para�i św. Bar-
bary, w tym roku jedynie para�a pw. 
św. Maksymiliana Kolbego w Lasku 
korzystająca z do�nansowania na 
wypoczynek seniorów, dzieci i mło-
dzieży).

Wstydu nie ma
Po śmierci męża schorowana, 

ponadsiedemdziesięcioletnia pani 
Paulina została sama w zbyt dużym 
domu, z rentą, z której „ani wyżyć, 
ani godnie umrzeć”. Gdyby otrzy-
mywała z ZUS-u 542 zł miesięcznie, 
jako osobie samotnej przysługiwał-
by jej zasiłek z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej lub żywność 
(przy dochodzie w wysokości 813 zł). 
W przypadku mniejszego metrażu 
mogłaby liczyć choćby na dodatek 
mieszkaniowy. Tymczasem listonosz 
przynosi rozżalonej pani Paulinie 
1200 zł (pewnie i tak więcej, niż 
gdyby zajęła się nią instytucja) i na 
pomoc materialną nie ma co liczyć. 
Zbyt dużą powierzchnię życiową 
życzliwi radzą schorowanej kobiecie 
wynająć...

Wielu biednych ludzi wstydzi się 
prosić o wsparcie, a instytucje po-
mocowe, zamiast wyszukiwać po-
trzebujących i skutecznie pomagać, 
działają niestety „na zgłoszenie”. 
Penitent musi przejść często upo-
karzającą procedurę formalną. Od-
strasza go też świadomość, że do 
udzielania mu pomocy �nansowej 
zostaną zobowiązani członkowie 
najbliższej rodziny, znajdujący się 
w niewiele lepszym niż on położe-
niu. Sytuację należałoby odwrócić, 
wyłuskując z lubońskiej społeczno-
ści tych, którym pomoc jest niezbęd-
na. Z drugiej strony, wykorzystując 
do tego m.in. Straż Miejską i znaną 
lokalnemu środowisku, powszech-
ną wiedzę na temat sytuacji życiowej 
niektórych korzystających z pomo-
cy społecznej, trzeba sprawdzać, czy 
jej nie nadużywają. Tajemnicą po-
liszynela są bowiem częste przypad-
ki odbierania zasiłków przez osoby, 
które, choć formalnie pod przepisy 

podpadają, w rzeczywistości żyją 
dostatnio.

Zaniedbana dziedzina
Dwupokoleniowa rodzina zaj-

muje 2 pokoiki z „aneksem kuchen-
nym”, mini łazienką i korytarzem, 
który dzieli z sąsiadem alkoholikiem. 
Wilgoć wyłazi tu z wszystkich kątów, 
dzieci chorują i nigdy nie zdrowie-
ją... W innym domu wiatr hula, 
wpadając przez nieszczelne drzwi 
wejściowe i zabite byle jak deskami 
okna klatki schodowej. Na podwór-
ku niezabezpieczone szambo ze 
zbutwiałym włazem i walące się 
budynki gospodarcze. Choć lista 
oczekujących na lokale socjalne od 
lat się nie skraca, niektóre mieszka-
nia, również w nowych budynkach 
komunalnych, stoją puste. O tragicz-
nym stanie komunalnej substancji 
mieszkaniowej i niegospodarności 
w jej zarządzaniu pisaliśmy wielo-
krotnie.

Zaszyj dziurkę póki mała – mama 
Zosię przestrzegała, ale Zosia niezbyt 
skora odwlekała do wieczora. Z dziur-
ki dziura się zrobiła i choć Zosia ją 
zaszyła, zepsuła się suknia cała. Źle, 
że matki nie słuchała. – Ten mądry 
wierszyk dla dzieci doskonale pa-
suje do bardzo zaniedbanego ob-
szaru naszego miasta – komunalnych 
zasobów mieszkaniowych. Choć 
w przypadku niektórych budynków 
na naprawy jest już za późno, to 
jednak w ogólnym ujęciu na stoso-
wanie nauki płynącej z tej mało 
poważnej strofy nie ma nieodpo-
wiedniego czasu. Sytuację poprawi-
łoby przewartościowanie budżetu 
miejskiego i znalezienie w nim god-
nego miejsca dla potrzeb budow-
nictwa komunalnego. Konieczne jest 
powołanie brygady naprawczej in-
terweniującej w przypadku usterek 
w niszczejącej substancji. Zarządza-
nie tym dużym majątkiem miejskim 
jest beznadziejne. Nieodzowna jest 
zmiana strukturalna! Może należa-
ło by przekazać majątek mieszka-
niowy miasta pod „opiekę” dobrze 
zorganizowanej komunalnej spółki 

„Kom-Lub”, dysponującej odpowied-
nimi narzędziami i mocami. Władze 
poprzednich kadencji organizowa-
ły rekonesansowe wyjazdy do innych 
gmin (ostatnio w październiku 2013 r. 
do Murowanej Gośliny – patrz: „WL” 
11-2013, str. 21) i widziały, jak inni 
z powodzeniem radzą sobie z tym 
problemem. Gdzie są efekty tych 
wycieczek – wnioski, konkretne 
zadania, terminy?

Orkiestra Codziennej Pomocy
Zorganizujmy własną Wielką 

Orkiestrę Nieświątecznej Pomocy 
tak, jak swego czasu zrobiła to Boch-
nia. Zbierajmy środki na potrzeby 
chorych i biednych lubonian. Na 
mieszkania komunalne, pomoce 
szkolne dla naszych dzieci i sprzęt 
dla naszych inwalidów. Opracujmy 
projekty działań leczniczych, które 
uzyskają miejskie granty. Zwolnijmy 
z podatku od nieruchomości nie-
wydolnych �nansowo właścicieli. 
Twórzmy komitety osiedlowe nie 
tylko, by budować infrastrukturę. 
Nie wygłuszajmy ścian swoich do-
mów, by nie słyszeć wołań o pomoc 
u sąsiada. Jako mieszkańcy miasta, 
którego nieformalnym patronem jest 
bł. Edmund Bojanowski – opiekun 
dzieci, starych, nieszczęśliwych i cho-
rych, w okresie Bożego Narodzenia 
pomyślmy chwilę, czym jest wspól-
nota.

(B)

(*) Przyzwoitość – nakazująca 
współczucie dla pokonanych, szacu-
nek do przeciwnika, litość dla słabszych, 
zrozumienie dla grzesznych, wspa-
niałomyślność dla skruszonych, wy-
baczenie dla zmarłych – była jednym 
z elementów cywilizacji Zachodu 
zbudowanej na fundamencie chrze-
ścijaństwa. Nie znały tych cnót Azja 
(z wyjątkiem tej buddyjskiej) ani 
przedkolumbijska Ameryka. (Marcin 
Wolski – „Wymierające słowa: przy-
zwoitość” – „Gazeta Polska”, 
26.11.2014)

cd.  
ze str. 
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W nocy z 29 na 30 
listopada sprzed 
sklepu spożywcze-

go „Społem” przy ul. ks. Stre-
icha skradziono dwie po-
sadzone w tym roku, oka-
załe tuje. Ku zadowoleniu 
nie tylko personelu sklepu 
zdobiły one frontową ścianę 
budynku z wejściem. Drzewka 
rosły w okorowanym grun-
cie. Niestety teraz pozostały 
po nich puste dziury. Na-
leży podkreślić, że była to 
już druga w tym roku kra-
dzież drzewek w tym samym 
miejscu.

PAW

Nocni „ogrodnicy”

n
Po tujach, zaznaczonych białymi strzałkami, pozostały tylko 
puste doły   fot. Paweł Wolniewicz

n
Wilgoć w budynku komunalnym przy ul. Sobieskiego 59   fot. Hanna Siatka

Pogrążona w chaosie 
Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Spójnia” 

wciąż czeka na decyzję 
Krajowej Rady Spółdziel-
czej w sprawie zwołania 
nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia członków, 
które powoła nową Radę 
Nadzorczą i unormuje 
funkcjonowanie wspól-
noty. Przypomnijmy, że 
z uwagi na mniejszą od 
wymaganej liczby członków, 
Rada Nadzorcza formalnie 
nie istnieje, a prezes jako 
jedyny członek zarządu nie 
posiada umocowania, by 

działać samodzielnie. Jak 
nas poinformował, prowa-
dzi się w związku z tym 
jedynie drobne remonty, 
operacje �nansowe nadal 
są realizowane gotówkowo, 
a zadłużenie spółdzielni 
zmalało tylko w niewiel-
kim stopniu. Zgodnie z de-
klaracją prezesa, Krajowa 
Rada Spółdzielcza już od 
dłuższego czasu dysponuje 
wymaganą dokumentacją, 
którą przekazała jej Spój-
nia. Mimo to zwołanie naj-
wyżej władzy spółdzielni 
przedłuża się.

(Z)

W oczekiwaniu na walne

Podane w artykule przykłady 
dotyczą konkretnych osób z Lubo-
nia, m.in. z ul. Wojska Polskiego, 
Sobieskiego, Armii Poznań, oko-
lic pl. Edmunda Bojanowskiego. 
Pochodzą z sygnałów, które do-
cierają do redakcji Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców „Wieści 
Lubońskie”. Niektóre imiona zo-
stały zmienione.

Co o obowiązkach władz cy-
wilnych mówi Katechizm Kościoła 
Katolickiego? – Władze polityczne 
są zobowiązane do poszanowania 
podstawowych praw osoby ludzkiej. 
Powinny w sposób ludzki służyć 
sprawiedliwości, szanując prawa 
każdego, zwłaszcza rodzin i osób 
potrzebujących (2237).
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„Czas i zdrowie to dwa cenne 
skarby, których nie rozpoznajemy 
i nie doceniamy dopóki się nie wy-
czerpią” Denis Waitley

Drodzy Czytelnicy, z okazji świąt 
Bożego Narodzenia i nowego roku 
życzymy Wam niewyczerpanych ilo-
ści wszelkich dóbr. My ze swej strony 
dorzucamy jeszcze: dwie garści miło-
ści, litr szczęścia, sto łyżek zdrowia, 
trzy sztuki spokoju, pół kilo rado-
ści, szczyptę samozadowolenia, czte-
ry opakowania rodzinnego ciepła, 
dwa ziarenka magii i nieskończoną 
ilość spełnionych marzeń.

Redakcja

Przy Stowarzyszeniu Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 
„Wspólna Droga” od maja br. 

działa Klub Olimpiad Specjalnych 
„Fala”. 20-osobową grupę członków 
tej organizacji na basenie „Na Fali” 
przy ul. Kopernika w Luboniu pro-
wadzi Joanna Wyrzykowska (instruk-
tor pływania, nauczyciel wychowania 

�zycznego w szkole specjalnej w Po-
znaniu). Przychodzą tu już od 4 lat. 
Zajęcia mają na celu naukę pływa-
nia, ogólnorozwojową rehabilitację 
i uspołecznienie.– Zaczynaliśmy od 
oswajania z wodą, natomiast teraz 
jesteśmy na etapie nauki pływania 
w stylu kraula pierwszego – informuje 
instruktorka, wskazując też na tera-

peutyczną rolę zajęć. Ich celem 
jest też usamodzielnianie, bo 
ich uczestnicy muszą się sami 
do nich przygotować, rozebrać, 
ubrać, a po zakończonych ćwi-
czeniach przebrać. Pływakami 
opiekuje się również Mateusz 
Frońda – �zjoterapeuta, na co 
dzień pracujący w Koninie.

6 listopada podopieczni 
„Wspólnej Drogi” byli na 
pierwszych zawodach – Re-
gionalnym Mityngu Pływac-
kim Olimpiad Specjalnych 
w Szamotułach, gdzie wystą-
piła większość uczestników 
zajęć. Mieli po raz pierwszy 
możliwość, by sprawdzić 
swoje umiejętności na 25-
metrowym basenie. Ten 
sprawdzian i okazja zdobycia 
medali były dla nich ważne. 
Do mityngu przygotowywa-
ło się 8 osób, zarówno na 
basenie „Na Fali” jak i na 
Termach Maltańskich. Naj-
młodszy zawodnik miał 9 lat, 
a najstarsza pływaczka 54. 
W Regionalnym Mityngu 
Pływackim Olimpiad Spe-
cjalnych uczestniczyli: Do-
rota Adamska, Jakub Dunat, 

Pływacy ze „Wspólnej Drogi”

n
Grupa lubonian na zawodach pływackich z medalami, z lewej Joanna Wyrzykow-
ska   fot. Magdalena Adamska

Kamil Kołodziej, Marta Korcz, Ma-
ciej Przybylski, Michał Schmidt, 
Samuel Stoszewski. Wszyscy zosta-
li odznaczeni medalami. W przy-

gotowania włożyli dużo pracy 
i zaangażowania.

Robert Wrzesiński  n
Podczas Regionalnego Mityngu Pływackiego Olimpiad 
Specjalnych w Szamotułach   fot. Magdalena Adamska

Hania Kurek (3 lata), Ola Ko-
walska (4 l.) i Wojtuś Stemp-
czyński (3 l.) – nasze lubońskie 

dzieciaki – czekają na Boże Narodzenie 
już od jakiegoś czasu. Każde z nich 
ma własną wizję świąt i wszystkiego, 
co się z nimi łączy. Jest jednak jeden 
wspólny mianownik – Mikołaj. Gdy 
tylko o nim mowa, zaraz się oży-
wiają i mówią jedno przez drugie: 
„Mikołaj ma białą brodę i nosi oku-
lary” – twierdzi Hania. „Tak, i jesz-
cze ubrany jest w czerwony długi 
płaszcz, a na plecach nosi plecak 
z prezentami” – dopowiada Woj-
tuś. Na pytanie o Gwiazdora dzieci 
robią duże oczy. – „Kto? Nie, tylko 
Mikołaj przynosi prezenty!” – mówi 
Ola. Maluchy wspólnie twierdzą, że 
na nagrodę zasługują tylko grzecz-
ne dzieci. A skąd Mikołaj wie, że 
są grzeczne? Hania twierdzi, że pa-
trzy na nich z góry; Wojtuś, że on 
jest mądry; a Ola, że to tajemnica. 
Wszystkie dzieci wiedzą, że Mikołaj 
ma sanie i renifery, a według Wojtusia 
pomocnikami Mikołaja są pieski. To 
one pomagają mu rozdać wszystkim 
dzieciom prezenty na czas. Pytanie 

tylko, w jaki sposób Mikołaj wejdzie 
do naszych domów… Według Hani 
i Wojtka przeciska się przez komin, 
mówiąc „ho, ho, ho”, ewentualnie może 
być jeszcze potrzebna drabina; Ola 
jednak uważa, że komin jest kiep-
skim pomysłem, bo jest brudny. I tu 
znów pojawia się słowo „tajemnica”, 
które nadaje jej świętom nieco ma-
giczny wymiar. A jaka powinna być 
zasobność jego portfela? Oj, duża… 
Listę życzeń otwiera samochód, pral-
ka, maszyna do szycia i słodycze dla 
Hani; Ola marzy o klockach lego, 
lalce Barbie, nowych baletkach i ró-
żowym kwiatku do pokoju; a Wojtuś 
(jak przystało na właściciela takiego 
imienia) – o wozie strażackim. Czy 
Mikołaj jest groźny? Dzieci chórem 
odpowiadają: „Nie! On jest miły.” Jak 
trzeba, to powiedzą mu wierszyk albo 
zaśpiewają piosenkę. Hitem tego roku 
jest „Świeć gwiazdeczko mała, świeć, 
do Jezusa prowadź mnie…” I już. Pre-
zenty dla grzecznych przedszkolaków 
będą. A dla tych niegrzecznych? Im 
Mikołaj nic nie przyniesie. Bezstre-
sowe wychowanie sprawiło, że dzieci 
nie wiedzą, czym jest rózga. Święta 

Czerwona tajemnica
czyli święta oczami dziecka

są przyjemne i kojarzą się głównie 
z prezentami, choć dla czterolatki waż-
ne staje się spotkanie rodzinne przy 
wigilijnym stole. A skoro już o kolacji 
mowa… Dla trzylatków ogranicza się 
ona do mięska (ryba według nich 
to też mięso), ciasta i własnoręcz-
nie ozdabianych pierniczków; dla Oli 
ważne są pierogi, które będzie lepić 
z mamą. Co jeszcze jest niezbędne? 
Oczywiście choinka – najlepiej duża 
i pachnąca. A na niej bombki – ko-
niecznie czerwone i dużo światełek. 
Co jeszcze sprawia, że dzieci lubią 

święta? Śnieg, którym będą mogły się 
rzucać i skakać w zaspy.

Święta dzieci są proste i radosne, 
a ich wizję tworzą najczęściej reklama 
i bajki. Biorąc pod uwagę ich wiek, 
nic dziwnego, że religijne aspekty są 
dla nich nieosiągalne. Dobrze jeśli 
wiedzą, że mamy święta, bo „rodzi się 
bozia i wtedy wszyscy się cieszą, 
i śpiewają kolędy”. Pytanie brzmi, czy 
my, dorośli, często nie pozostajemy 
wyłącznie na konsumpcyjnym po-
ziomie…?  (BS)

n
Dla Oli (z lewej), Wojtka i Hani święta to Mikołaj – gość z brodą i w okularach, 
który przyjeżdża saniami. Jest miły, wystarczy mu zaśpiewać    
fot. Beata Stempczyńska
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Od niespełna miesiąca w In-
termarché przy ul. Żabikow-
skiej pracuje w charakterze 

kucharza-rzeźnika rodowity Francuz 
– Rémy Dubus. Ma 56 lat i pochodzi 
z Lille – miasta w północnej Francji 
(region Nord-Pas-de Calais), gdzie 
do dziś mieszka jego rodzina. Można 
stwierdzić, że swój zawód, a zarazem 
pasję życiową ma w genach, ponie-
waż już przed II wojną światową jego 
ojciec produkował wędliny i inne 
wyroby masarskie według starych, 
naturalnych receptur i sprzedawał je 
w rodzinnym sklepie. Później w jego 
ślady poszedł Rémy (m.in. pracował 
w Intermarché w Lille) i jego brat. 
Od 10 lat sympatyczny i pełen rado-
ści Francuz mieszka w Poznaniu. Tu 
poznał swoją żonę – Joannę – i zna-
lazł szczęście. Pracując w lubońskim 
supermarkecie przyrządza wyśmie-
nite produkty kuchni francuskiej, 

oczywiście według starych, ekolo-
gicznych receptur ojca. Dzięki niemu 
w Intermarché można się zaopatrzyć 
lub degustować na miejscu takie spe-
cjały kuchni francuskiej jak m.in.: 
pieczeń z kaczki, różne pasztety, te-
rinę mięsną, naleśniki z pieczarka-
mi i z szynką, omlety z pieczarkami, 
z szynką i z łososiem, łososia w cie-
ście oraz ciastka z serem i szynką. 
Około 70% stanowią ciepłe dania, 
natomiast pozostałe to dania zim-
ne. Jak podkreślił Rémy, w swoim 
menu stosuje sezonowość, zależnie 
od zapotrzebowania klientów. Nie 
bez satysfakcji przyznał, że zespół 
współpracowników go zaakceptował 
i z przyjemnością przyjął do swojego 
grona. Nie ma też problemu z obsłu-
gą klientów, ponieważ dobrze włada 
językiem polskim. Zapytany o swoje 
hobby bez wahania odpowiedział, że 
udało mu się je pogodzić z profesją. 

Kucharz z Francji

n
Rémy Dubus zaprasza klientów Intermarché do stoiska, demonstrując specjały 
kuchni francuskiej – pieczeń drobiową oraz ciastka z serem i szynką   fot. Pa-
weł Wolniewicz

Cieszy się życiem i tym, że w Pol-
sce znalazł swoje miejsce. Na koniec 
wspomniał o urodzonym we Francji 
piłkarzu o polskich korzeniach, bę-
dącym reprezentantem Polski – Lu-
dovicu Obraniaku, który przez pięć 

lat grał w jego rodzinnym mieście 
w klubie Lille OSC i zdobył z drużyną 
mistrzostwo i Puchar Francji.

PAW

Księżniczka Kinga urodziła się 
5 marca 1234 r. jako trzecia 
córka króla Węgier Beli IV 

i Marii Laskaris. Kiedy miała 5 lat 
wysłano ją do Polski i przyrzeczono 
12-letniemu wówczas Bolesławowi. 

Ślub odbył się w 1246 r. Kinga wy-
prosiła u męża złożenie rocznych ślu-
bów czystości, które po dwóch latach 
przedłużyli dozgonnie. W ciągu 40 
lat małżeństwa św. Kinga czynnie 
uczestniczyła w życiu politycznym 
i gospodarczym księstwa, a przy tym 
służyła najuboższym, wspierała i fun-
dowała kościoły. W 1257 r. książę Bo-
lesław podarował jej Ziemię Sądecką, 
którą sprawnie administrowała. Po 
śmierci męża wstąpiła do ufundowa-
nego przez siebie klasztoru klarysek 
w Starym Sączu, gdzie spędziła 12 
lat, dając przykład pokory i święto-
ści. Beaty�kowana w 1690 r. przez 
papieża Aleksandra VIII, kanonizo-
wana w 1999 r. przez papieża Jana 
Pawła II. Św. Kinga zmarła 24 lipca 
w 1292 r. w aurze świętości. Tuż po 
jej śmierci do grobu przychodziły 
liczne pielgrzymki, a wielu pątników 
doznawało łask. Już przed kilkoma 
laty zawiązała się grupa pielgrzymów 
z Lubonia, Łęczycy i klubu im. Marka 
Łbika – olimpijczyka z Puszczyko-
wa. Pielgrzymka górska szlakiem św. 
Kingi odbywa się co roku w ostatni 
tydzień września, liczy około 80 km 

U św. Kingi
Pielgrzymka lubonian

n
W tym roku z grupą pielgrzymów (w tym 9 lubonian) po raz pierwszy uczestni-
czył sztandar byłego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych przy Zakładach Chemicznych

n
Inicjator lubońskiej grupy uczestni-
ków pielgrzymki do św. Kingi – Woj-
ciech Drajerczak (z lewej) z organiza-
torem 24. Górskiej Pielgrzymki Szla-
kiem Św. Kingi – Mieczysławem Wit-
kowskim – ratownikiem GOPR-u

i trwa 3 dni. Trasa przebiega przez 
Pieniny – Stary Sącz, Krościenko, 
Krościenko Szczawnicę, Szczaw-
nicę-Stary Sącz. Przemierzająca ją 
grupa liczy około 30. osób. Pierw-
szym uczestnikiem z Wielkopolski, 
który rozpoczął pielgrzymowanie 5 
lat temu, był Andrzej Drajerczak. 
Jak nam powiedział jego brat, lu-
bonianin Wojciech Drajerczak, co 
roku grupa powiększa się. W ostat-
niej pielgrzymce, w 2014 r., wzięło 
udział 9 pielgrzymów z Lubonia. Byli 

to: Wojciech Drajerczak, Zo�a Dra-
jerczak, Karolina Sawińska, Bartosz 
Dunaj, Wanda Krauze, Beata Sidor, 
Marzena Marciniak, Agnieszka Na-
pierała i Mariusz Michalak. Z oka-
zji 25. ostatniej górskiej pielgrzymki 
uczestnicy z Lubonia, za zgodą ks. 
prob. kan. Karola Biniasia z para�i 
Jana Bosko, uczestniczyli we mszy św. 
w kościele klarysek w Starym Sączu 
ze sztandarem kombatantów i więź-
niów politycznych.

Władysław Szczepaniak

Pan Ryszard Sierecki, jak mówi, 
nie wziął udziału w wyborach 
16 listopada, zniechęcony do-

świadczeniami z maja br. (wybory 
do Europarlamentu). Lokal, w któ-
rym przedtem głosował (SP 2), za-
stał 25 maja zamknięty, bez infor-
macji o tym, dokąd go przeniesiono. 
To, jak twierdzi, uniemożliwiło mu 
głosowanie (wielu innym mieszkań-
com również), o czym poinformował 
w pisemnym proteście Państwową 

Komisję Wyborczą w Warszawie. 
W odpowiedzi, od Okręgowej Ko-
misji Wyborczej (OKW) w Pozna-
niu otrzymał wyjaśnienie powodu 
zmiany siedzib obwodowych komisji 
wyborczych – nowy podział miasta 
na stałe okręgi i obwody głosowania, 
wynikający ze zmienionej ordynacji 
(ustawa z 5.01.2011 r.). Powołując się 
na wyjaśnienia Burmistrza Lubonia 
przewodniczący OKW poinformował, 
że „położono szczególny nacisk na 

Protest wyborczy informowanie mieszkańców o nowych 
siedzibach obwodowych komisji wy-
borczych” i podał 6 form tego dzia-
łania: 50 plakatów na terenie miasta, 
publikacja w „Informatorze Miasta 
Luboń” nr 4 z kwietnia 2014 r., majo-
wych „Wieściach Lubońskich” (jako 
„najpopularniejszym wydawnictwie 
w gminie”), w lokalnych wydawnic-
twach internetowych, na stronach 
BIP i www miasta oraz 9 500 sztuk 
ulotek z obwieszczeniem doręczonych 
przez Pocztę Polską „do wszystkich 
punktów adresowych w mieście”. Ktoś 
obliczył nawet i podał w piśmie, że 

dzięki zmianom, droga pana Ryszarda 
do lokalu wyborczego uległa skró-
ceniu z 720 do 460 metrów!

Lubonianin nie korzysta z Inter-
netu, na oczy nie widział ulotek, 
o których zapewniał przewodniczą-
cy OKW, i hołduje dobremu zwy-
czajowi, że na przenoszonej placów-
ce powinna wisieć informacja o no-
wym adresie! Jest oburzony stosun-
kiem do Obywatela objawiającym się 
m.in. w przeliczaniu demokracji na 
metry, dzielące go od lokalu wybor-
czego!  (S)
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Małgorzata Machalska w imieniu 
Prezydenta RP, pracowników Urzę-
du Miasta i własnym skierowała 
do par ciepłe słowa. Pogratulo-
wała im wytrwałości w związku 
przez długie lata i podkreśliła, że 
są wspaniałym przykładem do na-
śladowania dla młodszych poko-
leń. Życzenia i gratulacje złożyła 
jubilatom również przewodniczą-
ca Rady Miasta – Teresa Zygma-
nowska. Po uhonorowaniu złotych 

par odznaczeniami (szmaragdowe 
otrzymały je 5, a diamentowe 10 
lat temu, teraz wręczono im pa-
miątkowe dyplomy, kwiaty i kosze 
słodyczy), uczestnicy uroczystości 
wznieśli toast lampką szampana 
oraz przy kawie i pysznym torcie 
wysłuchali znanych im przebojów 
w wykonaniu lubońskiego zespołu 
„Ton”. Przy bliskich sercom ryt-
mach niektóre pary ruszyły w tany. 
W części artystycznej wystąpi-
ły Mikołajki z Przedszkola nr 1, 
śpiewając i tańcząc pod czułym 
okiem Malwiny Gajdziel. Następ-
nie ich starsi koledzy i koleżanki 
Mikołaje – uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 pod kierunkiem 
Małgorzaty Goździewskiej – wy-
stąpili grając na instrumentach 
perkusyjnych.

PAW

Lista jubilatów
23 pary odznaczone „Medalem 

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
(w nawiasie podano datę ślubu): 
Jadwiga Kazimiera i Zbigniew 
Stanisław Adamscy (08.03.1964 r.), 
Kazimiera i Paweł Piotr Cegłow-
scy (20.06.1964 r.), Aleksandra 
i Marian Albin Dudowie 
(21.07.1964 r.), Czesława Kazi-
miera i Czesław Fajferowie 
(23.10.1964 r.), Barbara Anna 
Maria i Tadeusz Florkowie 
(25.07.1964 r.), Anna Maria i Ma-
rian Stanisław Hanyszowie 
(08.02.1964 r.), Janina i Hieronim 
Kaczmarkowie (08.02.1964 r.), 
Stanisława Zofia i Tadeusz Kacz-

LUDZIE 

W samo południe, w piątek, 
5 grudnia w sali bankie-
towej „Lacerta” odbyła się 

kolejna uroczystość, podczas której 
uczczono małżeństwa z 50-letnim 
i dłuższym stażem. Honory gospo-
dyni uroczystego spotkania pełniła, 

jak zwykle, kierownik USC – Wie-
sława Voelkel. W części oficjal-
nej zaplanowano okolicznościowe 
przemówienia. Przed wręczeniem 
medali (przyznaje je Prezydent RP 
na wniosek wojewody) i okolicz-
nościowych dyplomów, burmistrz 

Złoci, szmaragdowi i diamentowi
Jubileusze lubońskich małżeństw 2014

n
Uczestnikom uroczystości pozostanie w pamięci występ taneczny Mikołajków   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Gdy zabrzmiały rytmy z czasów młodości, pary 
chętnie ruszyły w tany. Na pierwszym planie Złoci 
Jubilaci – Czesława i Czesław Fajferowie    
fot. Paweł Wolniewicz

markowie (10.10.1964 r.), Maria 
i Jerzy Kołodziejczakowie 
(21.06.1964 r.), Joanna i Roman 
Antoni Korczowie (12.12.1964 r.), 
Danuta i Zygmunt Kukułowie 
(05.06.1964 r.), Bogusława i Michał 
Lichodziejewscy (23.11.1963 r.), 
Kazimiera Jadwiga i Czesław Mi-
chał Molscy (19.09.1964 r.), Jani-
na i Piotr Antoni Nakonieczni 
(17.10.1964. r.), Barbara i Krzysz-
tof Opalińscy (10.10.1964 r.), 
Stanisława Kazimiera i Henryk 
Antoni Paluszczakowie (19.12.1964 r.), 
Stefania i Waldemar Perzyńscy 
(15.08.1964 r.), Bożena Kazimie-
ra i Ryszard Jerzy Tłokowie 
(17.01.1964 r.), Małgorzata i Ry-
szard Stanisław Walkowiakowie 
(11.02.1964 r.), Jolanta Czesława 
i Bolesław Kazimierz Domkowie 
(27.05.1964 r.), Krystyna Maria 
i Stanisław Michalscy (17.10.1964 r.), 
Zdzisława Kazimiera i Janusz Szy-
mańscy (10.10.1964 r.), Bogu-
miła Kazimiera i Józef Kmiecia-
kowie (18.04.1964 r.)

Pary uhonorowane dyplo-
mami (5):

za 55-lecie pożycia małżeńskiego Qn

(Szmaragdowe Gody): Alina Ma-
ria i Bogdan Stanisław Majchrza-
kowie

za 60-lecie pożycia małżeńskiego Qn

(Diamentowe Gody): Maria Teresa 
i Tadeusz Kałużniakowie, Halina 
Stanisława i Henryk Andrzej Kobu-
sowie, Justyna i Jan Jerzy Górni, Fe-
licja Zo�a i Ryszard Brychowie.

n
Uhonorowane pary chętnie pozowały do wspólnego zdjęcia z paniami Burmistrz, Prze-
wodniczącą Rady Miasta i Kierownikiem USC   fot. Paweł Wolniewicz
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Do Powstania
Od 16 listopada 1918 roku będąc 

na wojskowym urlopie w Opalenicy, 
rodzinnym gnieździe, czas ten wy-
korzystał na zbieranie broni. Nara-
żał własne życie, podbierając broń 
m.in. z transportów powracających 
z pola walki. Jak podał w kwestio-
nariuszu, od 9 grudnia 1918 roku 
był przy rozbrajaniu pociągów z żoł-
nierzami Grenzschutzu, wojsk nie-
mieckich podwożonych m.in. z kie-
runku Berlina. Zdobywał tam broń 
i amunicję. Brał też udział przy two-
rzeniu Rady Ludowej w Opalenicy, 
wstąpił do oddziału Służby Bezpie-
czeństwa Rady Robotniczej i Żoł-
nierskiej w Opalenicy kierowanej 
przez Edmunda Klemczaka. W okre-
sie tym tworzył się silny duch po-
wstańczy i mocna nadzieja odrodze-
nia Polski, toteż, mimo że otrzymał 
telegram nakazujący powrót do nie-
mieckiej armii, nie zareagował. Był 
pewien, że tym razem „Polska być 
musi”. Z Rady Robotniczej i Żołnier-
skiej utworzyła się Kompania Opa-
lenicka pod dowództwem Edmun-
da Klemczaka.

Z braćmi
Józef Niedźbała namówił też 

trzech swoich młodszych braci do 
wstąpienia w szeregi powstańcze. 
Z akt Związku Weteranów Powstań 
Narodowych RP (ZWPN RP) 1914-
19 Koło Żabikowo i powojennego 

Związku Powstańców Wielkopolskich 
(ZPW) 1918-1919 wynika, że do 
Powstania Wielkopolskiego w Kom-
panii Opalenickiej przystąpił 21 
grudnia 1918 roku. Ponieważ miał 
pewną praktykę z armii niemieckiej, 
spełniał w tejże kompanii m.in. 
funkcję dowódcy plutonu. Na pew-
nych odcinkach walk został parla-
mentariuszem do rokowań z Niem-
cami oraz tajny wywiadowca. Przy-
nosił wiele materiałów, co pozwa-
lało w lepszej orientacji rozmiesz-
czenia sił nieprzyjacielskich. W kwe-
stionariuszu wymienił z datami 
miejsca swoich walk: 3.01.1919 r. 
– zajmowanie Nowego Tomyśla; 6.01. 
– walki pod Zbąszyniem; 10.01. – 
pod Strzyżewem; 12.01. – pod Nowym 
Dworem; 17.01. – walki pod Łom-
nicą; 25.01. – Czerwony Dwór; 
11.02.1919 r. walki pod Nową Wsią 
i Grójcem; 12.02. – pod Nową Wsią, 
Krzyżkówkiem, Chodzieżą i Nakłem. 
W innym miejscu podaje, że walczył 
też w okolicach Babimostu, Pierzy-
ny czy Wielkiej Wsi. Później, podczas 
tworzenia Armii Wielkopolskiej, 
Kompania Opalenicka została włą-
czona jako 5. kompania strzelecka 
do 7. Pułku Strzelców Wielkopolskich 
(późniejszego 61. Pułku Piechoty 
w Bydgoszczy).

W Armii Wielkopolskiej
Józef Niedźbała w kwietniu 1919 r. 

przydzielony został do 5. komp. 7. Puł-
ku Strzelców Wielkopolskich. 4.6.1919 r. 
z rozkazu dowództwa Pułku przy-
dzielony do Sztabu Pułku. 17.6.1919 r. 
został mianowany sierżantem. W kwe-
stionariuszu wymienia m.in. świad-
ków jego udziału w Powstaniu Wiel-

 LUDZIE / HISTORIA

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

Kalendarium lubońskie
grudzień – okrągłe rocznice

295 lat temu
10 grudnia 1719 r. miasto Po-Qn

znań wydało przywilej dla osad-
ników bamberskich w Luboniu – 
13 niemieckich rodzin wyznania 
katolickiego (58 osób) przybyłych 
w sierpniu 1719 r. na tereny dzi-
siejszego miasta, zrujnowane i wy-
ludnione na skutek wojny szwedz-
kiej (1712 r.) i zarazy (1709 r.), 
w celu ich zagospodarowania.   
(3, s. 36)

120 lat temu
8 grudnia 1894 r. na zakończenie Qn

trwających od 25 listopada misji (z 
udziałem trzech misjonarzy) w sta-
rym, drewnianym kościele w Wi-
rach (wówczas para�a dla lubonian) 
ks. abp Edward Likowski udzielił 
sakramentu bierzmowania setkom 
wiernych. W okresie zaboru pru-
skiego była to uroczystość wielce 
krzepiąca ducha polskiego.   (13, 
s. 56)

105 lat temu
Jak wynika z wydrukowanego na Qn

tę okoliczność zaproszenia, 5 grud-
nia 1909 o godz. 11 poświęcono 
kościół ewangelicki w Żabikowie 
Kolonii.   (13, s. 268)

80 lat temu
1 grudnia 1934 r. w �rmie R. Maya Qn

został zatrudniony prof. dr hab. Antoni 
Swiniarski (1910-1985) – mieszkający 
w Luboniu dyrektor naczelny tej �rmy 
w latach 1945-1948.   (6, s. 88)

1 grudnia 1934 r. komendantem Qn

hufca ZHP Poznań Powiat został 
Kazimierz Grenda, nauczyciel i kie-
rownik SP 3; uczestnik Powstania 
Warszawskiego, po wojnie komen-
dant Okręgu Łódzkiego Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość (WiN) – 
konspiracyjnej organizacji sprze-
ciwiającej się wprowadzeniu sys-
temu komunistycznego w Polsce.   
(13, s. 251)

75 lat temu
15 grudnia 1939 r. Zgromadzenie Qn

Sióstr Służebniczek NMP otrzymało 
od hitlerowców nakaz opuszczenia 
budynku przy pl. Wolności (dziś pl. 
Edmunda Bojanowskiego), ale na 
pisemną interwencję Zgromadzenia 
nakaz wycofano. Siostrom zabroniono 
jednak wykonywania prac opiekuń-
czych na terenie gminy (blisko 130 
podopiecznych, prowadzenie przed-
szkola). Pracowały na swoje utrzy-
manie we własnym gospodarstwie 
rolnym w Kotowie do 1942 r., kiedy 
je aresztowano.   (3, s. 156)

65 lat temu
6 grudnia 1949 r. społeczność SP 1 Qn

obejrzała w kinie �lm pt. „Lenin”.   
(13, s. 297)

W grudniu 1949 r. koło Żywe-Qn

go Różańca Matek w para�i pw. św. 
Jana Bosko ufundowało dla kościo-
ła nową chrzcielnicę za 132 000 zł.   
(3, s. 183)

60 lat temu
28 grudnia 1954 r. Prezydium Qn

Wojewódzkiej Rady Narodowej 
zatwierdziło Mariana Ulatowskie-
go (10.05.1920 r. – 04.09.1984 r.) na 
przewodniczącego Prezydium pierw-
szej od powstania miasta (7.10.1954) 
Miejskiej Rady Narodowej. Był 

pracownikiem �zycznym w Wiel-
kopolskich Zakładach Przemysłu 
Ziemniaczanego. Rządził miastem 
do 1958 r.   (8)

55 lat temu
19 grudnia 1959 r. w Sądzie Po-Qn

wiatowym zarejestrowano Międzyza-
kładową Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Lubonianka”, utworzoną przez 18 
pracowników Zakładów Ziemniacza-
nych. Miała wówczas siedzibę przy 
ul. Dzierżyńskiego 49 (dziś Armii 
Poznań).   („WL” 12-2005, s. 18)

40 lat temu
7 grudnia 1974 r. na podstawie Qn

decyzji ks. abpa Antoniego Barania-
ka w kaplicy na ul. Sobieskiego 81, 
po raz pierwszy nazwanej „pw. bł. 
Maksymiliana Marii Kolbego” (dziś 
świętego), utworzono Ośrodek Dusz-
pasterski.   (3, s. 212)

12 grudnia 1974 r. oddano do Qn

użytku nowy budynek Komisaria-
tu Milicji Obywatelskiej (MO) przy 
ul. Powstańców Wlkp. Uroczystego 
otwarcia dokonał I Sekretarz Komi-
tetu Powiatowego PZPR w Poznaniu 
Józef Cichowlas, zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego MO w Pozna-
niu Stanisław Konieczny, mjr Wal-
demar Domachowski, Marian Nie-
dbała, ppor. Zenon Drzewiecki, Jan 

cd.  
obok

Sierżant Józef Niedźbała wspo-
minał w zachowanych aktach 
i życiorysie, że jego służba była 

bardzo trudną, nieraz narażał życie, 
pełniąc m.in. funkcję wywiadow-
cy. Jednocześnie, podczas powstania 
wielkopolskiego był parlamentariu-
szem w rokowaniach z Niemcami. 
Później uczestniczył także w wojnie 
polsko-bolszewickiej. W Centralnym 
Archiwum Wojskowym (CAW) im. 
mjr. Bolesława Waligóry w Warszawie 
– Rembertowie znajdują się doku-
menty, do których dotarło Stowarzy-
szenie „Forum Lubońskie”. Wynika 
z nich, iż Józef Niedźbała ubiegał się 
o nadanie Krzyża Niepodległości. 
Niestety, z sygnatury akt odrzuco-
nych 20.12.1937 r. wynika, że nie 
dostał tego odznaczenia.

Dla odbudowy RP
W życiorysie napisanym w Opa-

lenicy 20 czerwca 1934 roku zawar-
tym w aktach CAW stwierdził: 
Praca moja ob�towała dla dobra 
odbudowy Rzeczypospolitej Polskiej, 
toteż nie szczędziłem zdrowia, od-
wagi, a nawet życia. całym zapałem 
poświęcałem się dla dobra oswaba-
dzania granicy polskiej. Spodziewam 
się, że władze Komisji Krzyża Nie-
podległościowego przyczynią się do 
uznania za pracę położoną dla do-
bra Państwa Polskiego.

Józef Niedźbała urodził się 20 
stycznia 1892 r. w Opalenicy, jego 
ojcem był Jan, matką Marcjanna 
z domu Hemmerling. W życiorysie 
podawał: Do Szkoły Elementarnej 
uczęszczałem przez 8 lat w Opaleni-
cy, po opuszczeniu ławy szkolnej 
udałem się w naukę zawodu stolar-
skiego do mistrza stolarskiego p. Maj-
snera zamieszkałego tamże. Po ukoń-
czeniu tego udałem się do Berlina, 
by udoskonalić się w swoim zawo-
dzie.

Praktykując stolarstwo w Ber-
linie, należał m.in. do Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” oraz To-
warzystwa Muzycznego „Lutnia”, 
których celem, jak sam twierdził, 
było podtrzymywanie na obczyźnie 
ducha macierzystego i pielęgnowa-
nie muzyki polskiej, toteż chwile 
pośród rodaków były bardzo miłe 
i celowe dla dobra zmartwychwsta-
nia Polski.

Na I wojnie
Następnie, jak większość Wiel-

kopolan w okresie zaborów, jako 
poborowy był w 1913 r. powołany 
w wieku 21 lat do armii pruskiej. Na 
I wojnę światową został zmobilizo-
wany 10 października 1914 roku do 
3. kompanii strzeleckiej w Lübbau 
(Brandenburg).

Parlamentariusz i wywiadowca
Józef Niedźbała – Powstaniec Wielkopolski 1918-1919 z Kompanii Opalenickiej, uczestnik wojny 
polsko-bolszewickiej, ujął też mordercę ks. Stanisława Streicha
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Waliński, Włodzimierz Gawroński, 
ppor. Henryk Zagajewski, Edward 
Kudyński, Henryk Bal.

24 grudnia 1974 r. ks. Marian Qn

Mikołajczak – pierwszy proboszcz 
w Lasku – odprawił pierwszą paster-
kę w kaplicy pw. bł. Maksymiliana 
Marii Kolbego.   (3, s. 212)

25 lat temu
W grudniu 1989 r. ukazał się pierw-Qn

szy numer „Przeglądu Lubońskiego” 
(pierwsza niezależna prasa luboń-
ska) wydanego przez Samorządowy 
Komitet Obywatelski – prekursora 
„Wieści Lubońskich” – Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców (czytaj 
na str. 2).   (8)

15 lat temu
28 grudnia 1999 r. Rada Miasta Qn

Luboń uchwaliła przystąpienie do 
sporządzenia Miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: 
„Lasek-Północ”, „Lasek-Zachód” i te-
renu przeznaczonego na poszerze-
nie cmentarza w Żabikowie.   (10 
– XVIII/93/99; XVIII/94/99; XVIII
/95/99)

W grudniu 1999 r. za zgodą bur-Qn

mistrza Włodzimierza Kaczmarka 
na budynku Urzędu Miejskiego usta-
wiono maszt telefonii komórkowej. 

Na skutek protestu mieszkańców 
w 2003 r. antenę zdemontowano.   
(„WL” 01-2000, s. 10)

10 lat temu
9 grudnia 2004 r. Rada Miasta Qn

uchwaliła Miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla 
południowego Lasku „Nowe Czaj-
kowo”   (10)

19 grudnia 2004 r. w kościele pw. Qn

św. Jana Bosko odsłonięto tablicę 
upamiętniającą proboszcza tej para-
�i w latach 1945-1973, ks. Teodora 
Nogalę, którą poświęcił ks. bp Ma-
rek Jędraszewski. Tablicę ufundowało 
Stowarzyszenie Społecznego Fun-
duszu Ludzi Dobrej Woli.   („WL 
01-2005, s. 4)

W grudniu 2004 r., po 100 latach Qn

Zakłady Ziemniaczane zamknęły za-
kład produkcyjny w Luboniu, a część 
urządzeń przeniosły do miejscowości 
Staw w gminie Strzałkowo, powiat 
słupecki.   („WL” 12-2004, s. 3)

5 lat temu
16 grudnia 2009 r. w ramach Qn

ogólnopolskiego programu „Moje 
Boisko – Orlik 2012” uroczyście 
otwarto kompleks sportowy przy 
SP 4.   („WL” 01-2010, s. 5)

Od 29 grudnia 2009 do 2 stycznia Qn

2010 r. w lubońskich para�ach gościła 
młodzież przybyła na 32. Europejskie 
Spotkanie Młodzieży zorganizowane 
w Poznaniu przez wspólnotę Taizè.   
(„WL” 01-2010, s. 3)

Na sesji Rady Miasta 29 grudnia Qn

2009 r. po raz pierwszy w historii 
Lubonia nie uchwalono budżetu na 
następny rok. Nasze miasto było wtedy 
jedyną gminą w powiecie poznań-
skim, która tego nie zrobiła.   („WL” 
01-2010, s. 13)

W grudniu 2009 r. �rma „Kom-Lub” Qn

otrzymała certy�katy zintegrowanego 
systemu zarządzania wg norm ISO 
14001 (zarządzanie jakością) i ISO 
9001 (zarządzanie środowiskiem).   
(„WL” 01-2010, s. 5)

W grudniu 2009 r. ukazała się Qn

kolejna książka wydana przez Sto-
warzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Forum Lubońskie” – „Lubonianie 
w Powstaniu Wielkopolskim”.   („WL” 
12-2009, s. 10)

[źródła: 1 – „Architektura prze-
mysłowa XX wieku. Luboń k. Po-
znania” Grażyna Balińska, Wrocław 
2000; 3 – „Luboń i okolice. Dzie-
je osadnictwa i dziewięciu para�i” 
Stanisław Malepszak, Luboń 2002 

i 2005; 4 – „Wykopaliska archeolo-
giczne w Luboniu”, Stanisław Ma-
lepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 
1998: 5 – „50 lat Lubońskiego Klu-
bu Sportowego 1943 – 1993”, Sta-
nisław Malepszak, Luboń 1993; 6 
– „Zakłady Chemiczne Luboń SA 
1914-1999. Tradycja i współcze-
sność”, Andrzej Zarzycki, Luboń 
1999; 8 – Biblioteka Miejska – „Ka-
lendarium 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. Rusz-
kowski, Luboń 2008; 15 – Kronika 
Komisariatu MO w Luboniu (1974-
1990); 16 – „Lubonianie w Powsta-
niu Wielkopolskim”, Luboń 2009; 17 
– „Rocznik Historyczny Lubonia” 
– tom 1, Luboń 2011; 18 – „Rocz-
nik Historyczny Lubonia” – tom 2, 
Luboń 2012; 25 – „Bambrzy”, Maria 
Paradowska, Poznań 1998]

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

oprac. HS

cd.  
ze str. 
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Kolejne zdjęcie w cyklu „Z la-
musa”, jakie przedstawiamy 
z prośbą o pomoc w rozpo-

znaniu, to opublikowane w „Orę-
downiku” – ilustrowanym dzien-
niku narodowym i katolickim – 22 
marca 1938 r., na pierwszej stronie 
przy artykule „Proces mordercy śp. 
ks. proboszcza Streicha”.

Świadkowie
Zdjęcie przedstawia: Dzieci lu-

bońskie, które były świadkami za-
mordowania śp. ks. proboszcza Stre-
icha i w tym charakterze zostały 
wezwane na proces. Fotogra�ę wy-
korzystamy w najbliższym „Rocz-
niku Historycznym Lubonia” – tom 4 
jako ilustrację rozdziału pt. „Sprawa 
księdza Streicha 
na łamach pra-
sy” będącego 
pierwszą publi-
kacją pracy 
magisterskiej 
Małgorzaty Pryj-
dy, obronionej 
w 1995 r. na 
Katolickim Uni-
wersytecie Lu-
belskim. Dziś 
dzieci ze zdjęcia, 
jeśli żyją, mają 
ponad 80 lat. 
Spróbujmy w ro-
dzinach i wśród 
rówieśników 
wspólnym wy-
siłkiem rozpo-

znać, kto jest na zdjęciu. Osoby 
mogące pomóc, prosimy o kontakt 
z redakcją lub nr. tel. 609 616 277. 
Liczymy też na inne historyczne 
zdjęcia z Lubonia, które „uśpione” 
leżą w Państwa szu�adach czy al-
bumach, może przy okazji świąt 
Bożego Narodzenia będziecie je 
przeglądać i wspólnie wspominać 
dawne czasy. Dajmy starym zdjęciom 
drugie życie i podzielmy się z młod-
szym pokoleniem, które powinno 
poznawać lokalną historię ludzi, 
miejsc i wydarzeń. Za pomoc w roz-
poznaniu, dla chętnych, w nagrodę 
oferujemy reprodukcję.

(R)

Rozpoznajemy lubońskie zdjęcia

n
Kto rozpoznaje dzieci ze zdjęcia – świadków zamordowania ks. 
Stanisława Streicha? Czekamy – zadzwoń do redakcji „WL” lub 
– 609 616 277

kopolskim: Kazimierz Primke – Opa-
lenica, Stary Rynek, Leon Luciński 
– sierż. i Feliks Stein – st. sierż. WP 
z 61 PP, Antoni Mieloszyński – plut. 
z Lubonia.

Na wojnie 1920 r.
Po powstaniu z 61. Pułkiem 

Piechoty wyruszył na front wojny 
polsko-bolszewickiej, biorąc w niej 
udział aż do zakończenia. W aktach 
odnotowano, iż uczestniczył w dzia-
łaniach zbrojnych na Ukrainie, 
walcząc m.in. o Kijów i pod Bere-
zyną. 1 grudnia 1920 roku został 
mianowany podo�cerem zawodo-
wym 61. Pułku Piechoty w Bydgosz-
czy. Służbę tę pełnił do końca listo-
pada 1926 roku. Po 13 latach wojska 
(w tym 5 lat w armii pruskiej i 8 
w Wojsku Polskim) zwolniony 
w stopniu sierżanta.

Praca i rodzina
Po powrocie z wojska został za-

trudniony jako rzemieślnik – stolarz 
w Głównych Warsztatach Kolejowych 
w Poznaniu. W kwestionariuszu 
podawał także, że jest z zawodu mu-
zykiem m.in. od 1931 r. należy do 
Orkiestry KPW (Kolejowego Przy-
sposobienia Wojskowego). Z akt 
wyczytać można także, iż miał 171 cm 
wzrostu oraz ślady odparzeń na 
piersiach, które być może powstały 
na skutek ran wojennych. Należał 
do Klubu Sportowego Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego w Po-
znaniu (wcześniejsza nazwa KKS 
Lech-Poznań).

Ożenił się 26 kwietnia 1922 roku 
ze Stefanią Jaśkowiak. Mieli troje 
dzieci: Aleksandrę (ur. 17.02.1923 r.), 

Melanię (ur. 8.12.1924 r.), Zdzisława 
(ur. 5.10.1928 r.). Mieszkał w Lubo-
niu przy ul. Poznańskiej 14 (dziś ul. 
Armii Poznań).

Ujęcie mordercy
Wraz z żoną Stefanią, uczestni-

cząc 27 lutego 1937 r. z dziećmi we 
mszy św. w kościele pw. św. Jana 
Bosko, byli świadkami zamordowa-
nia ks. proboszcza Stanisława Stre-
icha. Zeznawali później przed sądem 
jako świadkowie w procesie mor-
dercy – Wawrzyńca Nowaka. Warto 
przypomnieć, że Józef Niedźbała 
wraz z Franciszkiem Szulcem i Jó-
zefem Mańczakiem ujęli mordercę, 
który po kolejnych strzałach i zra-
nieniu kościelnego Franciszka Kraw-
czyńskiego chciał zbiec. Udaremni-
li jego ucieczkę i oddali w ręce 
przybyłej na miejsce zdarzenia po-
licji.

Należał od 5 czerwca 1936 r. do 
Związku Weteranów Powstań Na-
rodowych RP 1914-1919 Koło Pra-
cowników Kolejowych w Poznaniu 
(nr dypl. 18106, nr arch. 20403). Od 
4 lipca 1947 r. był członkiem Związ-
ku Powstańców Wielkopolskich 
1918-1919 Koło Żabikowo (nr ewid. 
3582). Posiadał Krzyż Pamiątkowy 
Towarzystwa Uczestników Powsta-
nia Wielkopolskiego 1918-1919.

Rodzinę, osoby, które posia-
dają zdjęcia, dodatkowe informa-
cje, dokumenty lub pamiątki 
związane z Józefem Niedźbałą 
prosimy o kontakt z redakcją lub 
tel. 609 616 277.

Robert Wrzesiński  
i Piotr P. Ruszkowski
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Kowboje straszyli w Hallo-
ween

Lubońscy kowboje zapewnili dzie-
ciom 31 października atrak-
cje halloweenowe. Przebrani 

w upiorne stroje rodzice ze swoimi 
pociechami tańczyły z wiedźmami, 
które przyleciały na miotłach. Czarow-
nice prowadziły konkursy i zabawy 
związane z wykrawaniem dyni, dzieci 
pomagały w gotowaniu niezwykłej 
mikstury. Wesołe duszki zachęca-
ły nieśmiałych gości do wspólnego 
śpiewu i hulanki. Wobec tych, którzy 
zawitali na ranczo królowało powie-
dzenie: „Cukierek albo psikus”, naj-
pierw musieli zaśpiewać piosenkę, 
a później otrzymywali łakocie. Po 
miasteczku grasowały zombi oraz 
przerażające potwory. Szczęśliwcom 
udało się spotkać Hrabiego Draculę, 
z którym mogli zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie. Szeryf Jednooki Willy 
opowiedział legendę o starożytnym 
cmentarzysku Indian z plemienia 

„Płonąca Strzała”, którzy w tym dniu, 
zbudzeni z wiecznego snu, wstępują 
na drogę wojenną. Usłyszeli mroczną 
historię o poległym rewolwerowcu 
zwanym „Dyniogłowy”, który szuka 
zemsty i poluje na niewinne zabłąkane 
duszyczki. Przyrządziliśmy wyśmie-
nite i ciekawe potrawy, które swoim 
mrocznym wyglądem przyciągały do 
degustacji smakoszy. Nie zapomnieli-
śmy o dorosłych, którzy chcieli spędzić 
ten wieczór miło i sympatycznie. DJ 
Jack zapewnił muzykę, przy której 
bawiliśmy się na całego!

Święto Dziękczynienia
22 listopada odbyły się w mia-

steczku obchody Święta Dziękczy-
nienia połączone z Dniem Kawale-
rzysty Wzięli w nich udział człon-
kowie i sympatycy tego nietypowe-
go miejsca oraz osoby przyjezdne. 
Kultywowaliśmy tradycję pierwsze-
go Dziękczynienia, które odbyło się 
w 1621 r. w miejscu, które dziś nosi 

nazwę Saint Augustine na Florydzie. 
Wcieliliśmy się w rolę pielgrzymów, 
którzy przypłynęli do Ameryki Pół-
nocnej z zamiarem skolonizowania 
tych terenów. Podziękowaliśmy 
wspólnie Panu Bogu za dobro w lu-
dziach oraz ob�te żniwa i urodzaj. 
Osadnicy ucztowali razem z India-
nami, którzy pomogli im przetrwać 
pierwszą srogą zimę, dostarczając 
jadło. Goście obejrzeli wycinek re-
konstrukcji upozorowanej Wojny 
Secesyjnej. Zainspirowały ich epo-
kowe mundury Kawalerii Północnej 
i Południowej, a także uzbrojenie 
i efekty specjalne odzwierciedlające 
historię krwawych wojen białych 
osadników z tubylcami (Ameryka-
nami). Po przemarszu żołnierze 
oddawali honory do �ag reprezen-
tując swoją przynależność. Generał 
Jack odznaczył zasłużonych kawa-
lerzystów stopniami sierżanta i po-
rucznika. Zainteresowani wzięli udział 
w prelekcji i mogli oglądać na dużym 
ekranie zdjęcia przedstawiające dzie-
je obchodów dziękczynnych oraz 

dowiedzieć się ważnych informacji 
o kolonistach przybyłych z Europy. 
Zaszczycił nas swoją obecnością 
komisarz do spraw Indian, który 
opowiadał, jak wyglądało kiedyś 
życie na Dzikim Zachodzie oraz 
o indiańskich obyczajach i ich pra-
wach do ziem Ameryki Północnej. 
Zainteresowani tematem poznali 
powód wojen odbywających się na 
tym kontynencie. Obecni wzięli udział 
w ślubie Indianki Niebieska Chmu-
ra, córki wodza z plemienia „Pło-
nąca Strzała”, z sierżantem Cordellem. 
Wszystkich zaproszono do wspól-
nego tańca indiańskiego, zwanego 
„kulawym”. Kobiety z plemienia 
wykonały rytuał oczyszczenia duszy 
i ciała ze złych mocy za pomocą 
dymu z palących się ziół unoszące-
go się z muszli. Kończąc ceremonię 
przystąpiliśmy do wypalenia fajki 
pokoju na znak pojednania i wza-
jemnego szacunku do drugiego 
człowieka. Ucztowaliśmy, tańcząc 
i śpiewając do białego rana.

Zbigniew Henciel

Z miasteczka country

n
W przebraniach halloweenowych   fot. Zbigniew Henciel

W niedzielę, 23 listopada 
o godz.18 w Przeźmie-
rowie, dzięki funkcjo-

nalności tamtejszego nowego bu-
dynku Centrum Kultury, miała 
miejsce ogólnopolska premiera 
współcześnie nie wystawianej 
opery Oskara Kolberga – „Scena 
w karczmie, czyli powrót Jan-
ka”. Światowa prapremiera od-
była się 28 października br. na 
scenie Teatru Polskiego w Po-
znaniu. Przedsięwzięcie było jed-
nym z wydarzeń Roku Kolberga 
2014, ogłoszonego uchwałą Sej-
mu RP, związanych z 200. rocz-
nicą urodzin Oskara Kolberga 
i odbyło się dzięki wsparciu ze 
środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Or-
kiestracji dzieła podjął się Maciej 
Prochaska, muzykolog z Instytutu 
im. Oskara Kolberga w Poznaniu. 
Inscenizacji dokonał poznański 
aktor i reżyser Artur Romański, 
a kierownictwo muzyczne spra-
wował Bartłomiej Stankowiak. 

W obsadzie znaleźli się artyści 
scen poznańskich, m. in. Teatru 
Muzycznego oraz absolwentów 
poznańskiej Akademii Muzycznej 
działających w studium opery 
współczesnej „Sibersee”. Muzykę 
wykonała orkiestra „Accademia 
dell’Arcadia”. W przedstawieniu 
wziął też udział Zespół Pieśni 
Myśliwskiej „Nemrod”, którym 
kieruje Radosław Jastak – dyry-
gent Chóru Kameralnego „Pro 
Academica” przy Wyższej Szkole 
Nauk Humanistycznych i Dzien-
nikarstwa w Poznaniu, a na co 
dzień nauczyciel muzyki w lu-
bońskiej SP 2. Chór „Pro Acade-
mica” pod kierunkiem R. Jastaka 
wystąpi w budynku starej SP 3 
(obecnie Gimnazjum i Liceum 
im. Kardynała J.H. Newmana 
8 stycznia o godz. 18 (więcej 
czytaj na str. 45).

(S)

n
ślub Indianki Niebieska Chmura z sierżantem Cordellem   fot. Zbigniew Henciel

Nauczyciel – dyrygent
O „kwitnących” od 11 lat w na-

szym mieście „Szarotkach” 
i ich jubileuszu pisaliśmy sze-

rzej w ubiegłym roku (czytaj „WL” 
10-2013, str. 40). Od tego czasu lu-
boński zespół śpiewaczy, którego 
przewodniczącą jest Irena Podże-
rek, nie zwalnia tempa i w mijają-
cym roku kilkanaście razy występo-
wał przy różnych okazjach nie tylko 
w Luboniu, ale również w sąsiednich 
miejscowościach. Ostatnio, 10 listo-
pada, w Domu Kultury w Łęczycy 

na wieczorze patriotycznym z oka-
zji Święta Niepodległości „Szarot-
ki” zaśpiewały „Jak długo w sercach 
naszych” i „Sen o Poznaniu”. Kie-
rownikiem artystyczno-muzycznym 
zespołu jest nadal Krzysztof Brych, 
któremu pani Irena dziękuje za za-
angażowanie w pracę nad zespołem. 
Za wsparcie wyraża wdzięczność 
dyrektor Ośrodka Kultury – Regi-
nie Górniaczyk oraz przyjaciołom 
i znajomym.

PAW

Szarotki w Łęczycy

n
„Szarotki” śpiewające pieśni patriotyczne podczas wieczoru w łęczyckim Domu 
Kultury. Na instrumentach klawiszowych akompaniuje Krzysztof Brych



12/2014

39

KULTURA

Tradycyjnie już, 
18 listopada od-
było się spotkanie 

Kręgu Starszyzny Har-
cerskiej i Seniorów 17. 
i 18. Lubońskiej Drużyny 
Harcerskiej Luboń-Lasek. 
Rozpoczęto od Mszy św. 
za zmarłych i żyjących 
członków, którą w kościele 
św. Maksymiliana odpra-
wił Ks. Józef Majchrzak. 
Po mszy spotkano się przy 
pomniku obok Szkoły 
Podstawowej nr 4. Zapa-
lono znicze oraz chwilą 
ciszy uczczono pamięć 
druhów, którzy odeszli 
z Kręgu na wieczną wartę. 
Dalsza część spotkania 
odbywała się w Szkole 
Podstawowej nr 4. Dyrek-
tor Czwórki – Agniesz-
ka Antczak – i dh. Cze-
sław Szafczyk powitali 
przybyłych członków 
Kręgu, seniorów i go-
ści. Odbyły się wystę-
py dzieci z okazji Święta 
Odrodzenia. Występowały przy-
gotowane przez panie: Lucynę 
Krenc, Danutę Koprucką i Hele-
nę Piontek. Spotkanie przebiegło 
w miłej i serdecznej atmosferze, 

przy kawie i ciastkach. Zebrani 
wtórowali dzieciom podczas śpie-
wu niektórych piosenek.

Czesław Szafczyk i PAW

Wieczornica harcerzy seniorów

n
Pomnik „Kamień” z ufundowaną przed 16 laty 
przez harcerzy i ówczesne władze miasta tablicą, 
upamiętniającą 65. rocznicę powstania pierw-
szych drużyn harcerskich w Lasku   fot. Czesław 
Szafczyk

Pamiętając o 96. rocznicy od-
zyskania przez naszą ojczyznę 
niepodległości, Stowarzyszenie 

„Solidarni w Prawdzie i Miłosier-
dziu” tradycyjnie spotkało się 11 li-
stopada, by uczcić wielkie narodowe 
święto. W wieczornicy, która odby-
ła się w restauracji pensjonatu „Villa 
Montana” przy ul. Poniatowskiego 
uczestniczyli m.in.: burmistrz Da-
riusz Szmyt, jego zastępca Mikołaj 
Tomaszyk, przewodniczący Rady 
Miasta Marek Samulczyk, Edmund 
Kostrzewski, Norbert Kulpa, który 
wygłosił okolicznościową prelekcję, 
prof. Agnieszka Niezgoda, prof. dr. 
hab. Jan Skuratowcz, dr Lidia Sobo-
cińska, mający rodzinę w Luboniu 

dr Bartłomiej Wróblewski (czło-
nek Rady Programowej PiS i Aka-
demickiego Klubu Obywatelskiego 
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
zdobywca Mount Everestu i Korony 
Ziemi, aktualnie radny Sejmiku Wo-
jewództwa Wielkopolskiego), Raj-
mund Krusinski oraz radni miejscy. 
O atmosferę i odpowiednią oprawę 
podczas uroczystości zadbali państwo 
Jolanta i Robert Korczowie. Bezpo-
średnio po zakończeniu spotkania 
uczestnicy udali się na pl. Edmun-
da Bojanowskiego, gdzie odbyły się 
o�cjalne, miejskie obchody Święta 
Niepodległości.

PAW

Patriotyczne popołudnie

n
Jolanta Korcz (od lewej) czuwała nad przebiegiem spotkania i dbała, by zapro-
szeni goście czuli się dobrze   fot. Paweł Wolniewicz

Masz w swoich archiwach 
zdjęcia przedstawiające 
nasze miasto, imprezy 

miejskie, uroczystości? Prześlij nam 
je do końca roku, a w drodze loso-
wania wyłonimy 25 fotogra�i, które 
będą stanowiły tło portalu „Wieści 
Lubońskich”. Co tydzień będziemy 
wykorzystywać inną fotogra�ę, i tak 
do połowy 2015 r.

Zdjęcia prosimy przesyłać do 
końca grudnia 2014 r. na adres: 
portal@wiescilubonskie.pl. Mini-
malna rozdzielczość fotogra�i: 
1920x1080 pix (orientacja pozioma). 
Na fotogra�ach nie umieszczamy 
żadnych napisów. Temat e-maila: 
„Tło portalu WL”. W treści e-maila 

prosimy podać imię i nazwisko (lub 
pseudonim) autora oraz datę wy-
konania zdjęcia – te informacje 
zostaną umieszczone w tle (w jed-
nakowy sposób dla wszystkich). 
Każdy autor może przekazać tylko 
jedną fotogra�ę. Tematyka nadsy-
łanych prac: krajobrazy, przyroda, 
architektura, imprezy, uroczystości, 
dotyczące wyłącznie naszego miasta. 
Fotogra�e przedstawiające własną 
rodzinę lub zwierzęta nie będą bra-
ne pod uwagę.

Wyniki losowania ogłosimy za-
raz po Nowym Roku. Czas trwania 
akcji: 25 tygodni (5 stycznia – 28 
czerwca 2015 r.)

RWoj.

Konkurs
Ogłaszamy akcję: Twoja fotka jako tło portalu „WL”

Od 2009 r. Muzeum Po-
wstania Wielkopolskie-
go w Poznaniu (Oddział 

Wielkopolskiego Muzeum Walk 

Niepodległościowych) prowadzi 
akcję stawiania na grobach powstań-
ców wielkopolskich jednakowych, 
kamiennych tabliczek wskazują-

cych na miejsce spo-
czynku uczestników 
zwycięskiego zrywu 
1918-1919. Ponieważ 
przedsięwzięcie reali-
zowane jest ze środków 
miasta Poznania, do 
niedawna dotyczyło 
jedynie cmentarzy po-
znańskich. Tabliczki 
na mogiły powstańców 
pochowanych poza Po-
znaniem można było 
otrzymać odpłatnie 
(koszt ok. 270 zł), co 
rodziny odczytywały 
jako dyskryminację. 
Również do nas dotarł 
sygnał w tej sprawie 
z Lubonia (dotyczy po-
wstańca pochowanego 
na cmentarzu w Ża-
bikowie).

Jak się dowiedzie-
liśmy w Muzeum, 
w listopadzie br., 
z inicjatywy Klubu 
Kibiców Lecha Poznań, 
powstał pomysł fun-
dowania tabliczek 
dla powstańców po-
chowanych poza 
metropolią ze środ-

Bohaterowie tej samej kategorii

n
Tabliczka, którą Muzeum Powstania Wielkopolskiego 
1918-1919 umieszcza na cmentarzach w Poznaniu, 
a wkrótce również w województwie wielkopolskim

ków, które klub gromadzi podczas 
zbiórek przeprowadzanych na 
cmentarzach wielkopolskich 1 li-
stopada i w Dzień Zaduszny na 
renowację mogił uczestników 
zrywu 1918-1919 (takie akcje, 
w br. i wcześniej, przeprowadzo-
no również na cmentarzu w Ża-
bikowie). Na początek Klub Ki-
biców sfinansuje 50 tabliczek.

Do Muzeum Powstania Wiel-
kopolskiego (budynek Odwachu, 
Stary Rynek 3) należy dostarczyć 
dokumenty powstańca, które pla-
cówka potwierdzi, oraz podać 
lokalizację mogiły. Odbiór (praw-
dopodobnie w Muzeum) i mon-
taż tabliczki będzie w zakresie 
wnioskującego.

HS
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Tym razem uroczystość z okazji 
11 listopada odbyła się o zmro-
ku, o godz. 18. Rozpoczęciu 

towarzyszyło bicie dzwonu z kościoła 
św. Barbary. Przed Zniczem Pamięci 
Pokoju na pl. Edmunda Bojanow-
skiego wartę honorową wystawili 
lubońscy harcerze oraz członkowie 
Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Pro-
wadząca obchody kierownik Wy-

działu Oświaty, Zdrowia i Kultury 
Urzędu Miasta – Romualda Sucho-
wiak – na wstępie powołała się na 
słowa Romana Dmowskiego, który 
napisał: Jesteśmy różni, mamy różne 
zainteresowania, ale łączy nas jeden 
cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której 
chcemy żyć i pracować. Przypomniała, 
że w Luboniu celebrowanie świę-
ta rozpoczęto w tym dniu o godz. 
11.11 startem 4. Lubońskiego Biegu 
Niepodległości. Chór „Bard”, nagro-
dzony w tym roku tytułem Siewcy 
Roku 2013, odśpiewał hymn pań-
stwowy. Zespół wystąpił też w dal-
szej części obchodów – w pobliskim 
kościele pw. św. Barbary. Zastępca 
burmistrza Mikołaj Tomaszyk od-
czytał list od prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego skierowany 
do burmistrza Dariusza Szmyta oraz 
uczestników uroczystych obchodów 
60-lecia nadania Luboniowi praw 
miejskich. W piśmie Prezydent RP 

wskazał m.in. na to, że w dzieje Lu-
bonia wpisane są dawne tradycje 
Polan, stanowiące rdzeń naszej toż-
samości narodowej, ale też spuścizna 
kultury i gospodarności osadników 
bamberskich i holenderskich. Wspo-
mniał o zasługach rodu Działyń-
skich oraz hr. Augusta Cieszkow-
skiego i bł. Edmunda Bojanowskie-
go oraz 200. rocznicy urodzin obu 

wybitnych polskich społeczników. 
Podkreślił zasługi Wyższej Szkoły 
Rolniczej im. Haliny w Żabikowie, 
jedynej polskiej uczelni w zaborze 
pruskim. Burmistrz Dariusz Szmyt 
dodał w swoim przemówieniu, że 
rozwój naszego miasta jest ściśle 
związany z przyszłością aglomeracji 
poznańskiej. Podkreślił znaczenie 
historii Lasku, Żabikowa, Starego 
Lubonia i nowego centrum Lubo-
nia w teraźniejszości Lubonia. Prze-
wodniczący RML Marek Samulczyk 
przypomniał o 123 latach niewoli 
Polski i wskazał na potrzebę pa-
mięci o tych, którzy oddali życie za 
wolność: w 1918 r. i podczas II woj-
ny światowej, o roku 1989 i zrywie 
„Solidarności”.

Dariusz Szmyt wystąpił publicz-
nie po raz ostatni jako burmistrz 
naszego miasta. Podziękował za 8 
lat wsparcia w pracy na tym stano-
wisku. Zaprosił do udziału w oko-

Podwójne świętowanie
Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości miały 
podwójny charakter, gdyż oprócz 96. rocznicy odzyskania przez 
Polskę wolności, czczono 60-lecie nadania Luboniowi praw 
miejskich

n
Honorowa warta harcerzy i członków Związku Strzeleckiego „Strzelec” przy 
pomniku „Znicz Pamięci Pokoju”   fot. Robert Wrzesiński

licznościowym 
nabożeństwie w ko-
ściele św. Barbary. 
Następnie wraz 
z zastępcą Mikoła-
jem Tomaszykiem 
i przewodniczącym 
RML Markiem Sa-
mulczykiem przed 
Zniczem Pamięci 
Pokoju oddał hołd 
walczącym za wol-
ność Ojczyzny. Przed 
pomnikiem pokło-
niły się: sztandar 
Straży Miejskiej, 
lubońskich stowa-
rzyszeń i szkół.

Po wieczornej 
uroczystości na 
placu Edmunda 
Bojanowskiego 
w kościele pw. św. 
Barbary odbyła się 
msza św. w intencji 
Ojczyzny odpra-
wiona przez ks. 
Artura Michalaka. 
Uczestniczyły w niej 
m.in. władze mia-
sta, poczty sztan-

darowe, siostry 
służebniczki, har-
cerze i Chór „Bard”. 
Wśród gości był też 
aktor Jan Krzysztof 
Szczygieł, który 
występując w roli 
ks. Piotra Skargi, 
głosił homilie sław-
nego polskiego 
kaznodziei w tym 
samym miejscu 
dzień wcześniej 
(czytaj na str. 44). 
Po Ewangelii przed-
stawił „Kazanie 
sejmowe wtóre” 
(słowo wstępne 
wygłosiła s. Julita 
Ho�man).

Dziękując za udział me mszy św. 
proboszcz para�i pw. św. Barbary, 
ks. kan. Bernard Cegła za ks. Piotrem 
Skargą przypomniał, że powód, któ-
ry zgromadził społeczeństwo Lubo-
nia na Eucharystii w dniu 11 listo-
pada jest najistotniejszy. Miłość do 
matki, którą jest Ojczyzna, na wzór 
Chrystusa, ma być w naszych sercach. 

Wskazał na „Modlitwę za Ojczyznę” 
ks. Piotra Skargi odmawianą często 
w kościele św. Barbary.

Po błogosławieństwie odśpiewa-
no „Boże, coś Polskę”. Poczty sztan-
darowe pokłoniły się przed ołta-
rzem

Robert Wrzesiński

n
Poczty sztandarowe na placu Edmunda Bojanowskiego 11 listopada    
fot. Robert Wrzesiński

n
Przemawia burmistrz Dariusz Szmyt. Z prawej były przewodni-
czący Rady Miasta Marek Samulczyk z żoną, z lewej zastępca 
burmistrza Mikołaj Tomaszyk   fot. Robert Wrzesiński

n
Msza św. za ojczyznę w kościele św. Barbary. Wzdłuż ławek szpaler harcerzy   
fot. Robert Wrzesiński

n
Uroczystości na placu w Żabikowie oraz w kościele 
św. Barbary uświetnił Chór „Bard”
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ABC literatury

W poniedziałek, 3 listopa-
da odbył się wykład dr 
hab. Leszka Teusza „ABC 

literatury. Jak czytać i rozumieć 
teksty literackie, szczególnie po-
ezję? Praktyczne wskazówki”. Na 
spotkaniu słuchacze Lubońskiego 
Uniwersytetu III Wieku mogli się 
dowiedzieć, że czytanie poezji jest 
bardzo trudne. Aby dobrze ją zro-
zumieć, trzeba po prostu czytać. 
Czasami wiersze przedstawiają 
obraz, ukazują emocje, uczucia. 
W życiu codziennym, mówiąc do 
siebie, posługujemy się systemem 
językowym, wybieramy z języka 
elementy i układamy je w sposób 
poprawny, tzn. wybieramy słowa 
i nadajemy im sens. Od ułożenia 
słów zależy ważność tekstu.

Perypetie misia
5 listopada Teatr „Arlekin” z Bia-

łegostoku wystawił spektakl dla dzie-
ci pt. „Perypetie pluszowego misia”. 
Przedstawienie dotyczyło przygód 
Hieronima, który nie jest pięknym, 
nowym misiem. Nie ma kolorowej 
kokardy, ani fantazyjnego stroju, a co 
najgorsze, zamiast szerokiego uśmie-
chu, jego pyszczek jest smutny. Dla-
tego też, mimo licznych promocji, 
Hieronim zostawał sam na sklepowej 
półce, cichutko roniąc pluszowe łzy. 
Aż tu nagle... Ktoś go kupił! Czy na-
prawdę teraz będzie należał do tej 
ślicznej dziewczynki?! Pluszowe ser-
duszko aż szybciej zabiło z emocji, 
gdy ktoś wreszcie czule go przytulił. 
Jednak czarne chmury znów zebrały się 
nad głową misia. Czyżby groził mu 
samotny powrót na zakurzoną półkę...? 
Bajka uświadomiła dzieciom, jak 
cenna jest przyjaźń i dlaczego warto 
dbać o tych, których kochamy!

Listopad poetycki
6 listopada, w związku z obcho-

dami 37. Międzynarodowego Listo-
pada Poetyckiego wpisanego w ob-
chody Roku Oskara Kolberga, Biblio-
teka gościła znakomitych poetów: 
Tomasza Kruczka, Stanisławę Łowiń-
ską, Brygidę Mielcarek, Andrzeja 
Tchórzewskiego oraz Aldonę Borowicz. 
Goście zwiedzili Bibliotekę, a następ-
nie udali się na spotkanie z młodzie-
żą do Gimnazjów nr 1 i 2.

Czytanie bajek
7 listopada w „Galerii na Rega-

le” odbyło się kolejne czytanie bajek 
dla dzieci. Tym razem Elżbieta Brzo-
zowska – słuchaczka Uniwersytetu 
Lubońskiego III Wieku (LUTW) – 
czytała maluchom bajkę o Kopciusz-
ku. Przedszkolaki słuchały z zacie-
kawieniem i skupieniem. W nagro-
dę otrzymały słodki podarunek.

Para buch frazy w ruch
12 listopada o godz. 17 odbył się 

spektakl dla dzieci pt. „Tuwim Julek 
– para buch frazy w ruch” w wyko-
naniu Teatru „Małe Mi” z Warszawy. 
Aktorki przedstawiły widzom zna-
nego, polskiego poetę od zupełnie 
innej strony. Ukazały dzieciństwo 
pisarza i problemy, z jakimi się zma-

gał poszukując własnej ścieżki ka-
riery. Przedstawienie udowodniło, 
że nikt nie rodzi się wielki, ale każ-
dy może takim się stać, walcząc 
z przeciwnościami losu.

Spotkanie z Bożeną Krewską
14 listopada o godz. 10, w ramach 

LUTW, odbyło się spotkanie poetyc-
ko-muzyczne z Bożeną Krewską, 
autorką dwóch tomików poetyckich: 
„Partita na trzy wiersze” oraz „Noc 
Jednorożca”, laureatką wielu konkur-
sów poetyckich. Oprawę muzyczną 
przygotował zespół „Mandolia” – H. 
Sosnowska i M. Kowalski. Tym ra-
zem, w ramach projektu „Od słowa 
do słowa”, Fundacja „APJA” zapro-
ponowała spotkanie z poezją współ-
czesną. Co skłania człowieka do 
twórczości poetyckiej, jak tworzą się 
obrazy malowane słowem – na te 
pytania odpowiedzi poszukiwali nasi 
studenci. Na spotkaniu zorganizo-
wano konkurs Jednego Wiersza, 
którego laureatką została słuchacz-
ka LUTW Elżbieta Garczyńska.

Klub Filmowy
17 listopada „Galeria na Regale” 

zamieniła się w salę kinową, a to za 
sprawą spotkania miłośników du-
żego ekranu, którzy raz w miesiącu 
zbierają się w Bibliotecznym Klubie 
Filmowym. Tym razem mieliśmy 
okazję obejrzeć �lm Abdellatifa Ke-
chiche pt. „Życie Adeli – rozdział 1 

Z Biblioteki Miejskiej

i 2”. Prelekcję oraz dyskusję po pro-
jekcji poprowadził tradycyjnie dr 
Marcin Jauksz. Serdecznie zaprasza-
my na spotkania Klubu Filmowego 
zawsze w przedostatni poniedziałek 
miesiąca o godz. 18.

Perły baroku
24 listopada odbył się wykład 

Doroty Molińskiej „Perły poznań-
skiego baroku”. Na spotkaniu słu-
chacze mogli przyjrzeć się rozkwi-
towi Poznania w XVI wieku i poznać 
historię poznańskiej fary oraz klasz-
toru franciszkanów.

Tomasz Szwed
W ramach projektu „Od słowa 

do słowa” fundacji „APJA” 24 listo-
pada odbyło się spotkanie autorskie 
dla dzieci z Tomaszem Szwedem. 
Pisarz zaprosił dzieci do wspólnej 
zabawy. Uczestnicy otrzymali pa-
miątkową książkę z jego autogra-
fem.

Konkurs pięknego czytania
25 listopada odbył się 12. Konkurs 

„I ty zostań mistrzem pięknego czy-
tania”. Uczestnicy 
czytali fragmenty 
książki A.A. Milne 
pt. „Kubuś Pucha-
tek”. Komisja wy-
słuchała i oceniła 
59 uczestników, 
przyznając punkty 
w skali 0-24. Po 
wnikliwej analizie 
nie wybrano Mistrza 
Pięknego Czytania 
2014. Wśród 
uczniów klas dru-
gich przyznano 
następujące miej-
sca: I – Kuba Gem-
bara, II – Teresa 
Gąsiorek, III – We-
ronika Nowak; wyróżnienia: Adrian-
na Domagała, Martyna Janiszewska, 
Julia Klim, Jakub Jachowicz i Anto-
nina Tłok. Klasy III: I miejsce – Zo-
�a Tomczak, II – Kornelia Grzesiak, 
III – Filip Dondajewski; wyróżnie-
nia: Anna Śmierzchała, Wiktor Ko-
cur, Igor Migdał, Lidia Rossa.

Konkurs recytatorski
27 listopada odbył się 20. Konkurs 

Recytatorski. Uczestnicy deklamo-
wali wiersze Agnieszki Frączek. 

Spośród 79 uczestników komisja 
wybrała następujących zwycięzców, 
uczniowie klas I – III: I miejsce – 
Amelia Klimczak, Aleksandra Ku-
lińska, II – Lilla Skórska, Wojciech 
Stęplowski, III – Maja Stachowiak, 
Anastazja Rzyszkiewicz; wyróżnie-
nia: Kinga Ćwiklińska, Emilia Głu-
chowska, Marta Zamelska, Emilia 
Staśczak, Kamil Staśczak. Uczniowie 
klas IV – VI: I miejsce – Tomasz 
Brauza, II – Joanna Paszkiewicz, III 
– Jakub Urbański; wyróżnienia: Nina 
Wolińska, Agata Podbylska, Mateusz 
Krawczyk.
Konkurs plastyczny

28 listopada ogłoszono wyniki 
20. Konkursu plastycznego „Rozwiń 
skrzydła wyobraźni plastycznej’’. 
Tematem prac były przygody Ku-
busia Puchatka. Komisja po wnikli-
wej ocenie, spośród 120 prac wyło-
niła następujących zwycięzców, 
przedszkolaki: I miejsce – Anna 
Wiewióra, II – Tomasz Raczkowski, 
III – Samuel Magdziak; wyróżnienia: 
Maja Wiąckiewicz, Maria Chałupka, 
Piotr Pilarski. Dzieci klas I – III: I 
miejsce – Oktawia Socha, II – Kin-

ga Iskrzak, III – Anastazja Kubiak; 
wyróżnienia: Oliwia Drapiewska, 
Ola Kasztelan, Aleksandra Wasin-
kiewicz, Wiktor Gajda, Filip Kacz-
marczyk, Diana Baraniak, Helena 
Brzezińska. Dzieci klas IV – VI: I 
miejsce – Adam Chadyniak, II – Ja-
kub Rajnisz, III – Oliwia Garczyńska; 
wyróżnienia: Julia Polewicz, Domi-
nik Malinowski, Weronika Kobył-
ko.

BM

n
Wykład dr hab. Leszka Teusza o rozumieniu literatury

n
Finaliści konkursu pięknego czytania i jury w Bibliotece Miejskiej

n
Laureaci konkursu recytatorskiego i jury
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„Godejcie jak kiedyś”

Zespół wokalny „Lubonianie” 
z Sekcji Kultury Towarzystwa 
Miłośników Miasta Lubonia 

(TMML) kultywuje gwarę „Benasa 
z Kocich Dołów”. Chociaż gwaro-
we piosenki, przyśpiewki, humore-
ski i opowiastki zniknęły z Lubonia 
i okolic, a niegdysiejszym szczunom 
i salachom siwizna przyprószyła skro-
nie, są jeszcze osoby, które nie za-
pominają o „mowie”, którą słyszeli 
w młodości. Założyciel naszego ze-
społu wokalnego „Ryczka” (obecnie 
„Lubonianie”) – Benon Matecki – 
był naszym nauczycielem. W dniu 
odsłonięcia ławeczki jego imienia, 
6 listopada, w Ośrodku Kultury za-
prezentowaliśmy uczestnikom nie-
zwykłego spotkania jego piosenki pt. 
„Na Luboniu fajno wiara”, „Bidula”, 
Pamelo żegnaj”, „Galapagos” i inne, 
a wszystko po to, by spotkaniu nadać 
charakter biesiadny. Marian Matec-
ki (brat Benoena) przedstawił m.in. 
oryginalne nagrania z lat 1960-1970. 
Uczestnicy, korzystając ze śpiewni-
ków, które im rozdano, wykazali się 
dużym entuzjazmem przy wspólnym 
wykonaniu piosenek. Swojski poczę-
stunek, przygotowany przez gospo-
darza uroczystości – dyrektor Reginę 
Górniaczyk – smakował wybornie. 
Jedną z gawęd Benona znakomicie 
zaprezentowała Irena Skrzypczak. 
Jako inicjator upamiętnienia postaci 

Benasa z Kocich Dołów składam ser-
deczne podziękowanie jego synowi 
– Januszowi – za pomoc w realizacji 
programu, który będzie owocować 
także w naszej dalszej działalności, 
oraz dyr. Reginie Górniaczyk za re-
alizację przedsięwzięcia. Uważam 
decyzję organizowania corocznych 
spotkań za znakomitą i ważną dla 
rozpowszechniania gwary.   

Jan Kaczmarek
 (przewodniczący Sekcji Kultury)

„Niepodległej Ojczyźnie”
Z inicjatywy dyrektor Gminne-

go Ośrodka Kultury w Komornikach, 
Antoniego Pawlika, w przeddzień 
Święta Niepodległości w Łęczycy 
spotkały się chóry i zespoły wokal-
no-muzyczne – „najlepsze głosy” 
z obydwu gmin. „Lubonianie” z Sek-
cji Kultury TMML zaprezentowali 

utwory „Orlątko” i „Asturia” – pie-
śni, które towarzyszyły nam w waż-
nych wydarzeniach dziejowych, 
a wiersz pt: „Orły Białe” recytowany 
przez Jana Kaczmarka i Lubomirę 
Jerzinę otrzymał uznanie uczestni-
ków. Wojciech Wicenciak, muzyk 
zespołu, zaprezentował na zakoń-
czenie występu „Lubonian” etiudę 
„Jeszcze Polska nie zginęła”. Prowa-
dzący uroczystość Antoni Pawlik 
zaprosił do wspólnego śpiewania 
pieśni patriotycznych. Akompanio-
wali muzycy wszystkich zespołów. 
Uczciliśmy w ten sposób Święto 
Niepodległości oraz przypomnieli-
śmy pieśni i piosenki, które śpiewa-
no niegdyś w polskich domach.   

J. Kaczmarek

O dziejach Ordensburga
21 listopada w Urzędzie Miasta 

miał miejsce 43. Wieczór Historycz-
ny zorganizowany przez TMML. 
Tym razem gościem spotkania był 
Jarosław Leszczełowski, który wy-
głosił prelekcję „Z dziejów mrocz-
nego Ordensburga nad Krosinem”. 
Zaprezentował m.in. swoje najnow-
sze książki „Henrykowscy Golczo-
wie” oraz „Wokół jeziora Sicino”. 
Podczas przerwy wręczono nagro-
dy w konkursie, zorganizowanym 
przez dziennikarza Kamila Andrze-
ja Misiaka, na zdjęcia przedstawia-
jące rekonstruktorów odtwarzających 
historyczne postacie. W kategorii 
„Żołnierze, powstańcy, twardziele...” 
zwyciężył Przemysław Maćkowiak, 
a w kat. „Wojowniczki, sanitariusz-
ki, pielęgniarki...” Monika Warcha-
lewska. W zasadniczej części wy-
kładu gość omówił wyjątkowy obiekt 
na Pomorzu Zachodnim w pobliżu 
Złocieńca nad jeziorem Krosino. 
Wykład miał charakter wirtualnej 
wycieczki po zachowanym do dziś 
pomorskim Ordensburgu (zamek 
zakonny). Wcześniej nazywany Par-
teiburgiem (zamek partyjny) lub 
Schulungsburgiem (zamek szkole-
niowy), stanowił partyjny ośrodek 
szkoleniowy dla kształcenia młodych, 
kierowniczych kadr Narodowoso-
cjalistycznej Niemieckiej Partii Ro-
botników (NSDAP). Wykład cieszył się 
dużym zainteresowaniem i z tego 
też względu w przyszłym roku pla-

Z TMML nowana jest wycieczka autokarowa 
w to miejsce. Na co dzień jest on 
niedostępny dla zwiedzających, gdyż 
stacjonuje w nim 2. Brygada Zme-
chanizowana Legionów, więc okazja 
ta będzie wyjątkowa.   

Przemysław Maćkowiak 
(prezes TMML,  

prowadzi Sekcję Historyczną)

Alfabet Suworowa
27 listopada członkowie TMML 

wzięli udział w poznańskim Pałacu 
Działyńskich w spotkaniu z Wikto-
rem Suworowem. Okazją do jego 
zorganizowania była jego najnowsza 
książka „Alfabet Suworowa” wyda-

na przez Dom Wydawniczy „Rebis”. 
Władimir Bogdanowicz Riezun 
(prawdziwe dane Wiktora Suworo-
wa) jako dowódca czołgu uczestni-
czył w 1968 r. w inwazji wojsk Ukła-
du Warszawskiego na Czechosłowa-
cję, pracował w rezydenturze GRU 
w Genewie. Po ucieczce do Wielkiej 
Brytanii został zaocznie skazany na 
karę śmierci, a wyroku do dzisiaj nie 
uchylono. W książce przedstawił 
kilkadziesiąt postaci, które wywarły 
znaczący wpływ na dzieje Rosji, 
Europy i świata. Wśród nich zna-
leźli się nie tylko Stalin, Hitler, Ka-
tarzyna II, Rasputin, Napoleon, 
Reagan, Beria i Iwan Groźny, ale 
również Piłsudski, Jaruzelski, Dzier-
żyński oraz Ryszard Kukliński. Pre-
legent odpowiadał na wiele pytań.   

P. Maćkowiak

Na godach Łanów
29 listopada wzięliśmy udział 

w świętowaniu jubileuszu 40-lecia 
działalności artystycznej Zespołu 

Pieśni i Tańca „Łany” Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu w Sali 
Ziemi na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. Przybyli eu-
roposłowie, posłowie, przedstawi-
ciele instytucji rządowych oraz sa-
morządowych, a także organizacji 
społecznych. Członkowie TMML 
uatrakcyjnili imprezę historycznymi 
mundurami poznańskiego garnizo-
nu oraz strojami z międzywojnia.   

P. Maćkowiak

Pancerwerki i koszary
Podczas 17. Lubońskiej Wyciecz-

ki Historycznej 30 listopada, zorga-
nizowanej przez TMML, można było 

obejrzeć mniej 
znane umocnienia 
południowego 
odcinka Między-
rzeckiego Rejonu 
Umocnionego 
w pobliżu miejsco-
wości Cibórz, Ską-
pe oraz Ołobok. 
Mimo że zrealizo-
wano tylko około 
25% pierwotnego 
zamierzenia, jest 
to drugi w Europie, 
po Linii Maginota 
tak skomplikowa-
ny system obronny. 
Schronów, propa-

gandowo nazwanych Panzerwerk, 
powstało w sumie około stu, natomiast 
system podziemny, łączący dzieła 
centralne i liczący ponad 32 km, 
zbudowano na głębokości do 52 m. 
Zwiedziliśmy rozległy kompleks ko-
szarowy w Ciborzu (Tiborlager) re-
alizowany od 1937 r., W miejscowo-
ści Skąpe można było obejrzeć zwo-
dzony most przesuwno-przechylny 
K611 z reliktami szlabanu przeciw-
pancernego. Szczególną budowlą był 
ciężki schron 602 o odporności A 
zabezpieczający mechanizmy jazu 
622 w Ołoboku, umożliwiającego 
spiętrzenie jeziora Niesłysz. W prawie 
12-godzinnej imprezie wzięło udział 
59 osób przemieszczających się nie 
tylko autokarem, ale też samocho-
dami. Wśród nich liczną grupę sta-
nowiła młodzież i dzieci z Lubonia. 
Wszyscy otrzymali pamiątkowy zna-
czek oraz materiały informacyjne. 
Odbył się też konkurs wiedzy o obiek-
tach poznanych na trasie z nagroda-
mi. Wsparcia �nansowego przy 
zorganizowaniu wycieczki udzielił 
Urzędu Miasta Luboń. Kierujemy 
podziękowania do Dyrekcji Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go dla Nerwowo i Psychicznie Cho-
rych w Ciborzu oraz Nadleśnictwa 
Świebodzin za okazaną życzliwość.   

P. Maćkowiak

n
Podczas spotkania w lubońskim Ośrodku 
Kultury po odsłonięciu Ławeczki Benasa 
z Kocich Dołów   fot. Felicja Sulima

n
Na 43. Wieczorze Historycznym Jarosław Leszczełowski opowiedział o historii 
Ordensburga   fot. Przemysław Maćkowiak

Sprostowanie

W tytule artykułu „Ławeczka 
Benasa”, który ukazał się w ub. mie-
siącu na str. 8, był błąd literowy. 
Dotyczył pseudonimu artystyczne-
go zmarłego przed niespełna 2 laty 
lubońskiego barda Benona Matec-
kiego – Benona z Kocich Dołów. 
Zamiast „Benasa” napisaliśmy „Ba-
nasa”. Przepraszamy.    (red.)

n
Członkowie zarządu TMML w oczekiwaniu na dedykację 
Wiktora Suworowa
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nieludzkich warunków bytowania, 
stosowanych wobec nich represji, 
tortur, głodu i wyniszczającej pracy. 
Z relacji świadków tamtych wydarzeń 
dowiedzieliśmy się o bezwzględnym 
zachowaniu i sadystycznych metodach 
komendanta obozu, które stosował 

wobec więźniów. W obozie znajdo-
wał się basen przeciwpożarowy, w któ-
rym podtapiano więźniów. Był też 
żelazny karcer, bunkry karne i studnia 
zaopatrująca obóz w wodę i będąca 
także miejscem kaźni. Załogę obozu 
stanowiła grupa około 100 esesmanów. 
19 stycznia 1945 r., podczas likwi-
dacji obozu, Niemcy przystąpili do 
zacierania śladów zbrodni. Spalono 
baraki. Słabych i schorowanych więź-
niów rozstrzelano. Na pogorzelisku 
znaleziono szczątki 80 osób. Pozo-
stałych więźniów ewakuowano do 
obozu w Sachsenhausen, wywożąc 
ich koleją lub wyprowadzając pieszo. 
Po drodze zabijano słabych i wycień-
czonych długim marszem. 22 stycznia 
1945 r. do spalonego obozu przybyła 
jeszcze ostatnia 33-osobowa grupa 
więźniów z okolic Makowa Mazo-
wieckiego. Osoby te nie doczekały 
wyzwolenia. Niemcy zapędzili ich 
na cmentarz w Żabikowie i tam be-
stialsko rozstrzelali. Od 1979 r. na 
terenie dawnego obozu znajduje się 
Muzeum Martyrologiczne. Budynek 
muzeum powstał na pozostałościach 
fundamentów baraku poobozowego 
oraz willi komendanta. Po projekcji 
�lmu w muzeum przeszliśmy na teren 
byłego obozu, gdzie pan Jacek pokazał 
nam fragmenty fundamentów budyn-
ków obozowych odkopane podczas 
letnich prac wykopaliskowych pro-
wadzonych od kilku lat przez mło-
dzież z różnych krajów. Mogliśmy 
uzmysłowić sobie, jak wyglądało to 
miejsce w czasach okupacji, tak bli-
sko nas, w naszym mieście.

Maria i Jan Błaszczakowie

KULTURA

Słuchacze LUTW spotkali się 15 
listopada z pracownikiem na-
ukowym Muzeum – Jackiem 

Nawrocikiem, który przed projekcją 
�lmu „Zniewolony Poznań 1939 – 
1945” opowiedział o prześladowa-
niu Wielkopolan przez hitlerowców 
oraz o historii powstania �lmu. Kadry 
ukazują wspomnienia żyjących osób, 
świadków tamtych wydarzeń, które 
w czasach II wojny światowej prze-
szły gehennę w Forcie VII i w Obo-
zie Karno-Śledczym w Żabikowie. 
Film spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem. Rozwinęła się dyskusja 
związana z przedstawionymi wy-
darzeniami oraz z terenem obozu. 
Obejrzeliśmy także „Polską Kronikę 
Filmową” z czerwca 1945 r., będącą 
dokumentem ze zniszczonego i spa-
lonego obozu w Żabikowie, który 
powstał w miejscu dawnej cegiel-
ni w kwietniu 1943 r., po likwidacji 
podobnego obozu znajdującego się 
na terenie poznańskiego Fortu VII. 
W Żabikowie więziono Polaków oskar-
żonych o wrogą działalność wobec 
III Rzeszy, głównie przesłuchiwanych 
przez gestapo. Więzieni byli też Ho-
lendrzy, Żydzi, Słowacy, Węgrzy, Luk-
semburczycy oraz obywatele innych 
narodowości. Teren obozu otoczony 
był ogrodzeniem z podwójnego drutu 
kolczastego pod wysokim napięciem, 

w narożach którego stały wieże ob-
serwacyjne. Więźniowie stłoczeni 
byli w ośmiu drewnianych barakach, 
zaś dziesięć pozostałych zajmowa-
ła administracja obozu. Przez obóz 
przewinęło się około 20 tys. osadzo-
nych. Wielu z nich nie wytrzymywało 

Z Uniwersytetu III Wieku

Niezbędna wiedza o miejscu kaźni
Sekcja Turystyki Pieszej i Krajoznawczej Lubońskiego Uniwersytetu III Wieku (LUTW) rozpoczęła 
zajęcia w semestrze zimowym, spotykając się w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie

n
Uczestnicy spotkania przed pomnikiem „Nigdy wojny” Józefa Gosławskiego 
w obozie żabikowskim   fot. Maria Błaszczak

Uczestnicy powstania, osoby 
zaangażowane w budowę 
Pomnika Czerwca’ 56 oraz 

upamiętniające dzieje pierwszego 
buntu społecznego w Polsce Ludo-
wej zawiązały stowarzyszenie, którego 
misją jest zachowanie pamięci o na-
rodowym zrywie. Zrzesza 126 osób, 
w tym 4 lubonian: Czesława i Mie-
czysława Fajferów, Czesława Kowal-
skiego i Józefa Wacławka. 6 listopada 
Stowarzyszenie „Poznański Czerwiec 
’56” obchodziło 25-lecie działalności. 
Przed południem delegacja złożyła 

kwiaty pod okolicznościową tablicą, 
upamiętniającą czerwcowe powsta-
nie – przed Bramą Główną Zakładów 
H. Cegielski. Następnie odprawiono 
okolicznościową Mszę św. w koście-
le pw. Zmartwychwstania Pańskiego 
przy ul. Dąbrówki. Uroczystą liturgię 
sprawował kapelan Stowarzyszenia 
– ks. Adam Błyszcz. Potem wszyscy 
udali się na pl. Adama Mickiewi-
cza pod Pomnik Czerwca ’56, gdzie 
wygłoszono okolicznościowe mowy, 
złożono kwiaty i zapalono znicze. 
Po południu obchody kontynuowano 

w Domu Żołnierza 
przy ul. Niezłom-
nych. Na wstępie 
wprowadzono po-
czet sztandarowy 
stowarzyszenia 
w składzie: lubo-
nianie – Czesław 
Fajfer (od 8 lat sztandarowy, czło-
nek zaarządu, funkcjonujący rów-
nież w Zarządzie Wielkopolskiego 
Związku Solidarności Polskich Kom-
batantów i kanclerz Kapituły Krzyża 
„Semper Fidelis” – „Zawsze Wierny” 
– odznaczenia przyznawanego oso-
bom zasłużonym dla „Solidarności” 
i Ojczyzny) i Czesław Kowalski oraz 
Jerzy Majchrzak. Wśród gości byli 
m.in. Prezydent Poznania – Ryszard 
Grobelny, Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego – Marek Woźniak, 
Dyrektor Oddziału IPN – Rafał Re-
czek, Przewodniczącego NSZZ „So-
lidarność” Region Wielkopolska 
– Jarosław Lange. Po wystąpieniu 
prezes Aleksandry Banasiak, Marek 
Woźniak wręczył czterem członkom 
medale „Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Wielkopolskiego”. Wśród nich 
znalazł się lubonianin Mieczysław 
Fajfer (leg. nr 3826 z 30.10.2014 r.), 
przyjęty do pracy w Zakładach Hi-
polita Cegielskiego w wieku 23 lat, 
12.06.1956 r. Kilkanaście dni później 

włączył się w zbiorowy akt protestu, 
biorąc udział w manifestacji prze-
ciwko ówczesnej władzy totalitarnej. 
Po części o�cjalnej zaprezentowa-
ła się poznańska młodzież, po czym 
uczestnicy uroczystości zostali za-
proszeni na poczęstunek.

PAW

25 lat Stowarzyszenia Czerwca ‘56

n
Delegacja stowarzyszenia złożyła kwiaty pod okolicznościową tablicą przed 
Bramą Główną Zakładów H. Cegielski. Przy wiązance, z prawej, prezes Stowa-
rzyszenia Aleksandra Banasiak, za nią Czesław Fajfer i inni lubonianie: od lewej 
4. – Józef Wacławek, 8. Czesław Kowalski   fot. Paweł Wolniewicz

n
Lubonianie w poczcie sztandarowym Poznań-
skiego Czerwca ’56 podczas uroczystości 
w Domu Żołnierza, Czesław Fajfer (z lewej), 
uhonorowany medalem „Za zasługi dla Woje-
wództwa Wielkopolskiego” i Czesław Kowal-
ski (z prawej)   fot. Paweł Wolniewicz
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nastanie”. Tak się stało. Królestwo 
Polskie na długie lata przestało ist-
nieć, rozebrane przez okupantów. 
200 lat po nim urodził się Edmund 
Bojanowski, który czerpał z ks. Skar-
gi swoją pobożność i miłość do Oj-
czyzny oraz jej ludu. Skarga stał się 
dla niego arcymistrzem słowa oraz 
wzorem umiłowania Polski. Wska-
zał mu drogę miłości wobec utra-
pionego ludu. Sam Bojanowski, jak 
czytamy w jego „Dzienniku”, zalecał 
swoim siostrom studiowanie pism 
ks. Skargi.

Jan Krzysztof Szczygieł wykonał 
utwór składający się z dzieł: „Wzy-
wanie do pokuty obywatelów Ko-
rony Polskiej” oraz „Kazania sejmo-
we wtóre”. Po przedstawieniu został 
nagrodzony rzęsistymi brawami 
i kwiatami, które złożył przed ob-
razem Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Na koniec odśpiewano „Apel 
Jasnogórski” oraz „Bogurodzicę.

Jan Krzysztof Szczygieł urodził się 
27 lipca 1970 r. w Starachowicach. 
W 1995 r. ukończył Wydział Aktor-

ski PWSFTviT w Łodzi. W latach 
1989-91 występował w Teatrze Dra-
matycznym w Elblągu. W czasie 
studiów, w latach 1994-95 był ak-
torem Teatru Powszechnego w Ło-
dzi. Potem występował w Teatrze 
Powszechnym im. Kochanowskie-
go w Radomiu oraz współpracował 
z Teatrem na Woli w Warszawie. Jest 
znanym aktorem z �lmów i seriali 
fabularnych. Dr Kazimierz S. Ożóg 
– adiunkt w Instytucie Sztuki Uni-
wersytetu Opolskiego – w swojej 
recenzji o Janie Krzyszto�e Szczygle 
napisał: Stał się godnym kontynu-
atorem przedwojennych kreacji Lu-
dwika Solskiego, prezentowanych 
w roku 1936 na scenie Teatru Naro-
dowego. Znakomity warsztat aktora, 
w połączeniu ze wspaniale prezen-
towanymi emocjami, dał w efekcie 
popis godny z pewnością Skargi, 
którego zapamiętali jego współcześni. 
Kreacja ta, co ważne, była wolna od 
przesady, przekonująca i zapadają-
ca w pamięć. 

Robert Wrzesiński

KULTURA

Z inicjatywy sióstr służebniczek 
Maryi w przeddzień Narodo-
wego Święta Niepodległości, 

10 listopada, w kościele pw. św. Bar-
bary odprawiono mszę św., po której 
w roli ks. Piotra Skargi z płomien-
nym kazaniem wystąpił aktor Jan 
Krzysztof Szczygieł. Eucharystię od-
prawioną w intencji Ojczyzny i do-
konania dobrego wyboru nowych 
władz Lubonia przez mieszkańców 
16 listopada, celebrował kapelan o. 
Dariusz Galant. Występ Jana Szczy-
gła w roli nadwornego kaznodziei 
Zygmunta III Wazy, a od początku 

listopada br. Sługi Bożego poprzedziły 
słowa s. Julity Ho�man. Wyjaśniła, 
że aktor przedstawi utwór znanego 
jezuity z przełomu XVI i XVII wie-
ku, którego ten nigdy nie wygłosił 
do ludu. Wygłaszał za to inne kaza-
nia, z których zachowały się zapiski 
jego współbraci. – Grzmiał z ambony, 
a nadto jego sokole spojrzenie prze-
nikało wszystkich. Długo modlił się 
przed głoszeniem i umacniał. Prze-
strzegał w swych pismach szlachtę 
Korony Polskiej, że jeśli będzie się 
„źle prowadzić, a na lud swój nie 
zważać, to rychły koniec Królestwa 

Spotkanie z ks. Piotrem Skargą

Kościół św. Barbary wraz z zabytkową 
amboną stał się doskonałą scenogra-
fią do słów, które wywarły tak wielki 
wpływ na pokolenia Polaków. Kazania 
Skargi treścią pasowały do czasów 
obecnych tak bardzo, że gdyby nie 
zapisany 400 lat temu tekst ktoś 
mógłby pomyśleć, że zostały napisane 
na zamówienie konkretnej opcji poli-
tycznej (ks. Jacek Zjawin)    
fot. Robert Wrzesiński

n
Wspólna modlitwa słowami ks. Piotra Skargi   fot. Grzegorz Kodur

n

W niedzielny wieczór, 16 
listopada, w kościele św. 
Barbary odbył się koncert 

muzyki kameralnej z cyklu: „Muzy-
ka blisko człowieka”. Na skrzypcach 
zagrali Elżbieta i Marcin Herman, na 

wiolonczeli – Małgorzata Ruszniak, 
a na organach – Robert Napieralski. 
Wykonali utwory: „Trio G-dur cz. I” 
(Luigi Boccherini), „Pieśń Jesienna” 
(Piotr Czajkowski), „Marsz Turec-
ki” (Wolfgang Amadeus Mozart), 

Przybyli z muzyką

„Walc nr II ze suity jazzowej” (Dmi-
trij Szostakowicz), „Taniec węgierski 
nr 5” (Johannes Brahms), „Libertan-
go” (Astor Piazzolla), „Skrzypek na 
dachu” (Jerry Bock), „Kanon D-dur” 
(Johann Pachelbel), „Fantazja i Fuga 
c-moll BWV 537” (Jan Sebastian Bach). 

Występ odbył się w ramach cyklu 
koncertów realizowanych w kościo-
łach Wielkopolski przez grupę arty-
stów ogólnopolskiego stowarzyszenia 
„Z muzyką do ludzi”.

Rafał Wojtyniak

n
Koncert muzyki klasycznej w kościele św. Barbary   fot. Rafał Wojtyniak

n
Wykonawcy na chórze zabytkowego kościoła w Żabikowie   fot. Rafał Wojtyniak

fot. Grzegorz Kodur
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Niezwykły misjonarz

Na wszystkich mszach św. 23 
listopada, w uroczystość Chry-
stusa Króla Wszechświata i 

ostatnią niedzielę Roku Liturgiczne-
go, gościł misjonarz, ojciec Wiesław 
– oblat Maryi Niepokalanej, który 
przez 13 lat pracował na misjach w 
Kanadzie. Głosił słowo Boże, śpiewał, 
grał na trąbce i zachęcał, by wspierać 
misje modlitwą i materialnie.

Nowe pomieszczenie
Po wielu miesiącach remontów 

związanych z osuszaniem budynku, 
w piwnicy wikariatu przy ul. Ponia-
towskiego uruchomiono odnowio-
ną salkę z zapleczem kuchenno-sa-
nitarnym.

Rekolekcje
Okres poświęcony odnowie du-

chowej tradycyjnie rozpoczęto przed 
odpustem 
św. Barbary. 
Od 30 listo-
pada do 3 
grudnia na-
uki rekolek-
cyjne głosił 
oblat św. 
Józefa, ojciec 
Adam Wój-
cikowski, 
mieszkający 
we Wło-
szech.

KULTURA / Z PARAFII

W listopadzie Przedszkole 
„Tip-Topka Odkrywcy” 
przy ul. Konarzewskie-

go ogłosiło dla dzieci i ich rodzi-
ców konkurs na baśń, bajkę, legendę 
o powstaniu Lubonia. Efektem burz-
liwych obrad jury było wyróżnienie 
dwóch prac, które zostały wykonane 
samodzielnie przez dzieci: Maję Ko-
narską i Stasia Ciesielczaka z siostrą 
Zosią. Zwycięstwo natomiast przy-
padło wierszowanej historii Lubo-
nia, autorstwa Piotra Błażyńskiego 
z córką Tosią. (7 października minęła 
60. rocznica).

PTT

Zawarte w wierszu informacje nie 
muszą zgadzać się z faktami historycz-
nymi.

„Jak powstawał Luboń...”

Bardzo, bardzo dawno temu,
gdy nie było jeszcze miasta
w okolicy zamieszkali
Potomkowie króla Piasta.

Trzy osady założyli
Luboń, Żabikowo, Lasek,
Co w kronice zanotował
Jan Chryzostom, z domu Pasek.

Była karczma i dwa młyny,
Pola, łąki, rzeka, las.
Dla trzech wiosek pod Poznaniem
Znakomity to był czas.

Dobre wieści się rozniosły
Hen daleko gdzieś po świecie
Aż z Bambergu przyjechali
osadnicy kiedyś w lecie.

Zbudowali własne domy.

Kościół, szpital i dwie szkoły,
Po gliniankach już nieczynnych
Wyrównali wszystkie doły.

Powstał też uniwersytet
Hrabia August go fundował,
Lecz niestety niezbyt długo
w takiej formie się uchował.

W tamtych czasach Wielkopolska
była częścią dawnych Niemiec
I dlatego właśnie Niemcy
Kupowali tutaj ziemie.

Do Lubonia przyjechali
Dwaj panowie z zagranicy
Zbudowali dwie fabryki
I po jednej kamienicy.

Mnóstwo ludzi przyjechało
Gdy zakłady te powstały,
Zamieszkali tu na zawsze –
wioski znów się rozwijały.

Budowano nowe bloki,
sklepy, pocztę i przedszkola.
Coraz mniej się tu liczyły
Gospodarka oraz rola.

W końcu w latach pięćdziesiątych
Ktoś powiedział: „Cieszy nas to,
Że pan premier postanowił
z naszych wiosek stworzyć miasto!”

W taki sposób moi mili
Luboń, Lasek Żabikowo
w jedno miasto się złączyły
Daję na to moje słowo.

PS
Teraz, kiedy jest już nowocześnie
Wszędzie słychać obietnice
Że za chwilę, za momencik
Luboń będzie miał ulice.

Piotr i Tosia Błażyńscy

Wierszowana historia Lubonia

Stowarzyszenie „Cor Ad Cor” 
im. Kardynała J. H. Newma-
na zaprasza na koncert kolęd 

w wykonaniu chóru akademickiego 
„Pro Academica”, w którym śpiewają 
również lubonianie, pod dyrekcją 
Radosława Jastaka. W programie 
przewidziano polskie, tradycyjne 
kolędy i pastorałki, a także utwory 
obcojęzyczne.

Koncert odbędzie się 8 stycznia 
2015 r. o godz. 18 w budynku Gim-
nazjum i Liceum im. Kardynała J. 
H. Newmana w Luboniu, przy ul. 
Armii Poznań 27 (stara SP 3). Za-
praszamy wszystkich chętnych, 
w każdym wieku, aby jeszcze po-
świątecznie, w sposób szczególny, 
kilka chwil spędzić wokół tajem-
nicy Bożego Narodzenia, przy pięk-
nej muzyce.

Chór Kameralny „Pro Acade-
mica” powstał z inicjatywy studentów 
przy Wyższej Szkole Nauk Humani-
stycznych i Dziennikarstwa w Pozna-
niu. Pierwszy występ miał w grudniu 
2011 r. Brał udział w wielu wydarze-
niach kulturalnych i prospołecznych 
uczelni i Poznania. Uczestniczy w kon-
kursach, również ogólnopolskich, 
wyjeżdża poza granice kraju.16 mar-
ca 2014 r. zapewniał oprawę muzycz-
ną Mszy św. pod przewodnictwem 
ks. abpa Stanisława Gądeckiego 
w Wierzenicy, która rozpoczęła ob-
chody Roku Augusta hr. Cieszkow-
skiego w 200. rocznicę jego urodzin. 
Dyrygent chóru – Radosław Jastak 
– jest nauczycielem muzyki w SP 2 
i miłośnikiem muzyki dawnej (kie-
ruje również Zespołem Pieśni My-
śliwskiej „Nemrod”).

(Z)

Wspólne kolędowanie
Zaproszenie

n
Występ w sali białej Urzędu Miasta w Poznaniu po Orszaku Trzech Króli w Po-
znaniu (styczeń 2014 r.)

Z parafii św. Barbary Odpust parafialny
W święto św. Barbary, 

4 grudnia, odbyły się uro-
czyste msze św. o godz. 11 
i 19 z procesjami eucha-
rystycznymi. Przedpołu-
dniową Eucharystię cele-
brował o. Dariusz Galant 
– kapelan Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek, a wie-
czorną, wspólnie z księżmi 
z dekanatu, o. Adam Wój-

cikowski, który przez 4 
poprzednie dni głosił na-
uki rekolekcyjne, a 4 grud-
nia na obu mszach odpu-
stowych – homilie.

HS

n
Wieczorna, koncelebrowana suma odpustowa o godz. 19    
fot. Rafał Wojtyniak

n
Południowa procesja eucharystyczna z udziałem księży, sióstr służebniczek, 
służb liturgicznych i dzieci niosących lilie. Tą samą trasą (wokół kościoła para-
fialnego) przeszła procesja wieczorna   fot. Hanna Siatka

Tegoroczny rekolekcjonista 
– o. Adam Wójcikowski – na 
ambonie podczas wieczornej 
mszy św. 4 grudnia   fot. 
Rafał Wojtyniak

n
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Uroczystą mszą św. z udzia-
łem Prymasa Polski ks. Woj-
ciecha Polaka odprawioną 

w Sanktuarium bł. Edmunda Boja-
nowskiego w niedzielę, 16 listopada, 
zakończono rozpoczęty 24.11.2013 
Rok Edmundowy. Dzień wcześniej 
podobne obchody miały miejsce 
w Grabonogu i Gostyniu. Tam Eu-
charystii w bazylice świętogórskiej 
przewodniczył ks. abp. Stanisław 
Gądecki, Metropolita Poznański, 
przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski. W uroczystościach 
wzięły udział cztery gałęzie sióstr 

służebniczek (ok. 1000 z 3 tysięcy 
posługujących na całym świecie). 
Część z nich przyjechała następnie 
na obchody do Lubonia. We mszy św. 
w sanktuarium żabikowskim, gdzie 
znajduje się krypta ze szczątkami 
bł. Edmunda Bojanowskiego, wzięli 
udział również przedstawiciele władz 
miasta (przewodniczący RML Ma-
rek Samulczyk, burmistrz Dariusz 
Szmyt i niektórzy radni), dyrektor 
SP 1 i przedstawiciele Klubu HDK 
(ze sztandarem) noszących imię bł. 
Edmunda, członkowie społecznego 

Komitetu Budowy Ławeczki bł. Ed-
munda Bojanowskiego, księża (w tym 
proboszcz para�i św. Maksymiliana 
Kolbego w Lasku ks. Józef Majchrzak) 
i służby liturgiczne z para�i św. Bar-
bary. Przybyli też przedstawiciele Pol-
skiego Towarzystwa Ziemiańskiego. 
Śpiewał chór złożony z uczestników 
warsztatów liturgiczno-muzycznych, 
członków zespołu, który współtworzył 
wykonane w sierpniu br. na placu 
Edmunda Bojanowskiego oratorium. 
Przed mszą św., która rozpoczęła się 
o godz. 14, czytano „Dziennik” Bło-
gosławionego, w którego postać, po 

raz ostatni wcielił się ks. Jacek Zja-
win z para�i św. Barbary. W Roku 
Edmundowym z zapiskami patrona 
lubońskiego sanktuarium zapozna-
wano się w tej formie cyklicznie.

Eucharystia, odprawiona dwa 
dni po przypadających 14 listopada 
200. urodzinach bł. Edmunda Bo-
janowskiego, była dziękczynieniem 
za jego życie, powołanie i świętość. 
Do intencji mszalnej doskonale pa-
sowała przewidziana na ten dzień 
Ewangelia według św. Mateusza 
o przekazanych sługom talentach. 

Rok Edmundowy zakończony

Bł. Edmund był sługą dobrym i wier-
nym, nie ukrywał w sobie tego, do 
czego powołany jest każdy chrze-
ścijanin. W homilii Metropolita 
Gnieźnieński raz jeszcze przypomniał 
atrybuty „skrojonej” na naszą mia-
rę świętości Edmunda Bojanowskie-
go, świętości dnia powszedniego. 
Prymas zadał sobie trud i w „Dzien-
niku” poszukał zapisków znajdują-
cych się pod datą urodzin Bojanow-
skiego. Znalazł jedynie lakoniczne 
wzmianki, że ten „mistrz trudnej 
sztuki przyjmowania woli Bożej” 
swoje święto obchodził najczęściej, 
będąc w kościele i w Instytucie Go-
styńskim, który służył ubogim.

Na zakończenie mszy św. prze-
łożona generalna Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Wielkopolskich 
– s. Rafała Kisiel – przekazała Pry-
masowi relikwie bł. Edmunda, któ-
rych, jak sam wcześniej przyznał, 
nie posiadał. Zachęciła obecnych, 
by w dniu wyborów samorządowych, 
które zorganizowano tego dnia, po-
wierzyć lokalne środowiska bł. Ed-
mundowi. Wszystkich obecnych 
zaprosiła na tort urodzinowy do 
domu rekolekcyjnego. Tradycyjnie 
wierni mieli okazję ucałować relikwie 
patrona sanktuarium.

HS

31 października, w wigilię Wszyst-Qn

kich Świętych, po raz kolejny, w mo-
dlitwie i procesji z relikwiami świę-
tych i błogosławionych oraz podczas 
Eucharystii wzywaliśmy ich wsta-
wiennictwa. W orszaku uczestniczyły 
dzieci przebrane za świętych.

W uroczystość Wszystkich Świętych Qn

na cmentarzu wirowskim para�anie 
uczestniczyli we Mszy św. dziękczyn-
nej za rzesze świętych i zbawionych 
i w duchu ośmiu błogosławieństw 
prosili o święte życie również dla 

nas. Homilię na cmentarzu wygłosił 
ks. Michał Maciołka.

2 listopada we wspomnienie wszyst-Qn

kich wiernych zmarłych, zwanym 
Dniem Zadusznym, w sposób szcze-
gólny modliliśmy się za zmarłych, 
którzy odeszli z naszej wspólnoty 
od 1 listopada 2013 do 1 listopada 
2014 r.. Po Mszy św. odbył się koncert 
w wykonaniu skrzypaczki z Royal 
Academy of Music w Londynie – Ja-
śminy Pawłowskiej, która zagrała przy 
akompaniamencie naszego organisty 
Arkadiusza Adamskiego. Rozważania 

Z parafii św. Maksymiliana recytował Tomasz Jerzy Pawłowski, 
aktor Pawłowski �eatre.

Zebrania, spotkania i posiedzenia: Qn

3 listopada – Redakcja „Maksymilian-
ka”, 5 listopada – Wspólnota Żywego 
Różańca, 12 listopada – Para�alny 
Zespół Caritas oraz Rada Duszpa-
sterska i Ekonomiczna,13 listopada 
– seniorzy na tradycyjnej kawie, 14 
listopada – Krąg Biblijny prowadzo-
ny przez ks. prof. Janusza Nawrota. 
W swoich stałych terminach spotkała się 
młodzież gimnazjalna przygotowu-
jąca się do sakramentu bierzmowa-
nia, dzieci pierwszokomunijne i ich 
rodzice, dzieci przygotowujące się 
do wczesnej I Komunii św., schola 
„Maksymilianki”, ministranci oraz 
Kręgi Domowego Kościoła.

W Święto Niepodległości, w intencji Qn

wszystkich, którzy oddali swoje życie 
w obronie Ojczyzny ks. proboszcz 
Józef Majchrzak odprawił Mszę św. 
o godz.9.30.

18 listopada odbyła się Msza Qn

św. za zmarłych i żyjących człon-
ków Klubu Seniora przy 17. i 18. 
Lubońskiej Drużynie Harcerskiej 
Luboń – Lasek.

We wspomnienie św. Cecylii, 22 Qn

listopada w para�i gościnnie wystąpił 
zespół ,,E�atha” z Szamotuł. Mło-
dzież grała podczas wieczornej Eu-
charystii oraz dała krótki koncert 
po Mszy św.

na podst. ”Maksymilianka”
MGaj

n
Imponujących rozmiarów tort urodzinowy w postaci świecy upieczony z okazji 
jubileuszu założyciela zgromadzenia przez siostry służebniczki z domu general-
nego w Żabikowie. Do jego przygotowania zużyto m.in. 200 jaj, 6 kg masła, 
6 kg cukru, 4 kg mąki, 4 kg orzechów i 11 l wiśni. Na cieście oprócz lat jubile-
uszu (1814 – 2014) umieszczono Oko Opatrzności oraz słowa Błogosławione-
go: Każda Dobra Dusza/ Jest Jako Ta Świeca,/ Która Sama Się Spala/ A Innym 
Przyświeca.   fot. Hanna Siatka

n
W ławkach sanktuarium zasiedli m.in. księża, przedstawiciele władz Lubonia 
i duża grupa sióstr służebniczek z całej federacji   fot. Paweł Wolniewicz

n
Uroczysta celebra pod przewodnictwem Prymasa Polski ks. abp. Wojciecha 
Polaka   fot. Hanna Siatka
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Uczestniczyli w niej prezes Jerzy 
Zieliński i wiceprezes Zbyszko Woj-
ciechowski. Wysłuchano dwóch 
referatów: „Droga od płatnego do 
honorowego krwiodawstwa” i „Być 
albo nie być krwiodawcą – oto jest 
pytanie” oraz obejrzano prezentację: 
„Honorowe dawstwo szpiku – idea 
i potrzeby” oraz „Realizacja zadań 
statutowych RCKiK w Poznaniu”. 
Zwiedziliśmy także stację krwiodaw-
stwa i otrzymaliśmy podziękowania 
za zaangażowanie, trud i wysiłek 

włożony w szerzenie idei honoro-
wego dawstwa krwi.

Akcje w 2015 r.
Zapraszamy na akcje poboru 

krwi, które organizujemy w nadcho-
dzącym roku w Szkole Podstawowej 
nr 1 przy ul. Poniatowskiego, w na-
stępujących terminach: 25 stycznia 
(nowy), 26 kwietnia, 5 lipca, 13 wrze-
śnia, 22 listopada. W sprawach or-
ganizacyjnych, pytań i pomocy 
prosimy dzwonić: 61 649 95 50 lub 
przyjść do siedziby – ul. Sikorskie-
go 32, klatka A. zapraszamy

Zbyszko Wojciechowski

U krwiodawcówcd.  
ze str. 
30

Na uroczystej akademia z oka-
zji Dnia Honorowego Dawcy 
Krwi zorganizowanej w so-

botę, 6 grudnia w sali hotelu „Ikar” 
w Poznaniu, wśród uhonorowanych 
krwiodawców z całej Wielkopolski 
byli również członkowie Klubu HDK 
PCK „Lubonianka” im. Błogosła-
wionego Edmunda Bojanowskiego 
w Luboniu. Wojewoda wielkopolski 
– Piotr Florek – wręczał odznacze-
nia państwowe. Złoty Krzyż Zasłu-
gi otrzymał Piotr Nowak, Srebrne 

Krzyże Zasługi dostali: Bronisław 
Tomkowiak oraz Józef Wyzujak. 
Prezes Wielkopolskiego Oddziału 
Okręgowego PCK w Poznaniu – 
dr Krzysztof Olbromski – wręczył 
wyróżnienia PCK: „Kryształowe Ser-
ce” m.in. Zbigniewowi Cybulskie-
mu, natomiast Honorowe Odznaki 
PCK IV stopnia otrzymali lubonia-
nie: Tomasz Halasz, Tomasz Twar-
dowski, Andrzej Stępień i Tadeusz 
Kowalczyk.

Robert Wrzesiński

Uhonorowani krwiodawcy

n
Wojewoda P. Florek odznacza P. Nowaka Złotym Krzyżem Zasługi    
fot. Jerzy Zieliński

Z. Cybulski (od lewej) uhonorowany 
Kryształowym Sercem   fot. Jerzy 
Zieliński

n
Uhonorowani z HDK „Lubonian-
ka”: w pierwszym rzędzie od lewej 
A. Stępień (Odznaka Honorowa 
PCK), B. Tomkowiak i J. Wyzujak 
(Srebrne Krzyże Zasługi), w dru-
gim rzędzie od prawej Z. Cybulski 
(Kryształowe Serce)   fot. Jerzy 
Zieliński

n

W poniedziałek, 17 listopada 
w Niepublicznym Przed-
szkolu przy ul. Wschod-

niej 21 odbył się koncert, podczas 
którego przedszkolaki w bardzo 

przystępny i ciekawy sposób zosta-
ły wtajemniczone w świat opery jako 
sztuki muzycznej i aktorskiej. Dzieci 
przeniosły się do bajkowej krainy 
dzięki Kapelusznikowi, Królowej Kier 

oraz Karty.
J. Cz.

U Domisiów

Dzieci z Niepublicznego Przed-
szkola przy ul. Kopernika 10 
w związku z Dniem Wszyst-

kich Świętych udały się ze swoimi 
paniami na Wzgórze Papieskie, aby 
zapalić symboliczny znicz dla tych, 
którzy już odeszli.

31 października z okazji Hallo-
ween w przedszkolu zapanował 
tajemniczy nastrój i pojawiły się 
rzeźbione dynie. Dzieci zaprezen-
towały się w fantastycznych prze-
braniach, które dodawały uroku 
zorganizowanym zabawom i kon-
kursom.

Z okazji rocznicy odzyskania 
niepodległości odbył się uroczysty 

apel. Dzieci ubrały galowe stroje, 
do których przypięte były kotyliony 
w barwach narodowych. Podczas 
uroczystości nasi wychowankowie 
zatańczyli krakowiaka. W repertu-
arze pojawiły się również pieśni 
i wiersze patriotyczne oraz Mazurek 
Dąbrowskiego. Honorowym gościem 
tego dnia była komendantka ośrod-
ka Związku Harcerstwa Polskiego, 
phm. Aleksandra Lorenc, która jest 
babcią jednego z naszych przedszko-
laków.

Monika Wesołowska

Z Czarodziejskiego Ogrodu

n
Dzieci z Przedszkola „Czarodziejski Ogród” tańczą z kotylionami

Świat opery 
w Przedszkolu 
„Domisie”

n
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W imieniu całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 im. bł. 
Edmunda Bojanowskiego pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za 
o�arowaną pomoc i życzliwość wszystkim dotychczasowym o�aro-
dawcom, wspierającym ideę uaktualnienia wizerunku sztandaru naszej 
placówki. Szczególne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców 
naszej szkoły, ale również dziękujemy za honorowy udział w do�-
nansowaniu tej inwestycji wszystkim członkom Rady Miasta Luboń 
kadencji 2010-2014.

dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie SP 1.

Pierwsze obchody Dnia Patro-
na, przypadające 14 listopa-
da, Szkoła Podstawowa nr 1 

rozpoczęła mszą św. w kościele pw. 
św. Barbary (równo miesiąc wcze-
śniej placówce nadano imię bł. Ed-
munda Bojanowskiego). W piątko-
wy ranek, w 200. rocznicę urodzin 
patrona, o godz. 9 ławki w świąty-
ni wypełniły się uczniami. Uroczy-
ście wniesiono nowy sztandar szkoły 
(czytaj na str. 8). Zgodnie z tradycją, 
dyrektor Jedynki (Grzegorz Anioła) 
poprosił celebransa (ks. kan. Bernard 
Cegła) o odprawienie Eucharystii. 
Kazanie ksiądz proboszcz poświęcił 
sztandarom i symbolom, które na 

nich umieszczamy. Są odzwiercie-
dleniem wartości, którymi żyjemy. 
Po krótkim przedstawieniu nowych 
chorągwi kościelnych (Caritasu, koła 
Matek Różańcowych i ministrantów), 
poprosił o zaprezentowanie nowego 
symbolu SP 1, który następnie po-
święcił. Oprawę liturgiczną tej Eucha-
rystii przygotowali uczniowie klas I 
– III pod opieką katechety s. Elżbiety 
Schmidt. Mszy św. towarzyszyły zna-
ne uczniom, stare kościelne pieśni, 
m.in. „My chcemy Boga”. W kończą-
cym się tego dnia Roku bł. Edmunda 
Bojanowskiego po raz ostatni przed 
dziećmi w roli patrona wystąpił ks. 
Jacek Zjawin.    (HS)

Po mszy św. w sali gimnastycz-
nej SP 1 odbyła się druga część 
uroczystości. W gronie zaproszonych 
gości znaleźli się przedstawiciele 
Urzędu Miasta i Rady Rodziców. 
Uczniowie złożyli uroczyste ślubo-
wanie na Sztandar Szkoły. Miłym 
akcentem tej części świętowania był 
�nał kilku konkursów, które prze-

prowadzono w ostatnich dwóch 
miesiącach. Uczniowie – �naliści 
i wyróżnieni, dzięki hojności Rady 
Rodziców, otrzymali atrakcyjne 
nagrody i dyplomy. Na zakończenie 
akademii wszyscy uczniowie szko-
ły poczęstowani zostali „urodzino-
wym cukierkiem”.   

s. Elżbieta Schmidt

Jak nakazuje tradycja

n
Moment święcenia sztandaru przez proboszcza ks. kan. Bernarda Cegłę. 
Sztandar SP 1 z wizerunkiem jej patrona – bł. Edmunda – zobowiązuje uczniów 
do życia wartościami, które uosabiał Błogosławiony: miłości do Boga i do 
drugiego człowiek   fot. ks. Jacek Zjawin

n
Kościół św. Barbary wypełniony uczniami SP 1. Dyrektor G. Anioła prosi o po-
święcenie sztandaru placówki   fot. ks. Jacek Zjawin

W czwartek, 27 listopada 
w Niepublicznym Żłobku 
przy ul. Buczka odbył się 

balik misiowy z udziałem pluszaków 
wszelkich rozmiarów. Zabawa była 
udana, a potem bardzo łatwo było 
nam zasnąć, mając u boku swoich 
ulubieńców. Przytulasów i całusków 
dla ukochanych misiów było pod 
dostatkiem.

5 grudnia tuż przed Mikołaj-
kami przybył do naszego żłobka 
teatrzyk Tomka Wszędobylskiego 

z Przedstawieniem „Papuga Kró-
la Heroda”. Nasze maluszki z ogrom-
nym zainteresowaniem obserwo-
wały przebieg akcji, na koniec 
pożegnały się z głównymi aktora-
mi: Królem Herodem, Aniołkiem, 
Wielbłądem i oczywiście z tytu-
łową Papugą. Teatrzyk odwiedzi 
nas znowu na wiosnę z przedsta-
wieniem „Zajączek Wielkanoc-
ny”.

Grażyna Rosa

U 7 Krasnoludków

n
Urzeczone przedstawieniem bożonarodzeniowym maluchy ze Żłobka „U 7 Krasnoludków”

Przedszkolaki z Punktu Przed-
szkolnego przy ul. Dąbrowskiego 
w ramach warsztatów kulinar-

nych wykonały galaretkę owocową. 
Dużą frajdę sprawiło im dekorowa-
nie potrawy owocami, bitą śmietaną 
i rurkami wa�owymi.

W ramach konkursu „Zwierza-
kolubni” dzieci wykonały pracę pla-
styczną „Krokodyl”. Postać powstała 
przy pomocy dużej ilości rolek po 
papierze toaletowym. Przedszkolaki 
natrudziły się, aby każdą rolkę po-
kolorować i nadać jej określony kształt. 
Trzymamy kciuki za wygraną.

24 listopada odbyła się wyjątko-
wa uroczystość z okazji pasowania 
na przedszkolaka. W tym szczególnym 
dniu wszystkie dzieci zaprezentowa-
ły swoje umiejętności recytatorskie 
oraz wokalne. Nowo przyjęte dzieci 
zostały mianowane na przedszkola-
ki oraz otrzymały od Grażyny Leciej 
dyplomy. Po części o�cjalnej i przed-
stawieniu odbył się poczęstunek dla 
rodziców i ich pociech. 

W listopadzie przypada świato-
wy Dzień Pluszowego Misia. Z tej 
okazji 25 listopada 3-4-latki gościły 
grupę dzieci z zerówki. Każde z nich 
przyniosło swoje ulubione pluszaki. 
Były ciekawe gry i zabawy. Ukoro-
nowaniem tego dnia było wykona-
nie prac plastycznych pt. „Miś”.

28 listopada obchodziliśmy an-
drzejki. Dzieci wróżyły sobie ze sło-
mek, zatopionych w wodzie, przebi-
tych serc z imionami wybranka czy 
rzucaniem monetami do wody.

Joanna Guza

Z Trójeczki

n
Dyrektor SP 3 Grażyna Leciej pasuje 
dzieci na przedszkolaków „Trójeczki”
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Kibicowaliśmy

We wtorek, 11 listopada już 
po raz czwarty odbył się 
Luboński Bieg Niepod-

ległości. Zadaniem każdej szkoły 
było zorganizowanie strefy kibica, 
przebiegającej wzdłuż trasy biegu. 
SP 1 przydzielono teren zatoczki au-
tobusowej przy ul. Poniatowskiego 
na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki. 
O godz. 10.45 w wyznaczonym miejscu 
stawiło się 96 uczniów odpowiednio 
przebranych, z plakatami i chorą-
giewkami, aby dopingować biega-
czy. Wszyscy dobrze się bawili, jedni 
przybijali „piątki”, inni okrzykami za-
grzewali zawodników do rywalizacji. 

Nasza szkoła zdobyła tytuł „Mistrza 
Kibicowania”, wygrywając drukarkę 
�rmy OKI oraz bon na sprzęt spor-
towy w wysokości 500 zł. Uczniom 
gratulujemy wygranej, a sponsorom 
dziękujemy za nagrody.   

Hanna Idzikowska, Dawid Paprocki

Bezpiecznie
13 listopada podpisano porozu-

mienie pomiędzy SP 1 a Komendą 
Miejską Policji w Poznaniu, repre-
zentowaną przez Komendanta Miej-
skiego Policji w Poznaniu mł. insp. 
Romana Kusterę w sprawie progra-
mu edukacyjno-pro�laktycznego 
„Bezpiecznie – to wiedzieć i znać”. 
Biorą w nim udział klasy 1-3. Został 
opracowany we współpracy z Ośrod-
kiem Doskonalenia Nauczycieli oraz 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
Program wyznacza kierunki dzia-
łania wielkopolskiej Policji w szko-
łach podstawowych w zakresie bez-
pieczeństwa najmłodszych i zakłada 

stałą współpracę ze szkoła-
mi. Będzie realizowany 
w naszej szkole przez 3 lata 
i obejmie wszystkie klasy 
nauczania wczesnoszkolne-
go. Koordynator programu 
– Agnieszka Jankowska, 
wychowawczyni kl. 1 c.

Mistrzostwa Rejonu
14 listopada w hali spor-

towej w Objezierzu odbyły się 
Mistrzostwa Rejonu – Poznań 
Teren Zachód w Drużynowym 
Tenisie Stołowym Dziewcząt. 
Naszą szkołę reprezentowa-
ły Zuzanna Sułek i Natalia 

Piechota (5 c). Dziewczyny rozegra-
ły znakomicie trzy mecze, wszystkie 
wygrywając. To dało im zwycięstwo 
w turnieju i awans do �nału woje-
wódzkiego.

Rajd
15 listopada, tuż przed koleją 

rocznicą wybuchu Powstania Wiel-

Z Jedynki

kopolskiego, uczniowie SP 1 oraz 
SP w Komornikach należący do 
Szkolnych Kół Krajoznawczo-Tury-
stycznych PTTK, wybrali się na rajd, 
upamiętniający to wydarzenie. Tra-
sa wiodła na północ Wielkopolski. 
W Cerekwicy odwiedziliśmy zbio-
rowy grób Józefa Grze-
siaka i Jana Bociana, 
poległych w 1919 r. w wal-
kach o wolność. Następ-
ne było Pamiątkowo, gdzie 
na ul. Szkolnej widnieje 
duży stylizowany orzeł 
z płaskowników metalo-
wych, a na nim data 
„27 XII 1918”. Odwie-
dziliśmy jeszcze Szamo-
tuły, Kwilcz i Sieraków. 
Meta była w Bucharzewie, 
gdzie czekała na nas 
pyszna zupa oraz wiele 
atrakcji: zabawy spraw-
nościowe, przejażdżki 
bryczką, ognisko z kieł-
baskami. Na zakończenie 
rajdu pan Czekała wręczył 
uczestnikom należącym 

do PTTK od-
znaki: „Tury-
sta Przyrodnik”, 
„Szlakiem Po-
wstania Wiel-
kopolskiego” 
oraz „Odzna-
ki Turystyki 
Pieszej”. Dzię-
kujemy opie-
kunom: 
Agnieszce i Je-
rzemu Jankow-
skim oraz 
Justynie Cze-

kale za opiekę i czas, który nam 
poświęcili.   Ada i Maja 

Zdrowo jeść
Uczestniczymy w dwóch pro-

gramach promujących zdrowe od-
żywianie: „Szklanka mleka” i „Owo-

ce w szkole”. Aby zachęcić maluchy 
do zmiany nawyków żywieniowych, 
nauczyciele naszej szkoły organizu-
ją prelekcje, spotkania z pielęgniar-
ką szkolną i warsztaty tematyczne.   

A. Jankowska, J. Czekała

Rada Rodziców Szkoły Podsta-
wowej nr 1 organizuje 10 stycznia 
w Luvenie bal karnawałowy pod 
hasłem: „Podaj cegłę”. Bilety do na-
bycia w sekretariacie szkoły, tel. 
61 813 04 92.

Mimo że na dworze szaro 
i ponuro u nas wydarzy-
ło się wiele interesujących 

rzeczy. Na początku listopada od-
wiedzili nas aktorzy z Teatru Wy-
obraźni. Poznaliśmy historię teatru 
cienia, sami popróbowaliśmy poru-
szać sylwetami. To było ciekawe do-
świadczenie. Potem z okazji Święta 
Niepodległości odbył się przegląd 

piosenki patriotycznej, dzieci wy-
konały ogromną papierową mapę 
Polski oraz �agi. Wkrótce odbyły się 
długo oczekiwane przez wszystkie 
przedszkolaki warsztaty kulinarne, 
podczas których mali kucharze upie-
kli pyszne i zdrowe ciasto dyniowe. 
25 listopada z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Misia do przedszko-
la przybył duży, biały niedźwiadek, 

Ze „Słonecznego Zakątka” który opowiedział dzieciom ciekawe 
historie. W tym dniu przedszkolaki 
przyszły ze swoimi misiami, misio-
wymi książeczkami i bajkami. Było 
więc misiowe kino, zabawy przy mu-
zyce, misiowe przysmaki i czytanie 
bajek o misiach.

W tym miesiącu starszaki po raz 
pierwszy nocowały w przedszkolu. 
Specjalnie przygotowany program 
dla małych poszukiwaczy skarbów 
okazał się tak ciekawy, że nikt nie 
chciał wracać do domu. Pod koniec 

miesiąca wszystkie dzieci spotkały się 
z panią doktor, by porozmawiać o tym, 
jak dbać o zdrowie, prawidłowo się 
odżywiać i jakie numery alarmowe 
powinien znać każdy przedszkolak.

Listopad zakończyły przedszkol-
ne wróżby i zabawy andrzejkowe 
oraz jesienne spotkanie grupy Star-
szaków z dziećmi z zerówki szkolnej 
Wspólne jesienne koncertowanie 
i zabawy dały wszystkim wiele ra-
dości.

Natalalia Monarszyńska

n
Uczniowie SP 1 kibicują zawodnikom Lubońskiego Biegu Niepodległości przy ul. 
Poniatowskiego   fot. H. Idzikowska

n
Dyrektor SP 1 Grzegorz Anioła podpisuje porozumienie w spra-
wie realizacji programu o bezpieczeństwie z Komendantem 
Miejskim Policji

n
Przy pomniku poświęconym powstańcom w Pamiątkowie

n
Uczniowie SP 1 prezentują wykonane samodzielnie 
sałatki owocowe
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Jesienne drzewo

Już po raz piąty uczniowie SP 2 
uczęszczający do świetlicy, wzięli 
udział w konkursie organizowa-

nym przez świetlicę SP 4 pt. „Jesien-
ne drzewo”. Z każdej szkoły biorącej 
udział w konkursie wyróżniono po 
trzy prace. Wśród laureatów Cieszko-
wianki znaleźli się: Piotr Olejniczak 
(2 e), Martyna Rzepka (3 b), Nikola 
Łuczak (2 d). Zwycięskie prace wyko-
nano pod opieką nauczycieli świetli-
cy: Anny Słonki-Moskwy, Agnieszki 
Grzeszkowiak oraz Katarzyny Kielas. 
Każdy z laureatów otrzymał książkę 
oraz dyplom.    Katarzyna Kielas

W Niemczech
8 listopada rano z grupą naszych 

szóstoklasistów wyjechałyśmy po-
ciągiem do Berlina. Nasze dzieci 
biorą udział w projekcie, mającym 
na celu poznanie języka oraz kultu-
rę naszych zachodnich sąsiadów. 
Mimo strajku kolei niemieckiej uda-
ło nam się z pomocą różnych środ-
ków lokomocji dotrzeć do Poczda-
mu. W rocznicę obalenia Muru 
Berlińskiego, zwiedzaliśmy Berlin. 
W mieszanych grupach niemiecko-

polskich zwiedziliśmy Poczdam, 
gdzie dzięki bardzo ciekawej grze 
miejskiej poznaliśmy to miasto i jego 
zabytki. Codziennie pracowaliśmy 
nad układem tanecznym, czego 
owocem były trzy pokazy na zakoń-
czenie pobytu. Codzienne warszta-
ty, wspólne posiłki przygotowywane 
przez uczestników, wieczory przy 
wspólnej zabawie sprawiły, że wyjazd 
ten był dla nas niesamowitą przy-
godą językową, kulinarną, komuni-
kacyjną i kulturoznawczą, a zawar-
te przyjaźnie będziemy pielęgnować 
przez lata.  

 M. Bobrowska, K. Woroch

Piłkarki ręczne
13 listopada w SP 2 odbyły się 

Mistrzostwa Lubonia Szkół Podsta-
wowych w Piłce Ręcznej Dziewcząt. 
Rozegrano sześć meczy systemem 
każdy z każdym. Nasze zawodnicz-

ki wygrały wszystkie rozgrywki (12:7, 
23:11, 22:0). Zwycięstwo zagwaran-
towało nam udział w pół�nałach 
powiatu. Reprezentacja SP 2: Agniesz-
ka Balcerek, Wiktoria Durczyńska, 
Benia Ellmann, Emilia Węglarz, 
Marysia Matusiak, Magda Koniecz-
na, Jagoda Urbaniak, Olimpia Woj-
ciechowska, Zo�a Wrzaskowska, 
Joanna Kijak.    Kinga Jaruga

Spotkania w 3 a
Za nami kolejne spotkania, pod-

czas których poznawaliśmy zawody 
naszych bliskich. Na początku listo-
pada odwiedziła nas w szkole babcia 
naszej koleżanki Zosi i ciekawie 
opowiedziała o pracy pielęgniarki. 
Posłuchaliśmy, czym zajmuje się 
pielęgniarka w szpitalu, ale również 
nauczyliśmy się opatrzyć skaleczenie 
lub założyć bandaż. Drugie spotka-
nie odbyło się 17 listopada. Tym 
razem wybraliśmy się w odwiedziny 
do dziadka Jasia. Pracuje on w dru-
karni „Poz-Art” w Poznaniu. Zoba-
czyliśmy, jak pracują ogromne ma-
szyny drukarskie i czym na co dzień 
zajmuje się drukarz. Sami poskła-
daliśmy wydrukowane wcześniej 

pudełka, a następnie 
zostaliśmy ugoszczeni 
przepysznym ciastem 
upieczonym przez mamę 
Jasia.

Warsztaty mydlar-
skie

18 listopada ucznio-
wie z klas 1 g, 1 d, 1 e, 
2 a i 2 d uczestniczyli 
w warsztatach mydlar-
skich. Każdy wykonał 
dwa mydełka i ozdobił 
je. Wszyscy byli zado-
woleni z efektu końco-
wego.    Marta Lewan-
dowska

Bliżej natury
18 listopada nasze 

klasy „0” uczestniczyły 
w wycieczce do Wiel-
kopolskiego Parku Na-

rodowego. Uczniowie wzięli udział 
w lekcji edukacyjnej, przygotowanej 
przez pracowników Leśnej Szkoły 
Centrum Edukacji Ekologicznej. 
W sali audiowizualnej dzieci obej-
rzały prezentację multimedialną oraz 
�lm przyrodniczy pt.: „Dlaczego kij 
ma dwa końce”, który wprowadził 
dzieci w świat �ory i fauny Parku 
Narodowego. Uczniowie uczestni-
czyli w zajęciach plastycznych oraz 
zadaniach przyrodniczych. Na za-
kończenie bawili się w tropicieli 
śladów dzika i lisa, gdzie uwieńcze-
niem tego był stempel na dłoni.

Paczki
21 listopada pakowaliśmy pacz-

ki z wykonanymi przez naszych 
uczniów ozdobami świątecznymi. 
W sumie zostały przygotowane i wy-
słane 33 pudła, w których znalazły się 
bombki, pocztówki świąteczne, opis 

tradycji bożonarodzeniowych, prze-
pisy kulinarne oraz informacje do-
tyczące naszej szkoły. Paczki wysła-
liśmy do Anglii, Irlandii, Szwecji, 
Belgii, Francji, Czech, Luksembur-
ga, Włoch i Hiszpanii.   

M. Bobrowska, E. Wallheim

Bezpieczeństwo
21 listopada klasy pierwsze 

przypomniały i utrwaliły sobie 
wiadomości na temat bezpieczeń-
stwa. Policjant opowiedział dzie-
ciom o dzikach, które można spo-
tkać na terenie Lubonia oraz jak 
w takiej sytuacji powinniśmy się 
zachować. Gościem był również 
Dariusz Fleischer (przedstawiciel 
Starosty Powiatowego z Poznania), 
który obdarował dzieci kamizel-
kami odblaskowymi. Niewątpliwą 
atrakcją okazały się dwa psy po-
licyjne ze swoimi opiekunami. 
Dzieci dowiedziały się, na czym 
polega praca takiego psa w policji, 
ale także o tym jak powinno się 
zareagować, gdy obcy pies zaata-
kuje. Dziękujemy wszystkim naszym 
gościom, także pani st. sierżant 
Sylwii Stańko za przybycie i prze-
prowadzenie prelekcji.    

Kinga Zdunik

Konkurs Recytatorski
22 listopada w G 2 odbył się 

III Powiatowy Konkurs Recytator-
ski poświęcony poezji czasu wojny 
i okupacji. Reprezentowały nas: 
Martyna Michalak (6 b), Julia Jan-
kowiak (5 c), Oliwia Garczyńska 
(5 d). Martyna Michalak zajęła 3. 
miejsce.    Marta Krojenka

Rok Bojanowskiego
Rok 2014 ogłoszono Rokiem 

bł. Edmunda Bojanowskiego. Z tej 
okazji wzięliśmy udział w projek-
cie edukacyjnym „Służyć i wycho-
wywać do miłości. Koncepcja 
wychowania wg bł. Edmunda Bo-
janowskiego”. Trwał od 6 listopa-
da 2013 do 7 czerwca 2014 r. Na-
uczyciele uczestniczyli w konfe-
rencjach, warsztatach, wykładach. 
Etap szkolny obejmował przepro-
wadzenie przez nauczycieli zajęć 
związanych z życiem i działalnością 
Bojanowskiego oraz przygotowa-
nie i zrealizowanie zajęć związanych 
z jego ideami pedagogicznymi. Na 
lekcjach religii uczniowie obejrze-
li prezentację o życiu błogosławio-
nego. Wzięli udział w konkursie 
plastycznym pt. „Bł. Edmund Bo-
janowski wśród dzieci”. Wykona-
li także zakładki do książek, na 
których widniały szczegóły bio-
graficzne oraz idee pedagogiczne 
błogosławionego. Wyróżnieni 
uczniowie (w kategorii „rysunek”: 
Zofia Beszterda, Arkadiusz Kasz-
telan, Patrycja Kubka, Weronika 
Machalska, Weronika Mańczak, 
Adam Niemiec, Paulina Sadowska, 
Julia Wojtkowiak; w kategorii „za-
kładka do książki”: Barbara Bu-
dzyńska, Natalia Janukowicz, 
Kacper Kaźmierczak, Weronika 
Materna, Oliwia Rydlewska) otrzy-
mali dyplomy i nagrody ufundo-
wane przez Zgromadzenie Sióstr 

Służebniczek NP NMP, a szkoła 
otrzymała certyfikat potwierdza-
jący udział w projekcie.   

Lidia Brenska

Wygrana
Dominika Galińska (3 c) wy-

grała ogólnopolski konkurs organi-
zowany przez Junior Media na naj-
lepszą recenzję. Nasza uczennica 
opisała książkę Holly Łebb pt. „Tabi 
uczy się czarów”. W nagrodę jej tekst 
został opublikowany na pierwszej 
stronie „Dziennika Zachodniego”.

Szczotka, pasta
Zakończyliśmy zbieranie szczo-

tek i past do zębów dla dzieci. Akcja 
działa się w ramach współpracy 
z Fundacją „Redemptoris Missio” 
z Poznania. Nasze szczotki (ponad 
500 sztuk) w listopadzie zabrał do 
Kamerunu poznański stomatolog, 
który uczy tam dzieci, jak ich używać, 
co widać na przysłanym nam zdję-
ciu.    A. Walenciak-Galińska

Wolontariat
Przygotowywaliśmy kartki świą-

teczne, które będą sprzedawane 
podczas najbliższych zebrań z ro-
dzicami. Dochód uzyskany z ich 
sprzedaży zostanie przeznaczony na 
wsparcie zadań „Motylego wolon-
tariatu” oraz zwierzęta w schronisku 
w Przyborówku.   

Małgorzata Gorzyńska

L jak las
W listopadzie klasy pierwsze 

odwiedzała Katarzyna Maćkowiak 
– leśnik z Nadleśnictwa Konstanty-
nowo. Celem spotkania były wspól-
ne rozmowy na temat przygotowa-
nia się zwierząt leśnych do zimy.   
Kinga Zdunik

Wieczornica
21 listopada na zaproszenie Rek-

tora Uniwersytetu Przyrodniczego 
(UP) w Poznaniu delegacja naszej 
szkoły uczestniczyła w wieczornicy 
pt. „Natchnienie, wiedza i czyn”, 
poświęconej pamięci Augusta hr. 
Cieszkowskiego, która odbyła się 
w Kolegium Rungego. Poprzedziło 
ją otwarcie wystawy prac wydaw-
niczych i artystycznych dedykowa-
nych patronowi. Prezentowane były 
także efekty projektu realizowanego 
w Cieszkowiance w ubiegłym roku 
szkolnym, przede wszystkim prze-
pisane ręcznie „Ojcze Nasz”. Zapro-
szeni goście z przyjemnością oglą-
dali zarówno komiks, kalendarz 
i „Cieszko-grę”, jak i przepisane 
ręcznie tomy. Wśród zwiedzających 
była m.in. Barbara Wachowicz, pol-
ska pisarka, autorka biogra�i wiel-
kich Polaków, miłośniczka historii 
Polski, która poprowadziła wieczor-
nicę, dzieląc się z licznie zgroma-
dzonymi swoją wiedzą o A. hr. 
Cieszkowskim i jego rodzinie. To 
był bardzo udany wieczór. Dzięku-
jemy prof. K. Molińskiemu nie tyl-
ko za pomysł ręcznego przepisania 
dzieła, ale także za współpracę i pro-
mocję naszej szkoły w środowisku 
naukowym i akademickim.   

L. Kałwińska, U. Ferdynus

Z Cieszkowianki

n
Dużym zainteresowaniem podczas wystawy na Uniwersyte-
cie Przyrodniczym cieszyły się ręcznie przepisane tomy 
„Ojcze Nasz” Augusta hr. Cieszkowskiego. Organizatorem 
akcji była lubońska SP 2
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Rogal

Uczniowie kl. 4 a z SP 3 wraz 
z wychowawczynią M. Wi-
chłacz i opiekunem I. Cho-

dorowską udali się 7 listopada na 
wycieczkę szkolną do Poznania. Jej 
celem było zapoznanie się z dzie-
dzictwem kulturowym regionu. 
Główną atrakcję stanowiła wizyta 
w Rogalowym Muzeum. Usłysze-
liśmy legendy o powstaniu rogali, 
poznaliśmy ich składniki i recepturę. 
Uczestniczyliśmy w ich przygotowa-
niu, a następnie w degustacji. Po-
kaz prowadzony przez Rogalowego 
Mistrza oraz Wuja Binia obejmo-
wał również naukę podstawowych 
zwrotów z gwary poznańskiej. Pokaz 
o tajemnicach i wypieku Rogali Świę-
tomarcińskich wraz z elementami 

gwary zakończył się multimedialną 
prezentacją o historii i dumach Po-
znania. Po wizycie w muzeum od-
bylismy spacer po Starym Rynku 
i do Fary Poznańskiej.    M. W.

Śniadanie daje moc
7 listopada przystąpiliśmy do 

ogólnopolskiej akcji i wyczarowali-
śmy smakowite kanapki tylko ze 
zdrowych produktów oraz owocowe 
desery. W akcji wzięły udział ucznio-
wie kl. 1-3 wraz z wychowawcami. 
W świetlicy szkolnej pyszne śnia-
danie przygotowała dla dzieci I. 
Gierach.    M. G.

Spotkanie z majorem
7 listopada odwiedził naszą szko-

łę mjr Paweł Joks, kapelmistrz Or-
kiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrz-
nych w Poznaniu, aby opowiedzieć 
nam o znaczeniu Święta Niepodle-
głości. Usłyszeliśmy historię polskich 
lotników z dywizjonu 303 oraz co to 
znaczy być żołnierzem (służba, honor). 
Zapoznaliśmy się z umundurowaniem 
i odznakami żołnierskimi. Uczniowie 
zadawali nurtujące pytania o wojsku, 
o trudnościach związanych z tym 
zawodem, jakie i gdzie zdobywa się 
wykształcenie i kwali�kacje. Po spo-
tkaniu wspólnie odśpiewaliśmy hymn 
państwowy i odbył się okolicznościo-
wy apel wykonaniu kl. 5 a.    M.G.

Prawa Dziecka
20 listopada obchodzono Ogól-

nopolski Dzień Praw Dziecka oraz 
25 lat Konwencji o Prawach Dziec-

ka. Z tej okazji zorganizowano uro-
czysty apel, podczas którego każda 
klasa zaprezentowała krótki program 
artystyczny, który miał za zadanie 
przybliżyć społeczności szkolnej ideę 
tego ważnego święta wszystkich 
dzieci. Wiersze i piosenki przepla-
tane były informacjami na temat 
Konwencji o Prawach Dziecka i jej 
postanowieniach, organizacjach 
i fundacjach stojących na straży 
nienaruszalności praw dzieci. Ucznio-
wie dowiedzieli się, gdzie mogą 
szukać pomocy, gdy ich prawa zo-
staną złamane, kim jest Rzecznik 
Praw Dziecka oraz obejrzeli dramę 
przygotowaną przez klasę 3. Nad 
całością apelu czuwała pedagog Anna 
Młynarska-Gulczyńska.    A.M.G.

Matematyka
21 listopada odbył się szkolny 

etap IV Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego. Uczniowie roz-
wiązywali test konkursowy, który 
składał się z zadań otwartych i za-
mkniętych. Mieli na to 90 min. 
W konkursie wzięło udział 19 uczniów. 
Do etapu rejonowego zakwali�ko-
wały się osoby, które uzyskały co 
najmniej 30-40 punktów. Są to: Ju-
lia Brauza, Tomasz Kordziński, Emi-
lia Krzyżańska, Mikołaj Rajek.   

Honorata Kowalik

Dzień Języków
21 listopada odbył się Dzień 

Języków Obcych. Uroczystość po-
wiązana była także z europejskim 
programem współpracy szkół „Co-
menius”, który realizowany jest w na-
szej szkole od roku. Uczniowie 
przedstawili pozytywne aspekty 
i zachęcali do aktywnej nauki języ-

ków obcych, jako czynnika, który 
kształtuje nasze wyobrażenie o świe-
cie i pozwala nam na uczestnictwo 
w procesie integracji Europy. W cza-
sie prezentacji uczniowie poznali 
walory kulturowe, krajoznawcze 
i społeczne państw biorących udział 
w programie „Comenius”. Najprzy-
jemniejszym punktem uroczystości 
była degustacja narodowych potraw 
wszystkich krajów z naszej rodziny 
„Comeniusa”.    Krzysztof Glaza

Podsumowanie projektu
Sześćdziesięciolecie nadania 

Luboniowi praw miejskich zainspi-
rowało dyrekcję, nauczycieli i uczniów 
Trójki do zrealizowania przedsię-
wzięcia pod hasłem „Luboń - tu 
zdobywam wykształcenie i tu moje 
są korzenie”. Koordynatorki projek-
tu ustaliły listę zadań i przydzieliły 
je poszczególnym wykonawcom. 
Zajmowaliśmy się symbolami na-

szego miasta, odbyliśmy szereg wy-
cieczek, których efektem było po-
wstanie prac plastycznych stanowią-
cych obrazowe sprawozdanie z wę-
drówek. Wybieraliśmy najbardziej 
charakterystyczne obiekty i zabyt-
kowe budowle. Zaprezentowaliśmy 
własne pomysły ścieżek spacerowych, 
przy których szóstoklasiści wyka-
zali się taką inwencją, że warto ich 
pomysły wprowadzić w życie. Po-
znaliśmy wszystkie lubońskie pla-
cówki oświatowe, ich patronów 
i historię. Zadanie pod hasłem „Naj-
wyższej jakości poznawanie prze-
szłości” zrealizowaliśmy, przepro-
wadzając wywiady z ludźmi, którzy 
urodzili się w tej miejscowości, prze-
żyli tutaj dzieciństwo i młodość oraz 
zechcieli nam o tym opowiedzieć. 
Starsi uczniowie poszerzali wiado-
mości o dziejach Lubonia, pisząc 
referaty w ramach lekcji historii 
(„Nasze przemyślenia o sześćdzie-

sięciu latach istnienia”), a młodsi 
wykonali obrazkowy zapis lat mi-
nionych w formie kadrów �lmowych. 
Swoje umiejętności dzieci udowod-
niły też, realizując krótkie �lmy 
z Luboniem w roli głównej. Miasto 
to przede wszystkim ludzie, dlatego 
stworzyliśmy leksykon ważnych 
postaci, na który złożyły się biogra-
my osobistości zasłużonych dla tego 
terenu. „Słynne lubońskie postacie 
w uczniowskiej myśli i debacie” to 
temat, którego rozwinięcie powie-
rzono klasom piątym i szóstym. 
Miłośnicy technik malarskich mo-
gli uruchomić swoją wyobraźnię 
i zaprosić do wyimaginowanego, 
usytuowanego nieopodal parku ma-
rzeń. Wszyscy wykonali przydzie-
lone im zadania, a zwieńczeniem 
działań stała się wystawa prezentu-
jąca nasze dokonania. Przy okazji 
przygotowano też biblioteczkę ksią-
żek o Luboniu wydanych przez Sto-
warzyszenie „Forum Lubońskie”. 
Aby stało się zadość zasadom pro-
jektu, w dniach od 27 listopada do 
4 grudnia dziewczęta i chłopcy z po-
szczególnych klas zapoznali się 
z efektami pracy koleżanek oraz 
kolegów. Nie zabrakło też gości. 
Naszą wystawę zaszczyciła swoją 
obecnością burmistrz Małgorzata 
Machalska, która pochwaliła pomysł 
i obiecała wybrać się z dziećmi na 
jedną z opracowanych tras. Ekspo-
zycję obejrzeli też radni Katarzyna 
Ekwińska oraz Paweł Wolniewicz. 
Koordynatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim zaangażowanym wycho-
wawcom, nauczycielom i pracow-
nikom technicznym za pomoc. 
Celem projektu była popularyzacja 
historii lokalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem obchodzonej w 2014 
roku 60. rocznicy uzyskania przez 

Luboń praw miejskich, poszerzenie 
doświadczeń uczniów o wiedzę na 
temat otaczającej ich rzeczywistości, 
budowanie postawy szacunku wobec 
tych, którzy tworzyli historię miasta, 
mobilizowanie do aktywności nie-
zbędnej w realizowaniu pomysłów 
na przyszłość, doskonalenie umie-
jętności planowania, gospodarowa-
nia czasem i współpracowania 
w grupie. W naszej pracy zatrzyma-
liśmy się nad teraźniejszością, po-
kłoniliśmy się przeszłości i spojrze-
liśmy na to, co w naszych marzeniach 
stoi przed nami.   

M. Hinz, H. Ruszkowska  
(koordynatorki)

Nowinki z Trójki

n
Apel z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

n
Węgierskie potrawy i…

n
Burmistrz Małgorzata Machalska zapo-
znaje się z efektami projektu o Luboniu   
fot. Hanna Ruszkowska
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Patriotycznie

W piątek, 7 listopada w SP 4 
odbył się apel z okazji 96. 
rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Z pieśnią pa-
triotyczną na ustach kl. 4-6 zapre-
zentowały wybrane wcześniej utwo-
ry m.in. „Rozkwitały pąki białych 
róż”. Słowo wiążące przedstawiło 
kółko teatralne Barbary Wawrzy-
niak, a dekoracje przygotowała 
Kinga Studzińska. Podczas zajęć 
technicznych uczniowie, również 

młodszych klas, przygotowali ko-
tyliony niepodległościowe i opaski 
na przedramię w barwach narodo-
wych.    M. Piechocka

Przy pomniku
11 listopada o godz. 17.30 roz-

poczęła się uroczystość pod pomni-
kiem „Znicz Pamięci Pokoju” na 
pl. E. Bojanowskiego. Władze mia-
sta wygłosiły stosowne przemówie-
nia, chór „Bard” zaśpiewał kilka 

patriotycznych pieśni, zaproszeni 
goście oraz przedstawiciele luboń-
skich szkół złożyli kwiaty. Po tej 
krótkiej uroczystości udaliśmy się 
na mszę do kościoła pw. św. Bar-
bary, tam kazanie wygłosił Piotr 
Skarga (zagrał go brawurowo za-
proszony aktor).   

M. Piechocka

Kibicowanie
11 listopada odbył się 4. Lu-

boński Bieg Niepodległości. Dzię-
kuję wszystkim 
uczniom i ro-
dzicom, którzy 
przybyli na na-
szą strefę kibica. 
Przez chwilę 
mogliśmy wszy-
scy razem wspie-
rać, dodawać 
otuchy i sił do 
biegu wszystkim 
uczestnikom. 
Nasza strefa 
zdobyła 3. miej-
sce.   

E. Bielińska-
Bobkowicz

Apel
12 listopada 

odbył się w naszej 
szkole uroczysty 
apel, który przy-
gotowali ucznio-
wie klas 1 b i 1 c 

z wychowawczyniami: Danutą Ko-
prucką i Lucyną Krenz. Rozpoczął się 
on od wprowadzenia sztandaru 
szkoły i odśpiewania hymnu naro-
dowego. Następnie podziwialiśmy 
wykonanego przez pierwszoklasistów 
poloneza. Przypomnieliśmy sobie 
najważniejsze pieśni patriotyczne, 
towarzyszące polskiej drodze ku 
wolności.    

Barbara Cywińska

Ploteczki z Czwóreczki

n
Przy zaimprowizowanym ognisku uczniowie śpiewają pieśni 
patriotyczne

n
Młodzież z SP 4 na przystanku autobusowym na trasie Lubońskiego Biegu 
Niepodległości   fot. E. Bielińska-Bobkowicz

n
Polonez pod hasłem: „Kocham Cię Polsko” w wykonaniu młodszych klas z SP 4   
fot. B. Zboralska

n
Wystawa kotylionów i innych symboli narodowych z okazji Święta Niepodległości   
fot. B. Zboralska

W Publicznym Przedszkolu 
nr 1 przy ul. Sobieskiego 
obchodziliśmy Narodowe 

Święto Niepodległości, zorganizo-
wane przez grupę „Kropelek”. Ca-
łym przedszkolem odśpiewaliśmy 
hymn Polski, a następnie dzieci za-
prezentowały wcześniej przygoto-
wany układ artystyczny.

„Słoneczka” przygotowały wy-
stęp pt: „Nie potra�ę opisać jesieni”. 
Miał na celu ukazanie piękna je-
siennego dnia. W przedstawieniu 
występowały różnorodne zwierzę-
ta. Iwona Kmiecik opisała dzieciom 
styl życia zwierząt leśnych przygo-
towujących się do zimy. Na koniec 
były konkursy.

Nasze przedszkole promuje zdro-
wy styl życia, dzięki czemu dzieci 
wzięły udział w degustacji mniej 
popularnych warzyw.

Obchodziliśmy Światowy Dzień 
Misia. W ten dzień każdy przedszko-
lak mógł przynieść swojego ukocha-
nego misia. Dowiedzieliśmy się, jak 
ważny jest ruch i dlatego wspólnie 
ze swoimi pluszakami troszkę po-
ćwiczyliśmy. Nie zabrakło ciekawych 
konkursów: rzut do celu, picie soku 
przez słomkę, jedzenie jabłek. Dobrze 
wiemy, że misie uwielbiają miodek, 
dlatego też dzieci zjadły marchewki 
i jabłka moczone w miodzie. Wspól-
ne świętowanie zakończyło się wy-
słuchaniem bajki o przygodach 
Kubusia Puchatka przy degustacji 
zdrowych owoców i warzyw.

W grupie „Śnieżynek” jest prze-
prowadzana comiesięczna akcja „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”, w której 
rodzice przychodzą do naszej grupy, 
by nam poczytać. Tym razem go-
ściliśmy mamę Martynki, która 

Z Pogodnego Przedszkola

przeczytała książkę o przygodach 
„Muminków”. Bajka bardzo podo-
bała się dzieciom.

14 października w Domu Kultu-
ry odbyło się przedstawienie pt: „Po-
dróż z wesołymi piratami”. W czasie 
występu dzieci zapoznały sympatycz-
nych piratów, z którymi podróżowa-
liśmy w najdalsze zakątki świata. 

Maluchy aktywnie brały udział w przed-
stawieniu: uczyły się pirackiej pio-
senki, wykazały się ogromną odwa-
gą i sprawnością �zyczną, by przejść 
próbę i stać się prawdziwym piratem. 
Podczas podróży zwiedziliśmy Afry-
kę, Brazylię, Chiny i dowiedzieliśmy się 
o sposobie życia tamtejszych ludzi.

P. Maciejewska

n
Dzieci podczas występu pt: „Nie potrafię opisać jesieni”. Na opaskach założo-
nych na głowach są nazwy owoców i warzyw   fot. P. Maciejewska
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Stypendium

Kamil Piechowiak, laureat czte-
rech konkursów wojewódzkich 
i �nalista olimpiady geogra-

�cznej, za swoje ubiegłoroczne osią-
gnięcia naukowe otrzymał stypendium 
Ministra Edukacji Narodowej.

„Wpisani w historię”
4 listopada w kórnickim Domu 

Kultury odbył się 14. Powiatowy 
Konkurs Recytatorski „Wpisani w hi-
storię. Wokół wartości – Przyjaźń”. 
1. miejsce zajęła E. Przybył (3 c), 2. 
– W. Witczak (1 c).

Dzień Poezji
6 listopada obchodziliśmy Dzień 

Poezji. Z tej przyczyny gościliśmy 
poetów: S. Łowińską i T. Kruczka, 
którzy przybliżyli uczniom swą twór-
czość. Tego samego dnia w biblio-
tece odbyła się uroczystość rozdania 
nagród wszystkim, którzy z okazji 
Międzynarodowego Miesiąca Biblio-
tek Szkolnych wzięli udział w kon-
kursach: literackim, fotogra�cznym, 
plastycznym i muzyczno-plastycz-
nym.

Niepodległość
10 listopada w kolejną rocznicę 

odzyskania niepodległości koło te-
atralne przedstawiło scenki, obra-
zujące walkę Polaków o utrzymanie 
tożsamości narodowej w Wielkopol-
sce na przełomie XIX-XX w. Dyrek-
tor podziękowała burmistrzom – D. 
Szmytowi oraz R. Markowi, którzy 
zakończyli swą kadencję. Obaj otrzy-
mali „kaganki oświaty” – symbol 
wdzięczności za wspieranie rozwo-
ju gimnazjum. Święto już po raz 
drugi umiliła �rma „Fawor”, która 
każdą klasę poczęstowała święto-
marcińskimi rogalami.

Mistrzostwa
15 listopada uczniowie kl. 1 f, 

2 f, 3 f wzięli udział w 1. Powiatowych 
Integracyjnych Mistrzostwach Boc-
ci, które odbyły się w hali LOSiR- u. 
Naszą szkołę reprezentowały dwie 
drużyny: „Biedronki” (Jakub Sta-
chowiak, Zuzanna Wojtasiak, We-
ronika Grygiel) i „Wilki” (Maciej 
Miedziński, Damian Siadak, Adam 
Wiciak). „Wilki” zajęły 3. miejsce, 
a Biedronki 4. w swoich grupach. 
Uczniów do zawodów już od zeszłe-
go roku przygotowywała Magdale-

na Jabłońska, a opiekunem podczas 
zmagań była Alicja Widok.

Warsztaty
W ramach dzielenia się wiedzą 

i umiejętnościami Magda Jabłońska, 
Jacek Wasielewski (G 1) i Hania 
Krężelewska-Grus (G 2) przepro-
wadzili 17 listopada warsztaty me-
todyczne z edukacji zdrowotnej dla 
nauczycieli wychowania �zycznego 
z lubońskich szkół.

Certyfikat
17 listopada w Warszawie w sie-

dzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji 
(ORE) zostały wręczone certy�katy 
„Mistrza Odkrywców Talentów”. 
Pośród wyróżnionych za pracę 
z uczniem zdolnym 50 najlepszych 
szkół z Polski znalazło się także na-
sze gimnazjum. Komisja przyznała 
nam nagrodę za Szkolny System 
Wspierania Zdolności oraz scena-
riusze zajęć z uczniem zdolnym 
przygotowane przez: Annę Kowalczyk, 
Hannę Marcinkowską, Katarzynę 
Mazurek, Anitę Plumińską-Mieloch, 
Izabelę Stęplowską i Przemysława 
Walkowiaka. Nasze materiały znaj-
dą się w publikacji poświęconej 
pracy z uczniem zdolnym, którą ORE 
niebawem przygotuje. A. Plumińska-
Mieloch i K. Mazurek odebrały 
certy�kat oraz nagrody dla szkoły 
– mikroskop, gry i książki.

Finalistka
20 listopada Wiktoria Włodar-

ska (1 a) i Michał Jurek (2 e) repre-
zentowali naszą szkołę podczas 12. 
Zmagań Recytatorskich – „Festiwa-
lu Słowa” w Poznaniu. Spośród kil-
kudziesięciu gimnazjalistów i lice-
alistów recytujących wiersze K. I. 
Gałczyńskiego jury wybrało dziesięć 
osób, które zakwali�kowały się do 
�nału – wśród nich znalazła się 
Wiktoria.

Miła akcja
Samorząd Uczniowski przepro-

wadził akcję, w której uczniowie 
zastanawiali się, co dla nich oznacza 
życzliwość. Wyniki przemyśleń za-
prezentowali w formie plakatów. 
Konkurs na najlepszą pracę wygra-
ła kl. 2 d. 21 listopada każdy uczeń 
i pracownik szkoły mógł napisać 
kilka miłych słów na specjalnie przy-
gotowanych kartach. Była to okazja 

Z Gimnazjum nr 1 do podziękowania komuś za uśmiech, 
pomoc, życzliwość, bycie obok. Sa-
morząd prowadzi również akcję 
„Góra Grosza”.

Rummikub
21 listopada zostały rozegrane 

Mistrzostwa Szkoły w Rummikub. 
Jest to popularna na całym świecie 
gra strategiczno-losowa, ćwicząca 
wyobraźnię i spostrzegawczość. 
Rummikub ma zasady nieco podob-
ne do karcianego remika. Mistrzem 
naszej szkoły została Natalia Kaź-
mierczak, a wicemistrzem Przemek 
Olechno. 28 listopada odbyły się 
Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół 
w Rummikub w Sztumie. W roz-
grywkach wzięło udział prawie stu 
uczestników. Przemek zakwali�ko-
wał się do pół�nału, znajdując się 
tym samym w gronie 16 najlepszych 
graczy całej Polski.

Recytacja
Joanna Długosz i Emilia Przybył 

(3 c) zajęły kolejno 1. i 2. miejsce 
w 3. Powiatowym Konkursie Recy-
tatorskim, który odbył się 22 listo-
pada w G 2. Tegoroczna edycja 
została poświęcona poezji o tema-
tyce wojennej i zatytułowana „Oku-
powana młodość”. W konkursie 
udział wzięło kilkudziesięciu uczniów 
z całego powiatu.

Medalista
Kolejnym sukcesem sportowym 

może pochwalić się uczeń kl. 3 d 
– Mateusz Majewski. 23 listopada 
w Hali Sportowej Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Poznaniu wy-
walczył złoty medal w Indywidual-
nych Mistrzostwach Wielkopolski 
w Judo.

Piłka ręczna
25 listopada w hali LOSiR roze-

grane zostały Mistrzostwa Lubonia 
Gimnazjów w Piłce Ręcznej. Do 
zawodów przystąpiliśmy pełni nadziei 
i determinacji. Świetnie dyspono-
wani zawodnicy i zawodniczki po-
konali uczniów G 2. Dziewczęta 
zwyciężyły 6:4, a chłopcy 14:10.

Półfinały
26 listopada w hali sportowej 

w Buku oraz 28 listopada w Mosinie 
odbyły się Pół�nały Powiatu Poznań-
skiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt 
i Chłopców. Luboń reprezentowało 
G 1. Po wyrównanych meczach 
sprawa zwycięstwa w zawodach 
i awansu do �nału ważyła się do 

ostatniego spotkania. Ostatecznie 
turniej wygrała drużyna z Buku oraz 
Kleszczewa, nasze dziewczęta upla-
sowały się na 3. miejscu. Natomiast 
w hali sportowej w Mosinie o kwa-
li�kację walczył zespół pod opieką 
Marcina Winieckiego. Po zaciętych 
meczach 1. miejsce i awans do za-
wodów powiatowych zapewniło 
sobie Gimnazjum z Mosiny, 2. miej-
sce zajęła nasza reprezentacja.

W Bambergu
W ostatnich dniach listopada 

grupa uczniów wyjechała do Bam-
bergu w ramach wymiany młodzie-
żowej. Gimnazjaliści mieszkali 
u rodzin niemieckich, poznawali 
codzienne życie, zwiedzali miasto 
oraz uczestniczyli w zajęciach. Zna-
lazł się również czas na wycieczkę 
do Norymbergii. Opiekunami byli 
angliści – Krzysztof Tucholski i Ma-
ciej Durczewski.

Praktyki
Studenci ostatnich lat psycho-

logii rozpoczęli u nas praktyki za-
wodowe w ramach programu „Psy-
cho-logi(k)a, czyli jak się ma teoria 
do praktyki?”.

Nagrodzeni
Miło nam poinformować, że 

w Ogólnopolskim Konkursie Ma-
tematycznym „Multitest” Patryk 
Kąkol zajął 7. miejsce wśród uczniów 
kl. 3, Łukasz Czarnik – 9. miejsce 
wśród kl. 1, a wyróżnienie otrzymał 
Mateusz Wysocki (kl. 2). Wiktoria 
Włodarska (1 a) zajęła 8. miejsce 
wśród kl. 1 w Ogólnopolskim Kon-
kursie Przedmiotowym „Multitest” 
z geogra�i. 

Motyli Wolontariat
W listopadzie w naszej szkole 

odbyło się spotkanie z Barbarą Gro-
chal (koordynator wolontariatu 
Hospicjum „Palium”). Jego celem 
było zachęcenie młodzieży do udzia-
łu w akcjach wolontariatu oraz roz-
powszechnienie idei pomocy innym. 
Uczniowie wysłuchali informacji na 
temat opieki hospicyjnej i paliatyw-
nej. Następnie odbyło się spotkanie 
dla ochotników z Motylego Wolon-
tariatu. W jego wyniku klasa pani 
Widok zaczęła piec pierniki w kształ-
cie motyla, a pieniądze z ich sprze-
daży zostaną przeznaczone dla 
chorych na raka. Agata Marciniak 
(3 c) wykonała kartki świąteczne dla 
pacjentów hospicjum. 

Anna Mizerska

Pokrzywdzeni przez władze peerelowskie mogą uzyskać bezpłat-
ną pomoc prawną. Instytut Pamięci Narodowej i Naczelna Rada 
Adwokacka podjęły współpracę w ramach akcji „Masz prawo”. Jej 

celem jest uświadomienie represjonowanym, jakie przysługują im prawa 
i udzielenie konkretnej pomocy prawnej. IPN szacuje, że takiej pomocy 
może potrzebować kilka tysięcy osób.

Organizowana w ramach obchodów 25. rocznicy upadku komunizmu 
w Polsce akcja „Masz prawo” jest m.in. wynikiem kilkuletniej współpracy 
prezesa IPN z ogólnopolskimi organizacjami opozycji antykomunistycz-
nej z lat 70. i 80. XX w.

Więcej: http://ipn.gov.pl/wydzial-prasowy/komunikaty/konferencja-
prasowa-instytutu-pamieci-narodowej-i-naczelnej-rady-adwokackiej-w-
ramach-akcji-masz-prawo oraz dr Natalia Cichocka – asystent prasowy 
IPN Oddziału w Poznaniu, tel. 61 835 69 00 i 793 086 069

IPN

Masz prawo
Bezpłatna pomoc prawna dla represjonowanych w czasach PRL
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Pomagaliśmy

Uczniowie G 2 jako wolonta-
riusze wspomagali organiza-
torów 4. Lubońskiego Biegu 

Niepodległości. Kilka dni przed im-
prezą roznosili ulotki informacyjne dla 
mieszkańców. 11 listopada z opiekun-
kami: Jolantą Bednarczyk i Katarzyną 
Paradowską pomagali w biurze, a także 
prowadzili depozyt dla uczestników 
biegu. Inna grupa młodzieży praco-
wała na linii startu-mety: wręczała 
każdemu uczestnikowi biegu rogala 
marcińskiego i wodę oraz brała udział 
w dekoracji medalami.    (G 2)

Czytamy
Już po raz trzeci nasza szkoła 

bierze udział w programie CEO 
„Szkoła z klasą”. W tym roku hasło 
przewodnie brzmi „Czytamy i od-
krywamy”. Nauczyciele będą pro-
ponowali różnego rodzaju aktywność, 
zmierzającą do zwiększenia zainte-
resowania uczniów czytelnictwem, 
pogłębienia odbioru tekstów kultu-
ry, tworzenia własnych utworów, 
zaproponują też niebanalne lekcje 
j. polskiego.   

M. Madajczyk-Głowacka

By pamiętać…
W związku z przypadającą w stycz-

niu 2015 r. 70. rocznicą likwidacji 
i ewakuacji obozu żabikowskiego 
nasza szkoła rozpoczęła współpra-
cę z Muzeum Martyrologicznym 
w ramach projektu edukacyjnego 
„Od Lenzingen do Sachsenhausen”, 
którego zadaniem jest przede wszyst-
kim wzbudzenie zainteresowania 
historią ewakuacji obozów hitlerow-
skich podczas II wojny światowej.   

P. Hącia, K. Urbaniak

Mistrzowie kodowania
Realizujemy projekt edukacyj-

ny, mający na celu upowszechnie-
nie nauki programowania. W ramach 
zajęć dzieci uczą się programowa-
nia w intuicyjnym języku Scratch. 
Pozwala on tworzyć gry, pokazy 
multimedialne, historyjki i inne 
projekty.    M. Zgoła

Gimnazjaliści dzieciom
6 grudnia zaprosiliśmy najmłod-

szych mieszkańców Lubonia i okolic 
na przedstawienie pt. „Kopciuszek”. 
Spektakl okazał się wielkim sukcesem. 
Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami. Po spektaklu odbył się kon-
cert „Zimowe piosenki”. Dzieci wraz 
z pomocnikami Mikołaja ruszyły do 
tańca na scenie. Dziewczyny z zespo-
łu tanecznego zaprezentowały układ 
mikołajkowy z pomponami, który 
zakończył się wspólnym tańcem 
z dziećmi. Maluchy w czasie całej 
imprezy malowały, wycinały, tworzy-
ły łańcuchy. Dzieciom podobało się 
także malowanie twarzy.   

Katarzyna Kozłowska

Muzycznie
15 listopada odbył się koncert 

z okazji Święta Odzyskania Niepod-

ległości. Wystąpili uczniowie i słu-
chacze Zespołu Szkół Muzycznych 
(ZSM) w Poznaniu: Państwowej 
Szkoły Muzycznej II Stopnia im. 
Fryderyka Chopina oraz Policeal-
nego Studium Piosenkarskiego im. 
Czesława Niemena. Wysłuchali go 
uczniowie i nauczyciele gimnazjum 
oraz zaproszeni goście: Małgorzata 
Machalska, Irena Skrzypczak, Mi-
kołaj Tomaszyk, Rafał Marek, Marek 
Samulczyk oraz Zbigniew Jankow-
ski. Swą obecnością zaszczyciły nas 
dyrektor Szkoły Muzycznej, Danie-
la Kraus-Burzyńska, oraz kierownik 
sekcji pianistycznej – Barbara Ja-
rantowska. Koncert pod hasłem 
„Święto Odzyskania Niepodległości 
dniem radości” składał się z dwóch 
części: poważniejszej (utwory z cza-
su walki lub tematycznie nawiązu-
jące do nich) oraz weselszej (pio-
senki o różnej tematyce). Wszyscy 

podziwiali artystów. Często widzo-
wie nucili lub po cichu śpiewali 
znane utwory. Serdecznie dziękuję 
dyrekcji ZSM – Justynie Szczodrak 
oraz Dorocie Mucha. Dziękuję tak-
że wszystkim uczniom, którzy swo-
ją postawą, strojem oraz wykonaniem 
biało-czerwonych kotylionów po-
kazali, że są prawdziwymi patriota-
mi.    Jolanta Walczak

Wolontariusze
15 i 22 listopada wzięliśmy udział 

w szkoleniu i warsztatach dla koor-
dynatorów oraz liderów wolontaria-
tu szkolnego, organizowanych przez 
Polskie Towarzystwo Opieki Palia-
tywnej Oddział w Poznaniu. Wice-
dyrektor Katarzyna Pilarska zapre-
zentowała nasze sposoby działania 
i osiągnięcia. Podzieliliśmy się do-
brymi praktykami, ponieważ jeste-
śmy m.in. współtwórcami „Moty-
lego wolontariatu”. Jak zwykle przed 
świętami przyłączyliśmy się do ak-
cji pieczenia pierników. 27 listopa-
da przy współpracy z Katarzyną 
i Arkadym Mojzykiewiczami z pie-
karni „Anika” uczniowie upiekli 
i udekorowali ponad 1600 pierników 
(kwiaciarnie „Atena” i „Pasja” do-
starczyły materiały do pakowania). 
Słodkie wypieki będzie można kupić 

Z Gimnazjum nr 2 w czasie grudniowych dyżurów dla 
rodziców. Dochód ze sprzedaży bę-
dzie przeznaczony na zakup farb, 
którymi malujemy motyle dla Ho-
spicjum „Palium”. W mikołajkową 
sobotę, 6 grudnia młodzież kwesto-
wała na rzecz Hospicjum „Palium” 
na Starym Rynku w Poznaniu. 52 
gimnazjalistów rozdawało ulotki 
i zachęcało do wsparcia rozbudowy 
tej instytucji. Częstowali spacerują-
cych upieczonymi przez siebie pier-
nikami (przygotowaliśmy 600 pa-
czuszek). Poza słodkimi upominka-
mi zabraliśmy ze sobą duży baner, 
dzięki, któremu stoisko Hospicjum 
wyróżniało się wśród innych. Chce-
my bardzo serdecznie podziękować 
Marcinowi Kuzemko, właścicielowi 
drukarni wielkoformatowej „Pastel-
kolor”, za bezpłatne wykonanie ba-
nera. W czasie tego świątecznego 
wieczoru nasze wolontariuszki: Mar-
ta Nowak i Martyna Grońska otrzy-
mały z rąk wicekurator Hanny Raj-
cic-Mergler dyplom Lidera Wolon-
tariatu Szkolnego, a Aneta Jankow-

ska-Łukomska Koordynatora Wo-
lontariatu Szkolnego. Zachęcamy do 
odwiedzenia stoiska hospicjum na 
Starym Rynku 20 grudnia podczas 
corocznej imprezy „Betlejem Po-
znańskie”.   

Szkolne Koło Wolontariatu

Recytacja
22 listopada w naszej szkole 

odbyła się 3. edycja Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego „Oku-
powana młodość” pod patronatem 
Burmistrza Miasta Luboń. Wzięli 
w nim udział utalentowani ucznio-
wie 15 szkół podstawowych i gim-

nazjów. Oceniały ich komisje 
w składzie: Kamilla Kursawe-Ciem-
ny (G 2), Mariola Gryczyńska (G 1), 
Ewelina Przydrożna (G Komorni-
ki) – gimnazjum, Małgorzata Wa-
gner (G 2), Hanna Ruszkowska 
(SP 3), Violetta Langner (SP 2) – 
szkoły podstawowe. W kategorii 
gimnazja 1. miejsce zajęła Joanna 
Długosz (G 1), 2. – Emilia Przybył, 
3. – Joanna Maćkowiak, wyróżnio-
no Paulinę Rył oraz Annę Klemczak 
(G 2). W kategorii młodszych 
uczestników 1. miejsce przyznano 
Jankowi Wilakowi (SP Komorniki), 
2. – Ninie Sołowiej, 3. – Martynie 
Michalak, wyróżniono Zuzannę 
Długaszewską. Laureaci otrzyma-
li dyplomy i nagrody książkowe 
(tomiki poezji), wszyscy uczestni-
cy – gadżety z logo miasta. Dyplo-
mem podziękowaliśmy także na-
uczycielom. W trakcie obrad jury 
i oczekiwania na wyniki wszyscy 
obejrzeli przedstawienie przygo-
towane przez naszych uczniów. 
Opowiadało ono o wydarzeniach 

z czasów okupa-
cji (scenariusz 
Urszula Dorsz). 
Wystąpili: Marta 
Nehring, Marta 
Pawlak, Karina 
Lewicka, Kasia 
Kubacka, Kami-
la Malinowska, 
Klaudia Ziomek, 
Nela Filipowska, 
Rebecca Monta-
naro, Paulina 
Szukalska, Olga 
Augustyniak, 
Julia Bajer, Wik-
tor Jankowski, 
Gracjan Białasik 
i Marcin Niedo-
śpiał.    G 2

Zajęcia zawodoznawcze
25 listopada odwiedził nas pra-

cownik Izby Celnej w Poznaniu 
podkom. Mateusz Osiński. Celnik 
opowiedział nam o specy�ce swojej 
pracy. Z kolei 2 grudnia z gimna-
zjalistami spotkali się uczniowie 
V LO – nasi absolwenci: Marta Kru-
szyńska, Dominika Kozłowska i Kac-
per Matyjaszczyk. 5 grudnia kl. 2 e 
z opiekunami: Lidią Potocką-Kacz-
marek i Anetą Jankowską-Łukomską, 
wybrała się na wycieczkę przedmio-
towo- zawodoznawczą do fabryki 
bombek w Gnieźnie.    G 2

n
Koncert z okazji Święta Niepodległości w G 2

n
Uhonorowanie aktywnych wolontariuszy z G 2   fot. Miłosz Latosi
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Dwunastego września została 
zapisana ważna karta w historii 
Szkoły Podstawowej w Wirach 

– nadanie jej imienia „Powstańców 
Wielkopolskich”. Wybór patrona nie 
był przypadkowy. Powstańcy to bli-
scy przodkowie wielu wirowskich 
rodzin. Są nam zatem bliscy nie 
tylko pod kątem historycznym, ale 
przede wszystkim emocjonalnym, 
dzięki czemu łatwiej nam będzie 
o nich pamiętać i wdrażać w życie 
ich ideały. Na uroczystość przyby-
ło wielu zaproszonych gości, m.in. 
przedstawicielka organu nadzorują-
cego, wicekurator oświaty – Hanna 
Rajcic-Mergler, wójt gminy Komorniki 

– Jan Broda, przewodniczący Rady 
Gminy Komorniki – Marian Adam-
ski, przedstawiciel Zarządu Główne-
go Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego – Janusz Sałata, ks. 
kan. Kazimierz Szachowicz, przed-
stawiciele lokalnych służb munduro-
wych, radni powiatu poznańskiego 
i gminy Komorniki, dyrektorzy in-
stytucji oświatowych i kulturowych, 
przedstawiciele Grupy Rekonstruk-
cji Historycznej 3. Bastion Grolman, 
a także rodziny powstańców. Kulmi-
nacyjnym punktem ceremonii było 
odczytanie i przekazanie na ręce dy-
rektora szkoły – Janusza Judzińskiego 
– Uchwały Rady Gminy o nadaniu 

Szkole Podstawowej w Wi-
rach imienia „Powstańców 
Wielkopolskich”. Później na-
stąpiło odsłonięcie i poświę-
cenie tablicy. Po krótkich, ale 
treściwych przemówieniach 
gospodarza i gości przyszedł 
czas na inscenizację w wy-
konaniu naszych uczniów. 
W oryginalny i jednocześnie 
prosty sposób przedstawili 
oni historię Wielkopolski od 
rozbiorów, aż do odzyska-
nia niepodległości. Była to 
dla wszystkich cenna lekcja, 
która wywołała zachwyt pu-
bliczności, re�eksje, zadu-
mę, a nawet wzruszenie. Po 
części o�cjalnej przyszedł 
czas na rozmowy, wpisy do pamiąt-
kowej księgi, zdjęcia, wspomnienia 
i życzenia. Wszyscy mieliśmy wraże-
nie, że uczestniczymy w doniosłym 
wydarzeniu. I chociaż żyjemy w in-
nych czasach, niż nasi przodkowie, 

to jednak tak jak i oni chcielibyśmy 
dokonywać właściwych wyborów 
i zwyciężać w różnych beznadziej-
nych sprawach. Takiego hartu ducha 
sobie samym życzymy.

B.S.

Patron
Szkoła w sąsiednich Wirach, z którymi łączy nas przeszłość 
(wspólne: parafia i oświata) otrzymała imię Powstańców 
Wielkopolskich. Wielu z nich było związanych też z Luboniem. 
W grudniu obchodzimy 95. rocznicę zakończenia zwycięskiego 
zrywu 1918-1919

n
Szkoła Podstawowa w Wirach im. Powstańców 
Wielkopolskich   fot. Beata Stempczyńska

Tabela klasy B
Jesień 2014 r.

1. Skra Wielkopolska OTUSZ 11 33 60:14
2. Arka Kiekrz   11 28 43:7
3. Avia II Kamionki   11 23 43:19
4. Złoci Złotkowo   11 19 54:32
5. SKS 13 Poznań   11 19 27:20
6. KS Gaj Wielki   11 18 34:22
7. NKS Niepruszewo   11 12 17:45
8. Orły Plewiska   11 11 22:37
9. 1920 II Mosina   11 10 28:32
10. Odlew Poznań   11 9 15:32
11. Orkan Sapowice   11 4 16:61
12. Pogrom Luboń   11 3 11:49

Władysław Szczepaniak

Tysiące uczniów przystąpiło 19 
i 20 listopada w wielkopolskich 
i lubuskich szkołach podsta-

wowych i gimnazjach do konkursu 
„Złota Żaba” i „Złota Żabka”. Mogli 
wystartować w jednej z dwóch kon-
kursowych dziedzin: z języka pol-
skiego i literatury lub z matematyki. 
Na zaproszenie organizatorów 364 
szkoły zgłosiły 11 675 uczestników, 
5 565 do konkursu dla gimnazjali-
stów, 6 110 do konkursu dla uczniów 
szkół podstawowych, wśród nich 108 
uczniów z Lubonia.

Swoją popularność konkursy 
zawdzięczają przede wszystkim ro-
dzajowi stawianych zadań, które 
łączą walory edukacyjne z cechami 
dobrej zabawy. Konkursy „Złota Żaba” 
i „Złota Żabka” wyróżnia długa, 22-
letnia tradycja oraz zawsze staranna 
oprawa wydarzeń konkursowych. 

W marcu 2015 r. w Swarzędzu 
odbędzie się �nałowy etap konkur-
sów 2014-2015, który pozwoli wy-
łonić zwycięzców tegorocznej ry-
walizacji. Zostaną zaproszeni 18 
kwietnia na uroczystą galę ogłosze-
nia wyników. Na laureatów czekać 
będzie specjalna artystyczna nie-
spodzianka oraz nagrody – statu-
etki złotej żaby, pomoce naukowe, 

sprzęt elektroniczny, książki, sty-
pendia. Uhonorowanych zostanie 
80 uczniów. Jak co roku, organiza-
torzy nie zapomną też wyróżnieniu 
nauczycieli.

„Złotą Żabę” i „Złotą Żabkę” 
wymyślili i realizują nauczyciele 
swarzędzkich szkół społecznych 
gimnazjum i liceum Fundacji Edu-
kacji Społecznej „EKOS”. To oni są 
autorami zadań. Współpracują z nimi 
naukowcy – dydaktycy poznańskich 
uczelni: z Instytutu Filologii Polskiej 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza oraz z Katedry Matematyki Sto-
sowanej na Wydziale Informatyki 
i Gospodarki Elektronicznej Uni-
wersytetu Ekonomicznego.

Dla uczniów i dla szkół udział 
w „Złotej Żabie” i „Złotej Żabce” jest 
całkowicie darmowy. Szkoły otrzy-
mują wszystkie potrzebne materia-
ły. Nagrody i inne koszty są współ-
�nansowane przez organizatora – 
Fundację Edukacji Społecznej „EKOS” 
– oraz przez samorządy: Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Miasta Pozna-
nia, wielu wielkopolskich  miast, 
gmin i kilku powiatów. Od szeregu 
lat swoje dotacje przekazuje także 
Miasto Luboń.

EKOS

Żaby i żabki
Zawodnicy Pogromu Luboń roz-

poczęli grę w B klasie 31 sierpnia 
2014 r. Wszyscy zdawali sobie 

sprawę, że początek będzie dla nich 
bardzo trudny. Debiut rzeczywiście 
rozpoczął się dla tego zespołu wy-
sokimi przegranymi. Pierwsze trzy 
mecze, to dla nich prawdziwy „po-
grom”. Później w drużynie zaczęła się 
stabilizacja. Jedynym mankamentem 
był brak zwycięstwa. Z tego powo-
du zespół zakończył rozgrywki na 
ostatnim miejscu w tabeli. W �nało-
wych meczach Pogrom zremisował 
z Orłem Plewiska 0:0 i na wyjeździe 

przegrał z SKS-em 13 Poznań 1:0. 
Ostatecznie zdobył 3 remisy i doznał 
8 porażek, strzelił 11 bramek, stracił 
49. U siebie pogromianie uzyskali 1 
remis i przegrali 5 meczy, zdobyli 
6 bramek, tracąc 32. Na wyjeździe 
uzyskali 2 remisy, przegrali 3 mecze, 
zdobyli 5 bramek, tracąc 17. Bram-
ki strzelali: Krystian Zalewski (5) – 
mistrz jesieni 2014 r., Mikołaj Przy-
bylski (2), Sebastian Michalak (1), 
Jacek Pempera (1), Robert Sawko 
(1), Mateusz Wandzel (1).

Władysław Szczepaniak

Nasi debiutanci

n
Górny rząd od lewej: Gilbert Szafrański, Robert Sawko, Sebastian Michalak, 
Szymon Owsianny (prezes), Krystian Zalewski, Krzysztof Pałuka, Jacek Pempe-
ra, Filip Malicki. Dolny rząd od lewej: Mariusz Mrozik, Rafał Śpiewak, Łukasz 
Michałek, Tomek Kubiak, Adam Sielicki. Nieobecni: Mikołaj Przybylski, Mateusz 
Przybylski, Mateusz Wandzel, Jakub Nowacki, Adam Czuchrowski, Karol Rosik, 
Mateusz Szajek, Patryk Ostry, Adrian Szulda, Sławek Stasiowski

najskuteczniejszą 
prasą 

w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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W dwóch finałowych ko-
lejkach rundy jesiennej 
2014 r. stellowcy przegrali 

u siebie z Orkanem Konarzewo 3:1. 
Bramkę zdobył Nikodem Nyczka. 
W ostatnim spotkaniu na wyjeździe 

SPORT

W ostatnich dwóch kolejkach 
w rundzie jesiennej lubo-
nianie pokonali u siebie Su-

chary Suchy Las 2:1. Bramki zdobyli 
Dawid Skrzycki i Michał Trenkler. 
W ostatnim spotkaniu na wyjeździe 
LKS pokonał Polonię Poznań 2:0. 
Lubonianie rozpoczęli ten mecz od 
szybkich ataków, w czasie których po 
składnej akcji Michał Trenkler zdo-
był bramkę, wyprowadzając zespół 
luboński na prowadzenie. Znów o so-
bie dał znać Jonasz Jeżewski, który 
strzelając bramkę przypieczętował 
zwycięstwo na 2:0 dla LKS-u. Ta wy-
grana spowodowała przesunięcie się 
lubonian o kilka miejsc w górę ta-
beli. W rundzie jesiennej LKS w 13. 
rozegranych spotkaniach odniósł 6 

zwycięstw, uzyskał 2 remisy i doznał 
5. porażek, zdobył 20 pkt., strzelając 
22 bramki, tracąc 23. U siebie odniósł 
3 zwycięstwa, 1 remis i przegrał 3 
mecze, strzelił 14 bramek, tracąc 16. 
Na wyjeździe wygrał 3 mecze, uzy-
skał 1 remis i przegrał 2 spotkania, 
zdobył 8 bramek, tracąc przy tym 7. 
Bramki dla LKS-u zdobywali: Mi-
chał Trenkler – mistrz jesieni, który 
zdobył ich 5, Jacek Chromiński (4), 
Jonasz Jeżewski (4), Dawid Leszczyń-
ski (4), Dawid Skrzycki (3), Paweł 
Kowalkiewicz (1), Bartłomiej Śron 
(1). Należy wziąć pod uwagę, że po 
wycofaniu się zespołu z III ligi, zarząd 
LKS-u i nowego trenera (od 7 lipca 
2014 r. Marka Wilczyńskiego) czekało 
bardzo duże i trudne zadanie. Musieli 

Szóste miejsce LKS-u

Cierpienia kibiców Stelli!

zbudować nowy zespół od 
podstaw i przygotować go do 
rozgrywek w klasie okręgo-
wej. W tej sytuacji działacze 
wspólnie z prezesem i trene-
rem zakładali, że gdy zdobędą 
18-20 pkt. i pierwsze miejsce 
powyżej środka w tabeli, to 
będzie to dla wszystkich duże 
zwycięstwo. Ostatecznie ze-
spół LKS-u zakończył swo-
je rozgrywki na 6. miejscu 
i może spokojnie się przygo-
tować w okresie zimowym do 
rundy wiosennej 2015 r. Przy 
odrobinie większej mobili-
zacji i braku niepotrzebnych 
wpadek (słabszych meczów) 
zespół z ul. Rzecznej mógł 
kończyć rozgrywki na znacz-
nie wyższej pozycji.

Władysław Szczepaniak

Stella przegrała 3:1 z Wielkopolską 
Komorniki. W 1. połowie spotkania 
stellowcy prezentowali się nie naj-
gorzej, parokrotnie nawet poważnie 
zagrozili bramkarzowi z Komornik, 
ale, jak się po raz kolejny okaza-

ło, skuteczność strzelecka w tym 
zespole jest największym manka-
mentem. Jedyną bramkę dla Stel-
li zdobył Piotr Palacz. W rundzie 
jesiennej Stella w 13. rozegranych 
spotkaniach odniosła 2 zwycięstwa 
i doznała 11 porażek. Zdobyła 6 
pkt., strzelając 10 bramek i tracąc 
34. U siebie odniosła 1 zwycięstwo 
i przegrała 6 meczów, strzeliła 4 
bramki, tracąc 19. Na wyjeździe 
wygrała 1 mecz i 5 razy została po-
konana, zdobyła 6 bramek, tracąc 

15. Bramki dla Stelli zdobyli: Tomek 
Mroczyński – mistrz jesieni, który 
zdobył ich 3, Łukasz Różański (2), 
Marcin Mroczyński (1), Nikodem 
Nyczka (1), Marcin Ogrodowczyk 
(1), Grzegorz Sołtysiak (1), Piotr 
Palacz (1).

Podsumowując rundę jesienną 
2014 r. można stwierdzić, że była 
najgorsza od niepamiętnych lat. Je-
den z kibiców trafnie chyba ją sko-
mentował: Ta runda była dla wszyst-
kich wielkim cierpieniem! Dla przy-
pomnienia przedstawiamy punkta-
cję i bilans bramkowy Stelli po 
rundach jesiennych w rozgrywkach 
klasy okręgowej w ubiegłych latach: 
2013 – 7. miejsce, 18 pkt., 16:19; 2012 
– 9. miejsce, 17 pkt., 26:28; 2011 – 12. 
miejsce, 9 pkt., 11:32; 2010 – 7. miej-
sce, 21 pkt., 25:19.

Pomimo dość wyraźnej straty 
punktowej wobec bezpiecznej po-
zycji Stelli, która zagwarantowała-
by utrzymanie się w klasie okręgo-
wej, nie wszystko jeszcze stracone. 
Wierzymy, że działacze i zawodni-
cy, wyciągną w przerwie zimowej 
jakieś wnioski i podejmą odpowied-
nie działania. Czeka ich niełatwe 
zadanie w rundzie wiosennej 
2015 r.

Władysław Szczepaniak

n
Przed meczem z Wielkopolską Komorniki. Z lewej zawodnicy Stelli   fot. Władysław Szczepaniak

Kolegium sędziów przy Wielko-
polskim Związku Piłki Nożnej 
(WZPN) zorganizowało akcję 

fair play klubów klasy okręgowej w se-
zonie 2014-2015. Po rundzie jesien-
nej, na 28 drużyn (dwie grupy po 14 
zespołów) w rankingu tym prowadzi 
Kotwica Kórnik (131 pkt.). Luboń-
ski Klub Sportowy uplasował się na 
12. miejscu z 100 pkt., Stella Luboń 
z 79 pkt. niestety została sklasy�ko-
wana na przedostatnim, 27. miejscu 
Jak nam powiedział lubonianin Ry-
szard Dolata, na tę ocenę złożyło się 

wiele czynników: liczba pokazanych 
zawodnikom czerwonych i żółtych 
kartek, zachowanie zawodników 
grających oraz siedzących na ławce 
rezerwowych, zachowanie trenerów 
i działaczy, organizacja meczów, bez-
pieczeństwo sędziów. Nagrodą dla 
najlepszego zespołu w sezonie bę-
dzie darmowa delegacja sędziowska 
w pierwszym meczu sezonu 2015-
2016, w którym Kotwica Kórnik wy-
stąpi w roli gospodarza.

Władysław Szczepaniak

Grali najczyściej
Klasyfikacja Fair Play klasy okręgowej strefy poznańskiej pod 
patronatem prezesa Komisji Sędziowskiej przy WZPN Ryszarda 
Dolaty

Już od jakiegoś czasu mamy pro-
blem na osiedlu przy ul. Sikor-
skiego. Młodzież spotyka się wie-

czorami na placu zabaw. Ich zacho-
wanie oraz język są skandaliczne. 
Nierzadko spożywają alkohol oraz 
palą papierosy (wyglądają na nielet-
nich), a gdy zwróci się im uwagę, są 
agresywni. Straż Miejska nie reagu-
je, a policja już dawno zaprzestała 
odbywanych niegdyś patroli. Zgro-
madzenia mają najczęściej miejsce 

wieczorami, a następnego dnia mamy 
taki widok, jak w załączniku. Są to 
osoby nie mieszkające w pobliskich 
blokach. Wczoraj wieczorem (sobota, 
6 grudnia) przesiadywali między in-
nymi na klatkach schodowych, gdzie 
urządzili sobie palarnię.

Może poruszcie ten problem na 
łamach np. „soli w oku” i przyjrzy-
cie się sprawie bliżej.

Piotr Pawlak

List do redakcji

Wieczorna młodzież

n
Zaśmiecone otoczenie jedynej ławki w pobliżu bloku nr 38 przy ul. Sikorskiego. 
Zamiast przesiadywać, popijać i bałaganić, młodzież mogłaby pograć w piłkę

Tabela Klasy Okręgowej
Jesień 2014 r.

 1.  Kotwica Kórnik 13 34 46:12
 2.  Vitcovia Witkowo 13 26 19:11
 3.  Concordia Murowana Goślina 13 25 24:20
 4.  Wełna Rogoźno 13 22 18:13
 5.  TPS Winogrady 13 21 19:20
 6.  Luboński KS 13 20 22:23*
 7.  Wielkopolska Komorniki 13 20 22:13
 8.  Polonia Poznań 13 19 24:20
 9.  Kłos Zaniemyśl 13 18 21:23
 10.  Orkan Konarzewo 13 17 14:13
 11.  Piast Kobylnica 13 16 16:23
 12.  Warta Śrem 13 14 15:18
 13.  Stella Luboń 13 6 10:34
 14.  Suchary Suchy Las 13 2 15:42

* Luboński KS, pomimo gorszego bilansu bramkowego, 
znajduje się przed Wielkopolską Komorniki, ponieważ 
w bezpośrednim pojedynku pomiędzy nimi okazał się 
lepszy.

Władysław Szczepaniak
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„Wieści Lubońskie”: Czy może 
Pan ocenić i podsumować rundę 
jesienną?

Karol Bąkowski: Z perspektywy 
czasu trzeba uznać rundę jesienną 
za udaną. Przy współpracy z trene-
rem Markiem Wilczyńskim doko-
naliśmy rzeczy niemożliwej, budu-
jąc drużynę w niecały miesiąc, 
a osiemnastka wykrystalizowała się 
dwa tygodnie przed ligą. Nie każdy 
wie, że po wycofaniu z III-ligowych 
rozgrywek każdy z zawodników 
dostał kartkę na rękę i odszedł do 
innego klubu. Musieliśmy drużynę 
budować od początku. Organizacyj-
nie było to duże przedsięwzięcie. 
Przekonać zawodników do gry w Lu-
bońskim i zbudować drużynę w tak 
krótkim czasie. Dziś już wiemy że 
nam się to udało. Zatrzymaliśmy 
w klubie kapitana Dariusza Imbio-
rowicza, który miał propozycje 
z III ligi. Zachęciliśmy do wznowie-
nia kariery bardzo dobrego bram-
karza Łukasza Suwiczaka. Udało się 
ponownie sprowadzić Dawida Skrzyc-
kiego i Jonasza Jeżewskiego. Wynik 
jest ważny, ale nie tak bardzo, gdyż 
wielu zawodników dołączyło do nas 
po kontuzjach, dlatego pełnię swo-
ich możliwości pokażą w kolejnej 
rundzie.

„WL”: Jak nieo�cjalnie wiemy 
na Lubońskim spoczywały spłaty 
długów związanych z III ligą. Jak 
obecnie wyglądają sprawy �nan-
sowe i organizacyjnie klubu?

K.B.: Owszem były długi i to nie 
tylko z trzeciej, ale i z IV ligi. Nowy 

Zarząd postanowił przeznaczyć 
2014 rok na spłatę zobowiązań. Nie 
sądziliśmy, że zrobimy to tak szyb-
ko. Dzięki pomocy sponsorów uda-
ło nam się uregulować zobowiązania 
wobec wszystkich trenerów z ostat-
nich pięciu lat, spłacić zobowiązania 
w Wielkopolskim Związku Piłki 
Nożnej czy zaległości za obozy spor-
towe seniorskiej drużyny. Można 
powiedzieć, że samych zobowiązań 
wobec innych instytucji było około 
40 tysięcy zł. Był taki moment, że 
komornik gonił komornika. Jest 
takie powiedzenie: „Jeżeli nie masz 
na chleb, nie organizuj imienin”. 
Dlatego nie szalejemy, podchodzimy 
spokojnie. Staramy się zdobyć po-
nownie zaufanie sponsorów przez 
ciężką pracę. Rozwijamy grupy mło-
dzieżowe, ale co najważniejsze, 
wreszcie mamy księgowego z praw-
dziwego zdarzenia, który postanowił 
uporządkować bałagan, jaki wkradł się 
w dokumentację. Dziś możemy się 
pochwalić pełną, przejrzystą księ-
gowością.

„WL”: Jakie plany sportowe, 
personalne i organizacyjne ma Pan 
na przyszłość?

K.B.: Najważniejsza jest dla nas 
młodzież. Dlatego usilnie staramy 
poprawić organizację, a przez to 
podnieść poziom szkolenia. Nie jest 
to łatwe, gdyż utrzymanie jednej 
grupy rocznikowej wraz z trenerem 
i kosztami, to około 10 tys. zł. Po-
bierając składki członkowskie w wy-
sokości 50 zł, nie jesteśmy w stanie 
bez wsparcia sponsorów dopiąć bu-

dżetu. Dziś mamy 4 grupy młodzie-
żowe, a wliczając najmłodszych, to 
pięć, gdyż tam już jest podział na 
młodszych i starszych Żaków. Mamy 
pomysł, jak zbudować w Lubońskim 
szkółkę, która docelowo powinna 
mieć wszystkie roczniki. Jednak 
wszystko wiąże się z kosztami. W wie-
lu klubach podnoszenie poziomu 
organizacyjnego, a przez to rozwój 

szkółki był rozłożony w czasie. Dla-
tego jesteśmy cierpliwi i z czasem 
będą widoczne efekty naszej pracy. 
Jeżeli chodzi natomiast o seniorów 
to spokojnie, długofalowo budujemy 
drużynę, która z czasem powinna 
bić się o czołowe miejsca. Trener 
Marek Wilczyński dostał wotum 
zaufania od Zarządu. Jesteśmy zda-
nia, że tylko długofalowa praca 

przyniesie efekty. Trener przedstawił 
zarządowi listę zawodników, których 
chciałby sprowadzić do klubu. Pro-
pozycje są rozważane. Chcemy sta-
wiać na juniorów, dlatego w kolejnej 
rundzie będą mieli szansę powalczyć 
o skład. Czy ją wykorzystają, to już 
inna sprawa. Zachęcam do poma-
gania klubowi, czy poszczególnej 
sekcji, w każdej możliwej postaci. 
Można jednorazowo zakupić stroje 
czy opłacić wyjazd na mecz. Stara-
my się zdywersy�kować budżet, 
pozyskując sponsorów, którzy choć 
symbolicznie, ale co miesiąc, mogą 

wesprzeć klub. Taki system pozwa-
la nam zaplanować wiele wydatków. 
Chciałbym przy okazji życzyć wszyst-
kim mieszkańcom Lubonia i sym-
patykom Lubońskiego zdrowych, 
spokojnych świąt Bożego Narodze-
nia i udanego 2015 roku. Nie skre-
ślajcie nas. Zapraszamy na mecze!

rozmawiał: Władysław Szczepaniak

Nie masz na chleb, nie organizuj imienin
Rozmowa z prezesem Lubońskiego Klubu Sportowego – Karolem Bąkowskim

n
Karol Bąkowski (z prawej) w rozmowie z redaktorem sportowym „Wieści”  
– Władysławem Szczepaniakiem

„Wieści Lubońskie”: Jak Pan 
ocenia rundę jesienną?

Dawid Paprocki: Chcielibyśmy 
o niej jak najszybciej zapomnieć, 
była bardzo słaba w naszym wyko-
naniu. Skoro się zdobywa 6 punktów, 
to co tu dużo mówić. Mamy nadzie-
ję że runda wiosenna będzie prze-
ciwieństwem jesiennej.

„WL”: Przed rozgrywkami 
w klasie okręgowej, jesienią 2014 r. 
powiedział Pan, że na koniec se-
zonu zespół będzie trochę wyżej 
w tabeli niż LKS (patrz: „WL” 08-
2014, str. 51). „Mamy już zgraną 
drużynę, a nasz przeciwnik dopie-
ro swoją buduje. To plus dla nas.” 
– to Pana słowa. Po rundzie jesien-
nej LKS z 20. punktami jest na 6. 
miejscu, a Pana zespół z zaledwie 
6 punktami na 13. Jak skomentu-
je Pan tę sytuację?

D.P.: Przed rozpoczęciem sezo-
nu nie przewidzieliśmy, że naszą 
drużynę dopadnie taka plaga kon-
tuzji i wiele innych rzeczy. Sport jest 
tak nieprzewidywalny, że trudno 

czasami sobie wyobrazić, co się może 
przytra�ć, wydarzyć. Dlatego jest 
tak ciekawy. Nigdy nie wiadomo, 
kto wygra. Za nami 1. runda, przed 
nami druga, więc życie pokaże, co 
i jak będzie na koniec sezonu.

„WL”: „Od nowego sezonu 
powstaną rezerwy Stelli, które 
mają występować w B klasie, a ma-
cierzystym boiskiem ma być dla 
nich boisko KS Szczytniki” – tak 
Pan mówił w sierpniowym wywia-
dzie dla „WL”. Uznał Pan to za 
możliwość nowej, lepszej ścieżki 
rozwoju dla wychowanków, którzy 
po ograniu w B klasie tra�ą w du-
żej liczbie do zespołu I. Niestety, 
końcówka sezonu pokazała, że 
miał Pan poważne kłopoty z mon-
towaniem drużyny. Często widzie-
liśmy Pana na murawie, a kibice 
zauważyli, że ławka rezerwowych 
jest bardzo krótka.

D.P.: Otwarcie B klasy w Szczyt-
nikach to plan długoterminowy, więc 
namacalne zyski będziemy odczuwać 
za jakiś czas. Spowodowane jest to 

tym, że nie mamy grup juniorów. 
Najstarszym rocznikiem, jakim 
obecnie dysponujemy, są trampka-
rze 2000. To jest nasza przyszłość 
i w nich widzę nadzieję na lepsze 
czasy dla Stelli. Problemy kadrowe 
wiązały się ze sporymi kontuzjami 
oraz kartkami, które w tej rundzie 
otrzymaliśmy. Były takie mecze, 
w których 3 zawodników musiało 
pauzować za wykluczenia we wcze-
śniejszych spotkaniach, stąd czasa-
mi tak krótka ławka rezerwowych.

„WL”: W styczniu, po walnym 
zgromadzeniu zapewniał Pan nowy 
zarząd i zawodników, że jest spon-
sor, który ma zamiar przekazać na 
klub 60 tys. zł. Jak i na co te pie-
niądze zostały spożytkowane? Jak 
dzisiaj układa się Pana współpra-
ca z tym i innymi sponsorami?

D.P.: Współpraca z �rmą MIR-
BUD układa się bardzo dobrze, 
wszystkim prezesom życzę takich 
relacji. We wszystkich sprawach 
związanych z klubem mam wspar-
cie od naszego głównego sponsora, 
więc tak naprawdę nie mam powo-
dów, by narzekać. Zakupiliśmy 
dresy, stroje, piłki i wiele innych 
rzeczy związanych z funkcjonowa-
niem klubu. Wydatków jest napraw-

dę bardzo dużo, a cały czas pienię-
dzy nam brakuje na statutowe 
działanie klubu.

„WL”: Nieo�cjalnie dowiedzie-
liśmy się, że z udziału w zarządzie 
zrezygnował wiceprezes Tomasz 
Niemiec. Czy może Pan podać 
powód tej rezygnacji? Kiedy skład 
zarządu zostanie uzupełniony?

D.P.: Proszę to pytanie skierować 
do wiceprezesa. Rezygnacja zostanie 
podpisana po nowym roku.

„WL”: Obecnie Stella jest po-
ważnie zagrożona i znajduje się 
stre�e spadkowej. Jakie są w związ-
ku z tym plany klubu na przy-
szłość?

D.P.: Na początek zatrudnimy 
nowego trenera. Prowadzimy roz-
mowy z kilkoma osobami, chcemy 
wybrać jak najlepszą opcję dla klu-
bu. Następnie będziemy musieli się 
wzmocnić kilkoma zawodnikami, 
poukładać to w całość, przepraco-
wać porządnie zimę i od początku 
rundy wiosennej walczyć w każdym 
meczu o 3 punkty, które pozwolą 
nam się utrzymać w klasie rozgryw-
kowej.

rozmawiał: Władysław Szczepaniak

Rozmowa z prezesem Stelli - Dawidem Paprockim 

Przepracować zimę i walczyć
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Miasta Luboń. Konkurs polegał na 
dopingowaniu uczestników biegu 
w wytyczonych strefach kibica.

Najlepsi na mecie okazali się 
polscy olimpijczycy. W kategorii 
mężczyzn zwyciężył Tomasz Szym-
kowiak z Wrześni z czasem 30 minut 

35 sekund. Pierwszą kobietą okaza-
ła się Monika Stefanowicz-Drybul-
ska z Poznania wbiegająca po 34 
minutach i 31 sekundach (12. miej-
sce w klasy�kacji generalnej). Osob-
ną klasy�kacją objęto Mistrzostwa 
31. Bazy Lotnictwa Taktycznego 

w biegu na 10 km. Tu zwyciężył 
zeszłoroczny tryumfator biegu Paweł 
Tarasiuk z czasem 33:10. „Bieg z �a-
gą”, który polegał na przebiegnięciu 
całego odcinka biegu z polską �agą 
w ręku, wygrali wśród mężczyzn 
Paweł Górczyński z Poznania (36:01), 
a wśród kobiet Natalia Nowacka 
z Żabna (49:18). Rywalizowano w 14 
kategoriach wiekowych.

W tegorocznej edycji biegu było 
kilka zmian, a najważniejszą z nich 
– nowa trasa – mniej kolizyjna dla 
ruchu drogowego, ale także szybsza 
i atrakcyjniejsza dla biegaczy. Po-
siadała atest Polskiego Związku 
Lekkoatletyki, dzięki czemu wyniki 
uzyskane na niej można uznać za 
o�cjalne rekordy życiowe zawodni-
ków. Następną nowością były do-
datkowe kategorie (np. Mistrzostwa 
31. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Krzesinach). Dla najlepszych bie-
gaczy przewidziano nagrody �nan-
sowe, a w kategoriach wiekowych 
na najszybszych zawodników spon-
sor techniczny imprezy (�rma „Świat 
Biegacza” z Poznania) ufundował 
bony. W ramach tegorocznej impre-
zy, 8 listopada, w parku Papieskim 
rozegrano zawody biegowe dla naj-
młodszych pod nazwą „Mały Pa-
triota”. Uczestniczyły w nich 144 
dzieci, w tym prawie 60 z Lubo-
nia.

Na mecie na wszystkich uczest-
ników czekały rogale świętomarciń-
skie i wyjątkowe medale z wizerun-
kiem husarza i tekstem Bogurodzicy. 
Liczne atrakcje dla osób towarzyszą-
cych sportowcom nie pozwalały na 
nudę. Organizatorzy zadbali o naj-
młodszych, oferując im możliwość 
wzięcia udziału w konkursach i za-
bawach patriotycznych. Zorganizo-

Obchody Święta Narodowego

wano konkursy: na kotylion niepod-
ległościowy, recytację wiersza patrio-
tycznego, „Uwolnij się z niewoli – 
więzy”, quiz wiedzy o Powstaniu 
Wielkopolskim, honorowe składanie 
�agi, konkurs wokalny. W stylizowa-
nej sali kinowej przygotowanej w LO-
SiR-ze można było obejrzeć �lm „100 
lat dumy i tradycji” o historii Luveny. 
W ciągu całej imprezy (godz. 11 – 13) 
działało atelier fotogra�czne w daw-
nym stylu, w którym była okazja, by 
zrobić sobie zdjęcia w strojach z cza-
sów przedwojennej Polski w. Można 
było posłuchać kataryniarza i poga-
wędzić z damami rozdającymi koty-
liony oraz bilety na �lm, działała 
garderobiana.

Sportowe obchody Dnia Nie-
podległości przyciągnęły tłumy ki-
biców zarówno przy hali sportowej, 
jak i na całej 10-kilometrowej trasie 
biegu. Sponsor główny imprezy, 
�rma „Luvena” obchodząca w tym 
roku 100-lecie, zadbała o akcesoria 
niezbędne każdemu kibicowi. Licz-
ne kołatki, klaskacze i trąbki słychać 
było jeszcze na długo po zakończe-
niu imprezy.

Tegoroczna edycja była rekor-
dowa pod wieloma względami: tem-

pa rozchodzenia się zapisów, fre-
kwencji, wyników uzyskanych przez 
najlepszych biegaczy na mecie oraz 
osób zaangażowanych w organizację 
imprezy. Pierwsza edycja biegu zgro-
madziła na starcie 326 zawodników, 
druga już 628, a rok temu na mecie 
zameldowało się 1120 uczestników. 
Zapisy na tegoroczną edycję roze-
szły się w ekspresowym tempie – 
lista startowa zapełniła się w prze-
ciągu jednego dnia (1500 osób, w tym 
ponad 200 reprezentantów naszego 
miasta).

Niewątpliwy sukces biegu moty-
wuje organizatorów – Stowarzyszenie 
Luboński Klub Biegacza – do wytę-
żonej pracy nad kolejną edycją. Już 
dziś zapraszamy na piątą, jubileuszo-
wą edycję Lubońskiego Biegu Nie-
podległości 11 listopada 2015 r.

Szczegóły na stronie zawodów: 
www.biegniepodleglosci.lubonskikb.pl

Imprezę współ�nansowało Mia-
sto Luboń.

LKB

Lista i wyniki startujących lu-
bonian patrz obok, na str. 59

cd.  
ze str. 
5

n
W okolicznościowym biegu ulicznym – ranny 
„żołnierz” z sanitariuszką   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

n
Bilety na film „100 lat dumy i tradycji” 
o lubońskich Zakładach Chemicznych, 
wyświetlany w LOSiR-ze

n
Na mecie 4. Lubońskiego Biegu Niepodległości na zawodników czekali kibice, 
fotoreporterzy i rodziny

Po zakończeniu rozgrywek or-
ganizowanych przez Wielko-
polski Związek Piłki Nożnej 

w Poznaniu zespoły Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Jedynka” (UKS 
Jedynka) uczestniczyły w kilku tur-
niejach halowych oraz na boiskach 
Orlik.

Rocznik 2005-2006 brał udział 
21 listopada w rozgrywkach „Z po-
dwórka na stadion” o puchar Tym-
barku. Po wygranej w Luboniu za-
grali w pół�nale powiatu na orliku 
w Murowanej Goślinie. Nasi chłop-
cy zwyciężyli 1:0 ze Swarzędzem 
i Murowaną Gośliną i zremisowali 
1:1 z zespołem z Kozich Głów oraz 
przegrali 0:2 z Kórnikiem. Do dal-
szych rozgrywek nie awansowali, 
gdyż mieli gorszy stosunek bramek 
niż Kozie Głowy.

Zespół rocznika 2003 grał 15 
listopada w turnieju halowym 
w Obornikach, organizowanym 
przez �rmę „Wicherek”. Chłopcy 
spisali się słabo, przegrywając wszyst-
kie spotkania.

Orliki rocznik 2004-2005 w nie-
dzielę, 23 listopada grali w turnieju 
halowym w Kicinie. W zawodach 
wzięło 12 zespołów. W meczach 
grupowych Jedynka pokonała II ze-
spół z Owińsk (2:1), Salos rocznik 
2005 (2:0) oraz I zespół z Suchego 
Lasu (1:0). W meczu pół�nałowym 
wygrała z zespołem Salos rocznik 
2004 (3:0). W �nale nasi zawodnicy 
spotkali się z zespołem Concord 
Murowana Goślina. Mecz w regu-
laminowym czasie gry zakończył się 
wynikiem 0:0 i o zwycięstwie zade-
cydowała dogrywka holenderska, 
w której bramkę zdobyli rywale i oni 
zostali zwycięzcami turnieju. Zespól 
Jedynki zajął 2. miejsce medalowe.

29 listopada, również w Kicinie, 
wystąpił zespół rocznika 2002-2003. 
Grało 12 zespołów podzielonych na 
4 grupy po 3 zespoły. W meczach 
grupowych nasi przegrali oba mecze 
z Błękitnymi Owińska 0:2 i Suchym 
Lasem 0:1 i wygrali następne dwa 
mecze z Pobiedziskami 3:0 oraz 

Halowe granie Jedynki

z Murowaną Gośliną II 3:0. Wyniki 
te dały im 9. miejsce w turnieju.

W środę, 26 listopada zespół 
Orlików UKS Jedynka wystąpił w po-
kazowym treningu podczas Konfe-
rencji Szkoleniowej Polskiego ZPN 
dla trenerów pracujących z młodzie-
żą w hali LOSiR w Luboniu, orga-

nizowanym przez Akademię Piłkar-
ską Grassroots 2014. Akademia 
prezentuje niemiecki model szko-
lenia dzieci i młodzieży w piłce 
nożnej.

Lech Bartkowiak
UKS Jedynka

n
Z turnieju orlików w Kicinie   fot. Lech Bartkowiak



12/2014

59

SPORT

Wśród mieszkańców naszego 
miasta najszybszym okazał 
się: Michał Szuster zrzeszo-

ny w klubie LKS SANA Kościan, rocz-
nik 1976, kategoria M30, ukończył bieg 
z czasem (brutto) 37:29, startował z nu-
merem 1489 i zajął ostatecznie 28. miej-
sce w klasy�kacji generalnej. Kolejne 
miejsca zajęli: Daniel Kaczmarek, nie 
zrzeszony w żadnym klubie (nz), 1974, 
kat. M40, 37:50, nr 147, m. 32, Jarosław 
Sajnaj, nz, 1979, kat. M30, 38:31, nr 308, 
m. 40, Łukasz Schmidtke, Luboński 
Klub Biegacza (LKB), 1990, kat. M20, 
38:31, nr 1636, m. 41, Mateusz Kacz-
marek, SPP Team, 1982, kat. M30, 40:35, 
nr 678, m. 79, Mateusz Klecz, LKB, 1991, 
kat. M20, 41:09, nr 1638, m. 95, Woj-
ciech Bobrowski, KB Maniac Poznan, 
1990, kat. M20, 41:17, nr 1495, m. 98, 
Witold Chylak, nz, 1976, kat. M30, 41:18, 
nr 963, m. 100, Konrad Raczyński, KW-
04, 1992, kat. M20, 41:32, nr 787, m. 102, 
Iliana Jopek-Lubik, Biegajnia Poznan, 
1977, kat. K30, 41:41, nr 20, m. 110, 
Bartosz Bieleń, Monster Triathlon TE, 
1980, kat. M30, 42:02, nr 342, m. 116, 
Michał Hadam, KB Maniac Poznan, 
1977, kat. M30, 43:04, nr 580, m. 157, 
Adam Jankowiak, SPP Team, 1983, 
kat. M30, 43:15, nr 1071, m. 163, Krzysz-
tof Kucharski, Kibole W Biegu, 1984, 
kat. M30, 43:24, nr 1546, m. 166, Bar-
tosz Szpajer, Klub Maratonczyka V, 
1987, kat. M20, 43:37, nr 440, m. 180, 
Mateusz Zawodny, Cybina Team, 1986, 
kat. M20, 44:01, nr 1298, m. 195, Rafał 
Jakubczyk, Zwiazek Strzelecki, 1981, 
kat. M30, 44:04, nr 385, m. 196, Michał 
Szymaniak, MilancLubPolonia, 1978, 
kat. M30, 44:08, nr 624, m. 203, Grze-
gorz Pempera, Cybina Team, 1986, 
kat. M20, 44:24, nr 1360, m. 214, Marek 
Klecz, LKB, 1986, kat. M20, 44:58, nr 1639, 
m. 257, Marcin Mroczyński, nz, 1986, 
kat. M20, 46:05, nr 1331, m. 322, Rafał 
Paluszkiewicz, SPP Team, 1976, kat. M30, 
46:19, nr 1009, m. 341, Michał Donda-
jewski, nz, 1983, kat. M30, 46:20, nr 1589, 
m. 342, Marcin Meller, LKB, 1983, 
kat. M30, 46:29, nr 1641, m. 350, Jarek 
Kaczmarek, LKB, 1970, kat. M40, 46:30, 
nr 1637, m. 351, Michał Snela, nz, 1974, 
kat. M40, 46:42, nr 1029, m. 358, Ar-
kadiusz Zajder, nz, 1975, kat. M30, 
46:57, nr 1143, m. 368, Rafał Nuckow-
ski, Nucki Team, 1974, kat. M40, 47:03, 
nr 979, m. 373, Robert Adamski, dru-
zyna.szpiku, 1967, kat. M40, 47:10, nr 327, 
m. 377, Marcin Kózka, nz, 1982, kat. M30, 
47:14, nr 188, m. 380, Krzysztof Gó-
recki, Botime, 1981, kat. M30, 47:29, 
nr 1242, m. 399, Marcin Janiak, LKB, 
1981, kat. M30, 47:30, nr 1635, m. 400, 
Piotr Woźniak, nz, 1981, kat. M30, 47:38, 
nr 29, m. 407, Łukasz Nagierski, Bez 
Klubu, 1978, kat. M30, 47:39, nr 608, 
m. 408, Oskar Danielak, KW-04, 1996, 
kat. M16, 48:02, nr 784, m. 433, Piotr 
Szpajer, SPP Team, 1989, kat. M20, 48:10, 
nr 441, m. 442, Andrzej Lewandowski, 
nz, 1974, kat. M40, 48:15, nr 113, m. 451, 
Marek Żeberski, nz, 1965, kat. M40, 
48:17, nr 1124, m. 455, Zbigniew Bu-
kalski, nz, 1970, kat. M40, 48:21, nr 1064, 
m. 459, Bartosz Stachowiak, Maraton-
czyk Poznan, 1982, kat. M30, 48:27, 
nr 66, m. 464, Mateusz Walkowiak, nz, 
1990, kat. M20, 48:33, nr 1570, m. 475, 
Roman Blaszka, Luvena, 1958, kat. M50, 

48:42, nr 1645, m. 486, Marcin Piwiń-
ski, Bez Klubu, 1976, kat. M30, 48:45, 
nr 325, m. 491, Inez Gorońska, KW-04, 
1996, kat. K16, 48:48, nr 789, m. 496, 
Przemysław Pochylski, nz, 1974, kat. M40, 
48:51, nr 1228, m. 499, Paweł Kania, 
nz, 1997, kat. M16, 48:54, nr 245, m. 505, 
Jakub Anioła, nz, 1977, kat. M30, 49:20, 
nr 1544, m. 531, Hubert Surdyk, nz, 
1983, kat. M30, 49:29, nr 503, m. 538, 
Romana Kasperczak, ASA Biegiem Po 
Zdrowie, 1973, kat. K40, 49:30, nr 934, 
m. 539, Paweł Zimny, Drużyna Pier-
ścienia, 1974, kat. M40, 49:41, nr 362, 
m. 554, Ewelina Kowalczyk, RDK Ser-
wis Biega, 1976, kat. K30, 49:41, nr 74, 
m. 555, Karol Ratajczak, nz, 1963, 
kat. M50, 49:45, nr 543, m. 560, Jakub 
Byczyński, Milf Runners, 1983, kat. M30, 
49:49, nr 653, m. 567, Mateusz Zawada, 
nz, 1984, kat. M30, 49:57, nr 1184, m. 582, 
Rafał Migdał, nz, 1973, kat. M40, 50:17, 
nr 1541, m. 600, Michał Dauer, nz, 1984, 
kat. M30, 50:17, nr 851, m. 601, Adam 
Styperek, Dzikie Wieprze, 1988, kat. M20, 
50:20, nr 839, m. 604, Małgorzata Wa-
sinkiewicz, nz, 1975, kat. K30, 50:22, 
nr 1434, m. 609, Maciej Krug, nz, 1978, 
kat. M30, 50:22, nr 1289, m. 610, Mi-
kołaj Walkowiak, nz, 1994, kat. M20, 
50:25, nr 1571, m. 615, Robert Macha-
ła, nz, 1977, kat. M30, 50:38, nr 70, 
m. 628, Filip Mączkowiak, LKB, 1998, 
kat. M16, 50:46, nr 1640, m. 647, Łukasz 
Padła, SPP Team, 1983, kat. M30, 50:54, 
nr 1160, m. 658, Jakub Grocholewski, 
Motor Lubon Team, 1987, kat. M20, 
50:56, nr 919, m. 663, Blazej Menesiak, 
nz, 1983, kat. M30, 50:58, nr 856, m. 669, 
Damian Plewa, nz, 1978, kat. M30, 51:04, 
nr 656, m. 674, Leszek Grocholewski, 
Motor Lubon Team, 1963, kat. M50, 
51:05, nr 920, m. 676, Marcin Macia-
szek, nz, 1984, kat. M30, 51:15, nr 1345, 
m. 691, Jakub Korcz, RWR Patrol Po-
znan, 1994, kat. M20, 51:17, nr 588, 
m. 693, Magdalena Seifert, nz, 1982, 
kat. K30, 51:21, nr 666, m. 697, Beata 
Iwańska, nz, 1976, kat. K30, 51:31, 
nr 1529, m. 706, Agnies Sawicka-Mo-
czulska, nz, 1980, kat. K30, 51:36, nr 870, 
m. 711, Tomasz Walkowiak, Wielko-
polscy Biegacze, 1984, kat. M30, 51:36, 
nr 149, m. 712, Przemysław Wosik, 
JKBH, 1976, kat. M30, 51:40, nr 37, 
m. 716, Dawid Krawczyk, nz, 1997, 
kat. M16, 51:48, nr 1482, m. 727, Alicja 
Łocman, Connector Team, 1980, kat. K30, 
52:00, nr 948, m. 739, Adam Grocho-
lewski, Motor Lubon Team, 1990, kat. M20, 
52:02, nr 911, m. 741, Małgorzata Płó-
ciennik, Libra Team, 1975, kat. K30, 
52:13, nr 1225, m. 752, Maciej Lembicz, 
nz, 1972, kat. M40, 52:25, nr 1569, m. 763, 
Krzysztof Stefaniak, nz, 1983, kat. M30, 
52:40, nr 1557, m. 775, Roman O�e-
rzyński, nz, 1952, kat. M60, 52:40, nr 1217, 
m. 776, Zbigniew Kania, nz, 1970, 
kat. M40, 53:02, nr 244, m. 791, Andrzej 
Seifert, nz, 1957, kat. M50, 53:29, nr 1319, 
m. 813, Marcin Jamroziak, nz, 1979, 
kat. M30, 53:50, nr 524, m. 824, Marze-
na Kwaśna, SPP Team, 1971, kat. K40, 
53:57, nr 595, m. 829, Krzysztof Ko-
strzewski, nz, 1980, kat. M30, 54:07, 
nr 285, m. 833, Waldemar Pokojow-
czyk, nz, 1974, kat. M40, 54:12, nr 280, 
m. 838, Małgorzata Hetman, nz, 1988, 
kat. K20, 54:26, nr 1107, m. 851, Paweł 
Lewandowski, nz, 1986, kat. M20, 54:29, 

nr 189, m. 854, Bartłomiej Maćkowiak, 
nz, 1982, kat. M30, 54:32, nr 836, m. 858, 
Joanna Humerczyk, Malgorzata Ma-
chalska, 1992, kat. K20, 54:33, nr 1517, 
m. 862, Rafał Boguś, nz, 1976, kat. M30, 
54:35, nr 863, m. 865, Piotr Zieliński, 
nz, 1956, kat. M50, 54:53, nr 273, m. 881, 
Dariusz Kowalczyk, RDK Serwis Bie-
ga, 1974, kat. M40, 54:54, nr 69, m. 882, 
Arkadiusz Bednarski, nz, 1981, kat. M30, 
54:56, nr 1161, m. 886, Andrzej Jakub-
czyk, 31BLT, 1983, kat. M30, 54:59, 
nr 1118, m. 889, Małgorzata Mirek, nz, 
1979, kat. K30, 55:00, nr 1291, m. 891, 
Łukasz Wiza, nz, 1981, kat. M30, 55:04, 
nr 1168, m. 893, Marek Korytowski, 
nz, 1973, kat. M40, 55:11, nr 1473, m. 901, 
Piotr Pigłowski, nz, 1973, kat. M40, 
55:27, nr 306, m. 916, Marcin Zabłoc-
ki, nz, 1980, kat. M30, 55:29, nr 1447, 
m. 920, Andrzej Drgas, Motor Lubon 
Team, 1955, kat. M50, 55:45, nr 921, 
m. 934, Łukasz Kołcz, Strzelec, 1981, 
kat. M30, 55:57, nr 687, m. 945, Sylwia 
Fechner, Dachser, 1978, kat. K30, 56:00, 
nr 1212, m. 947, Przemysław Nowaczyk, 
nz, 1980, kat. M30, 56:16, nr 1498, m. 960, 
Sebastian Franek, Wielkopolscy Bie-
gacze, 1977, kat. M30, 56:26, nr 326, 
m. 970, Marek Hermann, KW-04, 1984, 
kat. M30, 56:40, nr 1036, m. 986, Lidia 
Chylak, nz, 1974, kat. K40, 56:42, nr 962, 
m. 987, Łukasz Wichłacz, nz, 1988, 
kat. M20, 56:44, nr 1343, m. 989, Maciej 
Kubala, Luvena, 1971, kat. M40, 56:44, 
nr 1646, m. 990, Beata Wojcięgowska-
Nowak, nz, 1984, kat. K30, 56:48, nr 354, 
m. 994, Robert Kurys, nz, 1981, kat. M30, 
57:01, nr 53, m. 1015, Jakub Jurgowiak, 
nz, 1998, kat. M16, 57:01, nr 1283, 
m. 1016, Mateusz Gajewski, nz, 1996, 
kat. M16, 57:01, nr 1282, m. 1017, Mi-
chał Zygmanowski, nz, 1982, kat. M30, 
57:22, nr 1017, m. 1039, Dariusz Dura, 
nz, 1980, kat. M30, 57:23, nr 697, m. 1043, 
Izabela Szukalska, nz, 1972, kat. K40, 
57:42, nr 947, m. 1047, Łukasz Bąk, 
Running Punx, 1982, kat. M30, 57:49, 
nr 1350, m. 1058, Agnieszka Smoczyk, 
nz, 1980, kat. K30, 57:55, nr 1528, 
m. 1065, Piotr Błażyński, Biega Tata, 
1980, kat. M30, 58:17, nr 1303, m. 1088, 
Artur Wojciechowski, Motor Lubon 
Team, 1987, kat. M20, 58:28, nr 922, 
m. 1098, Arkadiusz Galasiński, nz, 
1982, kat. M30, 58:35, nr 816, m. 1101, 
Marta Gidaszewska, nz, 1987, kat. K20, 
58:47, nr 266, m. 1112, Anna Bednar-
ska, nz, 1986, kat. K20, 58:55, nr 365, 
m. 1124, Rafał Gajewski, nz, 1987, 
kat. M20, 58:58, nr 630, m. 1127, Re-
migiusz Tritt, nz, 1977, kat. M30, 59:00, 
nr 1558, m. 1130, Paulina Gawęcka, 
nz, 1975, kat. K30, 59:04, nr 621, m. 1136, 
Marzena Dondajewska, nz, 1985, kat. K20, 
59:19, nr 1588, m. 1148, Szymon Jazy, 
nz, 1984, kat. M30, 59:28, nr 446, m. 1155, 
Monika Miedziarek, BEZ KLUBU, 1983, 
kat. K30, 59:30, nr 544, m. 1158, Agniesz-
ka Brzezińska, nz, 1970, kat. K40, 59:32, 
nr 508, m. 1161, Mateusz Nasarzewski, 
nz, 1989, kat. M20, 59:42, nr 935, m. 1170, 
Monika Wróblewska, nz, 1990, kat. K20, 
59:55, nr 67, m. 1179, Tomasz Bednar-
ski, nz, 1990, kat. M20, 01:00:09, nr 596, 
m. 1196, Weronika Pechowska, nz, 1995, 
kat. K16, 01:00:14, nr 227, m. 1203, An-
drzej Łuka, nz, 1981, kat. M30, 01:00:14, 
nr 930, m. 1204, Marta Wilska, Stoma-
tologia Nad Zalewem, 1979, kat. K30, 

01:00:37, nr 705, m. 1211, Agata Ko-
nonowicz, nz, 1982, kat. K30, 01:01:24, 
nr 538, m. 1242, Monika Pigłowska, 
nz, 1975, kat. K30, 01:01:36, nr 50, m. 1252, 
Piotr Kozłowski, Biega Tata, 1988, 
kat. M20, 01:01:39, nr 1348, m. 1253, 
Rafał Osiński, nz, 1966, kat. M40, 01:01:39, 
nr 1260, m. 1254, Piotr Dyk, nz, 1980, 
kat. M30, 01:01:42, nr 743, m. 1255, Ja-
rosław Anger, FC Barcelona, 1984, 
kat. M30, 01:01:58, nr 1065, m. 1265, 
Magdalena Dondajewska, nz, 1981, 
kat. K30, 01:02:08, nr 1265, m. 1271, 
Ewelina Wysocka, nz, 1978, kat. K30, 
01:02:22, nr 1548, m. 1280, Krzysztof 
Danielak, KW-04, Luboń, 1973, kat. M40, 
01:02:33, nr 206, m. 1283, Joanna Ga-
las-Osuch, nz, 1974, kat. K40, 01:03:08, 
nr 383, m. 1303, Inka Krauze, Night 
Runners, 1978, kat. K30, 01:03:16, nr 1406, 
m. 1312, Jolanta Tulińska-Całujek, Lu-
vena, 1982, kat. K30, 01:03:34, nr 1647, 
m. 1319, Magdalena Jóźwiak, nz, 1972, 
kat. K40, 01:03:45, nr 279, m. 1328, Re-
nata Nawrocka, nz, 1963, kat. K50, 
01:03:49, nr 1000, m. 1332, Angelika 
Kwaśna, nz, 1993, kat. K20, 01:04:04, 
nr 599, m. 1337, Katarzyna Wasiela, 
Bez Klubu, 1980, kat. K30, 01:04:16, 
nr 239, m. 1342, Krystian Manyś, Cy-
bina Team, 1990, kat. M20, 01:04:19, 
nr 671, m. 1344, Paweł Machalski, XTRI 
Paczkowo, 1998, kat. M16, 01:05:42, 
nr 1153, m. 1382, Mateusz Mikołaj-
czak, nz, 1975, kat. M30, 01:05:43, 
nr 1497, m. 1383, Małgorzata Machal-
ska, nz, 1967, kat. K40, 01:05:43, nr 1643, 
m. 1384, Jędrzej Machalski, ASD Po-
znan, 1991, kat. M20, 01:05:45, nr 807, 
m. 1385, Michał Szwacki, nz, 1982, 
kat. M30, 01:05:48, nr 237, m. 1387, 
Emilia Żeberska, nz, 1991, kat. K20, 
01:05:50, nr 1125, m. 1388, Magdale-
na Przewoźniak, nz, 1976, kat. K30, 
01:05:59, nr 1192, m. 1390, Piotr Jach-
nik, nz, 1981, kat. M30, 01:06:03, nr 699, 
m. 1392, Joanna Malujda, nz, 1978, 
kat. K30, 01:06:06, nr 941, m. 1394, Ola 
Błażyńska, Biega Tata, 1981, kat. K30, 
01:06:12, nr 1302, m. 1397, Monika 
Danielak, KW-04, 1975, kat. K30, 
01:06:38, nr 205, m. 1409, Alina Arndt-
Kufel, nz, 1959, kat. K50, 01:06:49, 
nr 690, m. 1413, Jowita Feldgebel, nz, 
1980, kat. K30, 01:06:54, nr 258, m. 1416, 
Katarzyna Zawiasińska-Len, Biega 
Tata, 1973, kat. K40, 01:07:53, nr 1307, 
m. 1428, Maciej Prażyński, nz, 1988, 
kat. M20, 01:08:06, nr 605, m. 1435, 
Janusz Piasecki, nz, 1960, kat. M50, 
01:08:19, nr 1442, m. 1438, Małgorza-
ta Prysiażna, nz, 1982, kat. K30, 01:09:23, 
nr 1253, m. 1451, Małgorzata Kaczma-
rek, nz, 1984, kat. K30, 01:10:02, nr 680, 
m. 1458, Magdalena Padła, nz, 1983, 
kat. K30, 01:10:03, nr 1180, m. 1459, 
Karina Hermann, KW-04, 1984, kat. K30, 
01:10:45, nr 1035, m. 1462, Maciej Wasz-
kowiak, nz, 1978, kat. M30, 01:10:57, 
nr 146, m. 1466, Michał Mielcarek, LKB, 
1989, kat. M20, 01:13:12, nr 1642, m. 1481, 
Maciej Wasiewicz, nz, 1965, kat. M40, 
01:14:29, nr 1649, m. 1485, Dorota Bo-
guś, nz, 1975, kat. K30, 01:14:42, nr 862, 
m. 1486, Piotr Czartoszewski, OSP Lu-
boń, 1989, kat. M20, 01:20:36, nr 263, 
m. 1495, Mikołaj Okupniak, OSP Lu-
boń, 1996, kat. M16, 01:20:36, nr 1096, 
m. 1496, Waldemar Pawlak, nz, 1978, 
kat. M30, 01:20:55, nr 1286, m. 1497, 
Paweł Kościukiewicz, nz, 1977, kat. M30, 
01:20:55, nr 225, m. 1498.

MGR

Bieg Niepodległości – lubonianie
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W Konińskim Klubie Szer-
mierczym odbyły się 23 li-
stopada jednodniowe Mi-

strzostwa Wielkopolski Szkół w szabli 
dziewcząt i chłopców – XXI Memoriał 
Tadeusza Mieloszyńskiego. W po-
tyczkach brała udział 11-letnia miesz-
kanka Lubonia Weronika Kołucka. 

Jako jedyna reprezentantka naszego 
miasta stoczyła 7 pojedynków, prze-
grywając jeden, i ostatecznie zajęła 
7. miejsce. Do zawodów, w których 
łącznie startowało powyżej 60 osób, 
przygotowywała się dwa tygodnie! W 

rozgrywkach, które trwały od godz. 
10 do około 18 startowały zarówno 
dziewczynki jak i chłopcy z podsta-
wówek i gimnazjów. Istniał podział na 
grupy wiekowe i ze względu na płeć. 
Najmłodsi uczestnicy to uczniowie 
czwartej klasy szkoły podstawowej. 
Po wstępnych eliminacjach wyło-
niono 16 najlepszych zawodników 
z każdej grupy (Weronika była je-
dyną osobą leworęczną w grupie), 
następnie pół�nałową ósemkę i �-
nałową czwórkę. W każdej rundzie 
walczono na punkty, przyznawane 
za pchnięcie i cięcia przeciwnika 
szablą, wyłącznie od pasa w górę 
(wygraną zapewniało 10 tra�eń). 

Punkty zliczał specjalny aparat, co 
sygnalizowała zapalająca się lampka. 
– Aby się osłonić przed przeciwnikiem, 
stosuje się kilka rodzajów zasłon, po-
legających na odmiennym ułożeniu 
dłoni (osłaniamy w ten sposób rękę, 
w której trzymamy szablę, drugą rękę 
czy maskę). Szermierz w pojedynku 
przyjmuje tzw. postawę szermierczą, 
przy czym bardzo istotna jest praca 
nóg. Atakując przeciwnika wykonu-
je się np. kroczki bądź robi wypad do 
przodu. Specjalne pole, na którym 
odbywa się pojedynek szermierczy, 
nazywa się planszą – opisuje zasa-
dy szlachetnej dyscypliny sportowej 
młoda szermierka.

Weronika jako jedyna lubonian-
ka trenuje w klubie AZS (Akademic-
ki Związek Sportowy), który udo-
stępnia jej specjalny ubiór: rękawicę 
na dłoń uzbrojonej ręki, szablę, ma-
skę, spodnie, buty, skarpety, tzw. 
plastik (ochraniacz na klatkę pier-
siową) i plastron (zakładany na pla-
stik dodatkowy ochraniacz na klat-
kę piersiową i ramię), bluzę, kami-
zelkę elektryczną, przewód elektrycz-
ny. Weronika dojeżdża do Poznania 
3 razy w tygodniu i ćwiczy średnio 
po półtorej godziny. Zapytana przez 

n
11-letnia Weronika ze swoim tatą Michałem 
Kołuckim, który udziela córce cennych rad   
fot. Paulina Sawicka

n
Młody Michał Kołucki, tata Weroniki, 
w stroju szermierza (lata 90.)

n
Druga od prawej, trzymająca w ręku dyplom, młodziutka szermierka z Lubonia 
– Weronika Kołucka

cd.  
na str. 
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Reprezentantka w szermierce

Trzy piłki od złota. Tyle dzieliło 
drużynę luboński tenisistek 
stołowych od zdobycia zło-

tego medalu na Drużynowych Mi-
strzostwach Województwa Wielko-
polskiego w Tenisie Stołowym Szkół 
Gimnazjalnych. Brąz dla drużyny 
chłopców też bardzo cieszy, bo wy-
stąpili w doborowym towarzystwie 
najlepszych zawodników. Gimnazjum 
nr 2 w Luboniu może się poszczy-
cić sukcesem sportowym, jakiego 
jeszcze nie osiągnęło w przeszłości. 
Trzy lata temu drużyna chłopców 
zdobyła srebro w Krzyżu, ale w tym 
roku również dziewczęta dołączyły 
do grona �nalistek. Ścisła współpraca 
Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego 

(LKTS) z Gimnazjum nr 2, rodziców, 
działaczy i sponsorów zaowocowała 
wspaniałymi wynikami.

Turniej uświetnili swoją obec-
nością burmistrz Małgorzata Ma-
chalska, prezes Szkolnego Związku 
Sportowego „Wielkopolska” – Zdzi-
sław Urbańczyk i dyrektor Gimna-
zjum nr 2 – Jolanta Walczak. Sędzią 
głównym zawodów był przewodni-
czący kolegium sędziowskiego Wiel-
kopolskiego Związku Tenisa Stoło-
wego (WZTS) – Roman Kaczmarek 
oraz prezes LKTS, członek WZTS 
– Maciej Kędziora. Część artystycz-
ną zapewniła Klaudia Lamch z ze-
społem tanecznym. Organizatorem 
zawodów był Szkolny Związek Spor-

Wielki sukces tenisistów towy Luboń – Hanna 
Grus-Krężelewska i Łukasz 
Budzyński (radny).

Specjalne podzięko-
wania należą się: Kuchni 
LOSiR za wspaniały po-
siłek i ciasto, sędziującym 
zawody wolontariuszom 
z Gimnazjum nr 2, pra-
cownikom LOSiR i szko-
ły, nauczycielom wycho-
wania �zycznego i dyrek-
cji Gimnazjum nr 2.

Skład drużyn: Maja 
Zielińska, Zuzanna Gaw-
rysiak – II miejsce; Dariusz 
Sałamaszek, Krzysztof 
Witkowski, Jan Kuźniarek 
– III miejsce.

Klasy�kacja dziew-
częta: 1. Trzemeszno, 2. 

Luboń 2, 3. Śmigiel, 4. Rokietnica, 
5-8. Wapno, Gizałki, Białośliwie, 
Ostroróg, 9-11. Krzymów, Kąkolewo, 
Poznań 27.

Klasy�kacja chłopców: 1. Konin, 
2. Żychlin, 3. Luboń 2, 4. Wyrzysk, 
5-8. Niechanowo, Nowy Bolęcin, 
Kiszkowo, Poznań 31, 9-12. Czarn-
ków, Koźmin, Opatów, Poniec, 13. 
Lwówek.

Łukasz Budzyński

n
Od lewej Krzysztof Witkowski, Dariusz 
Sałamaszek, Jan Kuźniarek, od dołu 
Zuzanna Gawrysiak, Maja Zielińska, 
Łukasz Budzyński    
fot. Angelika Spychała

n
Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej   fot. Angelika Spychała
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języka polskiego, a później wielolet-
niego proboszcza konarzewskiego; 
Leonarda Ranusa powstańca z cza-
sów Wiosny Ludów w 1848 r. oraz 
powstania styczniowego w 1863 r.; 
Andrzeja Maya, który w wieku 23 lat 
poległ w powstaniu wielkopolskim. 
W Trzcielinie, miejscu urodzenia An-

drzeja Kopy i siedzibie jego majątku, 
zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie 
przy obelisku ku jego czci. Z Trzcie-
lina skierowaliśmy się na metę rajdu 
znajdującą się w Gminnym Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji w Dopiewie, 
która tego dnia gościła 200 turystów, 
którzy postanowili aktywnie uczcić 

Święto Niepodległości. Po posileniu się 
grochówką udaliśmy się na prelek-
cję regionalisty z Dopiewa Eligiusza 
Tomkowiaka poświęconą mieszkań-
com gminy Dopiewo, którzy wybitnie 
przyczynili się do odzyskania przez 
Polskę Niepodległości m.in.: pułkow-
nikowi Andrzejowi Kopie i księdzu 
Laskowskiemu. Z kolei wójt Zo�a 
Dobrowolska przedstawiła najnow-
szą pozycję książkową wydaną przez 
gminę Dopiewo „Pamięć i Przyszłość. 

Gmina Dopiewo w okresie II wojny 
światowej”. Osoby zainteresowane te-
matem mogły ją bezpłatnie nabyć. 
Gdy dotarliśmy do Lubonia, licznik 
na moim rowerze wskazywał prze-
jechane 44 km. 

Iwona Cerba
kierownik trasy z Lubonia do Dopiewa

TURYSTYKA / POLICJA - STRAŻ 

We wtorkowy poranek, 11 
listopada, korzystając z pięk-
nej, jesiennej pogody, 45-

osobowa grupa turystów rowerowych 
z Lubonia, Komornik i Wir wyru-
szyła spod lubońskiego cmentarza 
na trasę rajdu „W Święto Niepodle-
głości” z metą w Dopiewie. Byliśmy 
jedną z pięciu tras rowerowych tej 
imprezy organizowanej przez Od-
dział PTTK Nowe Miasto z Poznania. 
Wśród najmłodszych rowerzystów 
w naszej grupie był Jakub Jaśkowiak, 
prawnuk powstańca wielkopolskiego. 
Pierwszy przystanek zrobiliśmy przy 
kościele w Komornikach. Zapaliliśmy 
znicze przy tablicy upamiętniającej 
mieszkańców Komornik, którzy po-
legli w I wojnie światowej. Edward 
Mączyński z Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Komornickiej, który był rów-
nocześnie naszym przewodnikiem 
na trasie tego rajdu, przedstawił nam 
historię kościoła i jego główne zabytki. 
Następnie przez Rosnowo i Waleria-
nowo dojechaliśmy do Rosnówka. Po 
pokonaniu pieszo kładki pomiędzy 
jeziorami Rosnowskim a Rosnowskim 
Małym wjechaliśmy na dukt na terenie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego 
pokryty pięknym dywanem z liści. 
Podczas postoju w Glinkach rozlo-
sowaliśmy wśród uczestników rajdu 
kamizelki odblaskowe, mapy i prze-
wodniki po powiecie poznańskim 
oraz atlasy rowerowego pierścienia 

dookoła Poznania przekazane nam 
przez Starostwo Powiatowe w Pozna-
niu. Polną drogą, mijając biegaczy, 
dojechaliśmy do Konarzewa, gdzie 
właśnie miała miejsce msza odpu-
stowa ku czci św. Marcina, patrona 
konarzewskiej para�i. Na cmenta-
rzu w Konarzewie zapaliliśmy zni-

cze przy grobach pułkownika An-
drzeja Kopy z Trzcielina, uczestnika 
I wojny światowej oraz wojny polsko-
bolszewickiej z 1920 r., powstańca 
wielkopolskiego; księdza Jana Dą-
browy Laskowskiego – duchowego 
opiekuna dzieci wrzesińskich pod-
czas ich strajku w r. 1901 w obronie 

n
Uczestnicy trasy z Lubonia do Dopiewa przy obelisku ku czci pułkownika Andrzeja Kopy – uczestnika I wojny światowej 
oraz wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r., powstańca wielkopolskiego – w Trzcielinie

Jak turyści uczcili Święto Niepodległości

W środę,12 listopada odby-
ło się uroczyste podpisanie 
i wmurowanie aktu erek-

cyjnego pod budowę nowego komi-
sariatu policji przy ul. Powstańców 
Wlkp. Inwestycja ma się przyczynić 
do poprawy jakości obsługi obywa-
teli oraz warunków pracy funkcjo-
nariuszy i pracowników cywilnych 
policji. Jej zrealizowanie zaplanowano 
na koniec przyszłego roku. W uro-
czystości udział wzięli: Wielkopol-
ski Komendant Wojewódzki Policji 
w Poznaniu – insp. Rafał Batkowski, 
Starosta Poznański – Jan Grabkow-
ski, Burmistrz Miasta Luboń – Da-
riusz Szmyt, Przewodniczący Rady 

Miasta Luboń – Marek Samulczyk, 
Komendant Miejski Policji w Pozna-
niu – mł. insp. Roman Kuster, Ko-
mendant Policji w Luboniu – kom. 
Robert Przyjemski, ks. kan. Karol 
Biniaś (proboszcz para�i, na terenie 
której budowany jest komisariat), ks. 
prałat Stefan Komorowski – kapelan 
wielkopolskich policjantów, a także 
przedstawiciele władz miejskich oraz 
licznie zgromadzeni policjanci. Ze-
branych gości przywitał komendant 
Roman Kuster. Po odczytaniu aktu 
erekcyjnego i jego poświęceniu przez 
uczestniczących w uroczystości ka-
płanów, honorowi goście podpisali 
dokument. Akt erekcyjny, guzik od 

Akt erekcyjny wmurowany

policyjnego munduru, moneta oko-
licznościowa, pendrive z fotogra�ami, 
a także najnowsze wydanie „Infor-
matora Miejskiego” zostały włożo-
ne w tubę i wmurowane w stopklę 
nowej siedziby Policji powstającej 
na tyłach obecnie funkcjonującego 
komisariatu. Pod koniec uroczy-
stości Wielkopolski Komendant 
Wojewódzki Policji i Komendant 
Miejski Policji w Poznaniu wręczyli 
komendantowi Robertowi Przyjem-
skiemu kluczyki do podarowanego 
lubońskiemu komisariatowi nowe-
go radiowozu marki KIA i życzyli, 
aby dobrze służył miejscowym po-
licjantom. Auto zostało poświęcone 
przez księży.

Akt erekcyjny sporządzony 
12 listopada 2014 r.

Jako, że pamięć rzeczy ludzkich 
szybko przemija, przeto słusznym jest 
zwyczaj utrwalania na piśmie waż-
niejszych zdarzeń, aby przekazać ich 
znaczenie następnym pokoleniom. 
Tą myślą powodowani spisujemy 
niniejszy dokument./ W czasie kiedy: 
Prezydentem Rzeczpospolitej był 
Bronisław Komorowski, Metropolitą 
Poznańskim był ksiądz Arcybiskup 
Stanisław Gądecki, Wojewodą Wiel-
kopolski był Piotr Florek, Wielkopol-
skim Komendantem Wojewódzkim 
Policji w Poznaniu był insp. Rafał 
Batkowski, Starostą Poznańskim był 
Jan Grabkowski, Burmistrzem Mia-

cd.  
na str. 
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n
Zebranych gości powitał Komendant Miejski Policji w Poznaniu – mł. insp. 
Roman Kuster   fot. Paweł Wolniewicz

n
Akt erekcyjny kolejno wmurowywali: Starosta Jan Grabkowski, Burmistrz 
Dariusz Szmyt, ks. kan. Karol Biniaś (na zdjęciu) i kom. Robert Przyjem-
ski   fot. Paweł Wolniewicz
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01.11 – policjanci zatrzymali 4 uczest-Qn

ników bójki przy ul. Niepodległości, dwóch 
spoza Lubonia.

03.11 – przy ul. Powstańców Wlkp. Qn

luboniance skradziono torbę z MacBo-
okiem i tabletem.

03.11 – jadącej autobusem z Poznania Qn

do Lubonia ukradziono z torebki portfel 
z dokumentami, kartami płatniczymi 
i gotówką w kwocie 400 zł.

05.11 – nieznany sprawca uszkodził Qn

dach mazdy w hali garażowej przy ul. 
Wschodniej oraz włamał się do piwnicy 
i ukradł rower, zestaw do painballa oraz 
tablet. Na miejscu technik kryminalisty-
ki przeprowadził oględziny.

05.11 – nieznany Qn

sprawca ukradł torbę 
„Adidas” z korytarza 
SP 3 z legitymacją 
szkolną i telefonem 
komórkowym.

05.11 – po awanturze między matką Qn

i synem w bloku przy ul. Źródlanej 15-
latek uciekł z domu. Już wcześniej stwa-
rzał problemy wychowawcze i nie była to 
jego pierwsza ucieczka. Po dwóch dniach 
chłopak został zatrzymany przez policję 
i przekazany matce.

05.11 – przy ul. Źródlanej policjanci Qn

zatrzymali nietrzeźwego (1,4 promila) 
kierowcę.

07.11 – przy ul. Armii Poznań niezna-Qn

ny sprawca uszkodził volkswagena.
07.11 – skradziono citroena przy ul. Qn

Armii Poznań.
07.11 – skradziono citroena z ul. Ża-Qn

bikowskiej.
09.11 – przy ul. Armii Poznań poli-Qn

cjanci zatrzymali 13-letnią dziewczynkę 
poszukiwaną przez poznańską policję.

09.11 – przy ul. Źródlanej skradziono Qn

renault z narzędziami budowlanymi.
09.11 – skradziono renault z ul. No-Qn

winy.
10.11 – nieznany sprawca skradł ta-Qn

blice rejestracyjne przy ul. Kurowskie-
go.

10.11 – skradziono 4 koła od forda Qn

przy ul. Osiedlowej.
10.11 – nieznany sprawca uszkodził Qn

spryem elewację sklepu „Społem” przy 
ul. Kościuszki.

10.11 – 29-letni mieszkaniec ul. Stre-Qn

icha wyszedł z domu i nie powrócił, nie 
kontaktując się z rodziną. Jest poszuki-

wany przez policję.
11.11 – z terenu Qn

wspólnoty mieszka-
niowej przy ul. No-
winy skradziono 2 
rowery.

12.11 – w szkole baletowej przy ul. Qn

Gołębiej w Poznaniu skradziono lubo-
niance telefon komórkowy.

12.11 – policjanci z Wydziału do Wal-Qn

ki z Przestępczością Samochodową Ko-
mendy Miejskiej w Poznaniu zatrzymali 
na terenie powiatu międzychodzkiego 3 
mężczyzn (dwóch z Lubonia) podejrzanych 
o paserstwo i kradzież towaru ze skradzio-
nego samochodu Renault. Jego wartość 
przekracza 100 tys. zł. Mężczyznom grozi 
kara do 5 lat pozbawienia wolności.

13.11 – luboniance podróżującej au-Qn

tobusem 610 na trasie Dębiec-Luboń 
skradziono z torebki telefon komórko-
wy.

14.11 – z domu przy ul. Łącznej skra-Qn

dziono złotą biżuterię o wartości 
1000 zł.

POLICJA - STRAŻ 

Kronika Policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

W listopadzie na terenie 
Lubonia skradziono 6 

samochodów!

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

Kronika Strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

W dniach 1 i 2 listopada straż-
nicy miejscy, wzorem lat 
minionych, uczestniczyli 

w akcji „Znicz”. Pilnowaliśmy ładu, 
porządku i bezpieczeństwa w obrębie 
lubońskich cmentarzy. 11 listopada 
uczestniczyliśmy w zabezpieczeniu trasy 
4. Lubońskiego Biegu Niepodległości. 
W godzinach wieczornych tego dnia 
wystawiliśmy poczet sztandarowy na 
uroczystości związane z obchodami 
Święta Niepodległości na placu E. Bo-
janowskiego oraz w kościele pw. św. 
Barbary. W dniu wyborów samorzą-
dowych (16.11) strażnicy pomagali 
dostarczyć materiały wyborcze do 
lokali, po zakończeniu głosowania 
przewozili je do Miejskiej Komisji 
Wyborczej, a następnie do Wojewódz-
kiego Biura Wyborczego. Pełniliśmy 
również dyżur przez cały czas trwa-
nia głosowania. Ze względu na wa-
runki atmosferyczne, a więc znaczny 
spadek temperatur, rozpoczęliśmy 
kontrolę miejsc, gdzie potencjalnie 
mogą przebywać osoby bezdomne. 
W sumie w listopadzie wykonaliśmy 
637 różnych interwencji. Przepro-
wadziliśmy 102 kontrole, które do-
tyczyły dokonania obowiązkowego 

przyłącza do kanalizacji sanitarnej 
oraz złożenia deklaracji wywozu 
nieczystości stałych. Interwencji, 
których podstawą był „Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Luboń” odnotowaliśmy 
188. Co prawda, spadła liczba działań 
związanych z naruszeniem zapisów 
„Ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi”, było ich tylko 16, ale niestety 
w dwóch przypadkach zakończyły się 
one przewiezieniem osoby w stanie 
zagrażającym jej życiu do Izby Wy-
trzeźwień. Interwencji związanych 
ze zwierzętami było w listopadzie 
30. Ponadto strażnicy miejscy do-
konali 28 konwojów wartości pie-
niężnych i dokumentów. Do Sądu 
Rejonowego w Poznaniu skierowali-
śmy 3 wnioski o ukaranie sprawców 
wykroczeń. Wraz z funkcjonariusza-
mi Komisariatu Policji w Luboniu 
przeprowadziliśmy 4 patrole szkolne, 
a z pracownikami Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej dokonaliśmy 
20 kontroli w miejscach zamieszka-
nia osób korzystających z pomocy 
tej instytucji.

SM

W listopadzie Ochotnicza 
Straż Pożarna w Lubo-
niu odnotowała 8 inter-

wencji (3 pożary i 5 miejscowych 
zagrożeń). Zdarzenia miały miejsca 
w Wirach, Szreniawie, Plewiskach 
i Luboniu.

01.11 – pożar śmietnika na ul. Qn

Podgórnej w Wirach,
06.11 – sprawdzanie przyczyny Qn

zadymienia klatki schodowej na ul. 
Żabikowskiej,

06.11 – pożar samochodu na ul. Qn

Poniatowskiego,

08.11 – sprawdzanie przyczyny Qn

włączenia się czujnika tlenku węgla 
na al. Jana Pawła II,

10.11 – pożar stogu w Plewi-Qn

skach,
24.11 – wypadek samochodowy Qn

na ul. Poznańskiej w Szreniawie,
25.11 – udzielanie kwali�kowanej Qn

pierwszej pomocy kierowcy TIR-a, 
który zasłabł i wpadł do rowu na ul. 
Poznańskiej w Szreniawie,

30.11 – wypadek samochodowy na Qn

ul. Armii Poznań – Dębieckiej.
Norbert Kaźmierczak

OSP

15.11 – skradziono volkswagena przy Qn

ul. Żabikowskiej.
15.11 – podczas pościgu poznańscy Qn

policjanci zatrzymali w Żabikowie męż-
czyznę i kobietę posiadających narkoty-
ki. Mężczyzna pod ich wpływem prowa-
dził samochód.

15.11 – lubonianin i mieszkaniec Ro-Qn

kietnicy wtargnęli na teren zamkniętej 
posesji przy ul. Dworcowej i, rzucając 
koszem na śmieci, uszkodzili elewację 
budynku. Sprawców zatrzymano.

16.11 – przy ul. Kościuszki skradzio-Qn

no tablice rejestracyjne.
16.11 – przy ul. Kościuszki nieznany Qn

sprawca oszukał mieszkankę Lubonia, 
wprowadzając ją w błąd podczas wypła-
cania pieniędzy. Kobieta poniosła stratę 
850 zł.

17.11 – nieznany sprawca ukradł ta-Qn

blice rejestracyjne od renault przy ul. 
Żabikowskiej.

19.11 – przy ul. Jachtowej skradziono Qn

4 kołpaki od kół samochodu Renault.
20.11 – z terenu prywatnego przed-Qn

szkola przy ul. Wschodniej skradziono 
laptopa.

21.11 – przy ul. Puszkina nieznani Qn

sprawcy skradli bramę wjazdową do by-
łego folwarku Augusta hr. Cieszkowskie-
go (szerzej na str. 27).

21.11 – przy ul. Żabikowskiej niezna-Qn

ny sprawca wybił szybę samochodu Su-
zuki i skradł przedmioty o wartości 
1 250 zł.

21.11 – przy ul. Wojska Polskiego po-Qn

licjanci zatrzymali mężczyznę prowadzą-
cego samochód pod wpływem środków 
odurzających.

22.11 – 16-letnia dziewczyna oddali-Qn

ła się z domu przy ul. Łącznej i, nie po-
dając powodu, uciekła (nie po raz pierw-
szy). Policjanci zatrzymali ją następnego 
dnia na ul. Łącznej i przekazali rodzi-
com.

22.11 – nieznany sprawca wyważył Qn

drzwi wejściowe i włamał się do biura 

�rmy „Budmax” przy ul. Podgórnej. Skradł 
dyski twarde ze stacjonarnych kompute-
rów, dwa laptopy, dwa telefony komór-
kowe oraz 3 300 zł. Uszkodzono centra-
lę telefoniczną. Teren nie jest objęty 
monitoringiem. Technik kryminalistyki 
zabezpieczył ślady linii papilarnych.

23.11 – przy ul. Świerczewskiej wła-Qn

mano się do altany ogrodowej i skradzio-
no narzędzia o wartości 1 500 zł.

24.11 – przy ul Wojska Polskiego po-Qn

licjant dzielnicowy zatrzymał poszuki-
wanego mężczyznę w celu doprowadze-
nia do aresztu śledczego.

25.11 – uszkodzono volkswagena przy Qn

ul. Kościuszki.
26.11 – przy ul. Sobieskiego zatrzyma-Qn

no nietrzeźwego (0,6 promila) kierowcę.
27.11 – przy ul. Sikorskiego, wykorzy-Qn

stując nieuwagę osoby niepełnosprawnej, 
skradziono wózek inwalidzki. Po kilku 
dniach policjanci odnaleźli pojazd, po-
rzucony na ulicy.

27.11 – przy ul. Sikorskiego policjan-Qn

ci zatrzymali poszukiwanego w celu od-
bycia kary nałożonej przez Sąd Rejonowy 
w Poznaniu.

27.11 – przy ul. Armii Poznań zatrzy-Qn

mano mężczyznę prowadzącego samochód 
pod wpływem środków odurzających.

28.11 – nieznany sprawca rozjechał Qn

uprawę kukurydzy o powierzchni 2 ha 
przy ul. Polnej. Straty ok. 12 000 zł.

28.11 – policjanci zatrzymali przy ul. Qn

Powstańców Wlkp. poszukiwanego męż-
czyznę celem doprowadzenia do aresztu.

29.11 – przy ul. Krętej zatrzymano Qn

nietrzeźwego (0,6 promila) kierowcę 
prowadzącego samochód.

cd.  
na str. 
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Znakowanie rowerów – Komisa-
riat Policji, ul. Powstańców 

Wlkp. 42 – 29 grudnia, godz. 
15-18.

W poniedziałek, 1 grudnia, tuż po godz. 15 jeden z chłopców w wieku 
gimnazjalnym wychodzących ze sklepu „Społem” przy ul. Kościuszki, 
używając tzw. ręcznego miotacza, rozpylił w powietrzu gaz pieprzo-

wy, wzbudzając tym zachwyt kolegów. Psikus z pozoru niewinny (dla draki), na 
szczęście nikomu nie wyrządził krzywdy. Chłopcy być może nie zdawali sobie 
sprawy ze skutków, jakie mogły wyniknąć z tego wybryku. Mianowicie uży-
cie pojemnika z gazem pieprzowym powoduje ostre łzawienie, pieczenie oczu 
i ogólne podrażnienie górnych dróg oddechowych (by go posiadać, nie potrze-
ba zezwolenia, a uzasadnione użycie nie jest uznawane za przekroczenie granic 
obrony koniecznej).

Na miejsce zdarzenia przybyli lubońscy policjanci i pouczyli działających 
rozmyślnie chłopców. Niech to będzie dla nich przestrogą na przyszłość.

PAW

W oparach pieprzu
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W ostatnim wydaniu „Wie-
ści” widzieliśmy, jak po-
licja parkuje radiowóz 

we wjeździe na plac przed sklepem 
„Biedronka” przy ul. Żabikowskiej 
(okolice ronda) – patrz: „WL” 11-

2014, str. 62. Dziś na zdjęciu efekt 
w wykonaniu jeszcze lepszych kie-
rowców, bijących policję na głowę. 
Kto im dał prawo jazdy?

Tomasz Wilczak

List do redakcji

Przykłady pociągają

n
Zastawiony wjazd z ul. Żabikowskiej na parking przy Biedronce    
fot. Tomasz Wilczak

W środę, 19 listopada przed 
godz. 22 na ul. Żabikow-
skiej (przy Pajo Centrum) 

doszło do potrącenia młodej kobie-
ty przez autobus. Zdarzenie miało 
miejsce poza przejściem dla pieszych. 
Zamyślona kobieta weszła pod nad-
jeżdżający autobus, uderzając głową 
o przednią szybę. Pasażerowie auto-
busu wezwali pomoc i zajęli się po-
szkodowaną. Najpierw przyjechała 
policja, a po dłuższym czasie karetka 
pogotowia ratunkowego, która zabra-
ła kobietę do szpitala. Nie doznała 
żadnych widocznych obrażeń, oprócz 
guza na głowie. Kierowca autobusu 
twierdzi, że jechał wolno, a idąca po 

pasach (na wjeździe do Pajo Cen-
trum i stacji paliw) kobieta nagle 
skręciła i weszła pod autobus. Nie 
zdążył już jej ominąć.

Kiedy podjeżdżałem na miejsce 
zdarzenia, włączył mi się w głowie 
standardowy komunikat: „Nie lubisz 
działać w tłoku..., jest dużo ludzi, 
na pewno odpowiednią opiekę za-
pewniono, służby zostały wezwane...” 
i, podobnie jak inni kierowcy, omi-
nąłem miejsce zdarzenia. Musiałem 
objechać cały obiekt Pajo, aby to 
przemyśleć. Dlatego zwracam się do 
wszystkich, którzy podobnie jak ja, 
nadal się wahają: udzielić pomocy 
czy nie? Warto się zatrzymać. Moż-

Spękana szyba 
przednia autobu-
su po uderzeniu 
przez potrąconą 
kobietę   fot. 
Rafał Wojtyniak

Potrącenie pieszego

na nie mieć wystarczającej wiedzy, 
kwali�kacji, ale można np. posiadać 
przy sobie coś przydatnego, można 
wykonać na miejscu czyjeś polece-

nia. Nikt nie będzie wymagał od nas 
czegoś, co przekracza nasze możli-
wości i kompetencje.

Rafał Wojtyniak

n

W piątek, 5 grudnia około 
godz. 3.40 w budynku 
mieszkalnym przy ul. Walki 

Młodych wybuchł ogień. Spaliło się 
poddasze. Nikt nie ucierpiał. Do szpi-
tala tra�ł jednak właściciel budynku, 

który bardzo się zdenerwował tym, 
co zaszło. Na miejscu działało 5 za-
stępów straży pożarnej. Zakończyli 
akcję około godz. 6.

(ep)

Nocny pożar

Lubońscy policjanci z Zespołu 
ds. nieletnich udali się 1 i 2 
grudnia z wizytą do Szkoły 

Podstawowej nr 1, gdzie w klasach 
II i III, w ramach przypomnienia, 
przeprowadzili prelekcję na temat 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Podczas spotkania omówiono pro-
blemy związane z bezpieczeństwem 
uczestników ruchu drogowego: pie-
szych, pasażerów oraz rowerzystów. 
Wyświetlono �lm edukacyjny pt. 
„Bezpieczna droga z radami Spon-
geBoba” oraz zaprezentowano pio-
senkę pt. „Przepisowy ruch drogo-
wy”. Dzieci aktywnie uczestniczyły 
w spotkaniu, a na koniec zdeklaro-
wały, że będą nosić otrzymane od-
blaski oraz przypominać rodzicom 

o zapinaniu pasów bezpieczeństwa 
w samochodzie.

Zajęcia są wstępem do cyklu 
spotkań na temat szeroko pojętego 
bezpieczeństwa dzieci. Jeszcze w tym 
miesiącu mali lubonianie usłyszą 
o możliwych zagrożeniach mogących 

ich spotkać w domu, na podwórku, 
na wycieczce czy też w czasie wol-
nym, kiedy przy okazji kontaktów 
z różnymi ludźmi w głowach po-
jawiają się różne ciekawe pomysły. 
Natomiast w styczniu odbędą się 
zajęcia, których tematem będą za-
grożenia, jakie może nieść ze sobą 
korzystanie z Internetu.

Lidia Grycz
Komisariat Policji Luboń

Bezpieczeństwo na drogach

n
Policjanci podczas zajęć z uczniami Jedynki   fot. archiwum Policji

cd.  
ze str. 
61 sta Luboń był Dariusz Szmyt, Kape-

lanem Policji Wielkopolskiej i pro-
boszczem kościoła garnizonowego był 
ksiądz prałat Stefan Komorowski, 
Komendantem Miejskim Policji w Po-
znaniu był mł. insp. Roman Kuster./ 
W dniu 12 listopada 2014 r. w obec-
ności Wielkopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, 
Starosty Poznańskiego, Burmistrza 
Miasta Luboń i Komendanta Miej-

skiego Policji w Poznaniu odbyła się 
ceremonia wmurowania aktu erek-
cyjnego upamiętniającego budowę 
nowej siedziby Komisariatu Policji 
w Luboniu./ Decyzja o budowie no-
wego Komisariatu Policji w Luboniu 
zapadła w 2013 r./ Dnia 22 paź-
dziernika 2014 r., po wcześniejszym 
uzyskaniu wymaganych dokumentów 
i uzgodnień, podpisano umowę z wy-
konawcą i rozpoczęto prace./ Budo-

wa Komisariatu Policji 
w Luboniu została zre-
alizowana ze środków 
Komendy Głównej Po-
licji, Powiatu Poznań-
skiego i Miasta Luboń./ 
Projekt wykonał Mar-
cin Piotrowski Pracow-
nia Projektowa FOR-
MA-T/ Wykonawcą był 
Piotr Kwiatkowski Fir-
ma Ogólnobudowlana 
IZO-BUD./ Niniejszy 
akt erekcyjny został 
poświęcony w dniu 12 
listopada 2014 roku 
i wmurowany w stopkę 
komisariatu.

PAW

Akt erekcyjny wmurowany

n
Fundamenty nowego komisariatu policji od ul. Krasic-
kiego   fot. Paweł Wolniewicz
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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”.

Nauczycielom zawodowo czynnym Qn

i emerytom, w szczególności z SP 2, 
spokojnych świąt oraz pomyślności 
w nowym, 2015 roku życzy była na-
uczycielka – Róża Kurek-Hudzicka 
z Nowego Tomyśla.

Lata Tobie upłynęły, już w czter-Qn

dziestkę dziś stuknęły. No i właśnie 
z tej przyczyny życzenia Tobie zło-
żymy. Nie bądź smutna, żyj 100 lat, 
przyjmij od nas róży kwiat. Kocha-
nej Córce Ewelinie życzenia składają 
rodzice z babcią.

Przewodniczącemu Stowarzysze-Qn

nia Uniwersytet Luboński III Wieku 
– Janowi Błaszczakowi, naszemu 
redakcyjnemu koledze – życzymy 
samych pogodnych dni i dalszego 
zaangażowania w życie publiczne 
naszego miasta.

Gorące życzenia wszystkiego co Qn

w życiu najlepsze, zdrowia, szczęścia 
oraz wszelkiej pomyślności życzy kole-
żance Ewie Mrowińskiej Marysia.

100 lat i jeden dzień dłużej z oka-Qn

zji urodzin dla Doris, Evity życzą 
członkowie i sympatycy Kowbojskie-
go Miasteczka w Luboniu.

W dniu Twoich 40. urodzin i imie-Qn

nin, dużo zdrówka i miłości, moc 

uśmiechu i słodkości, mało smutku 
oraz łez, pełni szczęścia jeśli chcesz. 
Kochanej żonie Ewelinie życzenia 
składają mąż Artur z córkami San-
drą i Patrycją.

Prezesowi lubońskiego PTTK – Qn

Eugeniuszowi Kowalskiemu – z oka-
zji imienin życzymy zdrowia oraz 
wielu udanych wyjazdów i spełnienia 
podróżniczych marzeń.

Z okazji imienin, wielu pięknych Qn

dni, szczęścia i radości oraz spełnie-
nia wszystkich marzeń Aleksandrze 
Guci życzy Marysia.

Wszystkiego najlepszego z okazji Qn

urodzin Jorgusiowi życzą członko-
wie i sympatycy Kowbojskiego Mia-
steczka w Luboniu.

W dniu 40. urodzin życzymy Tobie Qn

pozytywnego spojrzenia w przyszłość, 
długich lat życia, samych radosnych 
dni, a każdy dzień niech się staje 
bardziej kolorowy. Siostrze Ewelinie 
życzenia składa siostra Asia z mężem 
Markiem i Julką.

Pani Qn Aleksandrze Nawrot z okazji 
imienin, wielu pięknych dni, szczęścia 
i radości oraz spełnienia wszystkich 
marzeń życzy Marysia.

Z serca Sto lat i jednego dnia dłużej z oka-Qn

zji urodzin Irce Tic oraz Izie Pasz-
kiewicz życzą członkowie i sym-
patycy Kowbojskiego Miasteczka 
w Luboniu.

Gorące życzenia wszystkiego, Qn

co w życiu najpiękniejsze, zdrowia, 
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności 
z okazji urodzin Helence Firlej skła-
dają Ola i Marysia z rodzicami.

Z okazji Qn Dnia Pracownika So-
cjalnego wszystkim pracownikom 
socjalnym składamy gorące życze-
nia wszelkiej pomyślności, poczu-
cia spełnienia i satysfakcji w służbie 
drugiemu człowiekowi. Niech każ-
dy dzień tej odpowiedzialnej pracy 
przynosi zadowolenie oraz oczeki-
wane efekty.

Dwa rysunki świąteczne róż-
nią się pięcioma szczegółami. 
Należy je znaleźć i wymienić. 

Wśród poprawnych rozwiązań roz-
losujemy dwa bony o wartości 70 zł 
każdy, ufundowane przez Hannę No-
wak – szefową �rmy „Hanna Sty-
le” – bielizna damsko-męska i dzie-
cięca, które będą do zrealizowania 
w sklepie przy ul. Puszkina 38 A. 
Na odpowiedzi czekamy do 4 stycz-
nia 2015 r. Prosimy je dostarczyć do 
redakcji na ul. Wschodnią 23A/62 
lub wrzucać do niebieskich skrzynek 
„WL” na terenie miasta.

Władysław Szczepaniak

Wytęż wzrok

Podczas przedświątecznego sprzątania 
zawieruszyła się nam bombka choinkowa 
z napisem „WL”. Prosimy o pomoc w jej 

odszukaniu. Prawdopodobnie znajduje się na 
jednej ze stron tego świątecznego wydania. 
Wystarczy podać numer odnalezionej strony. 
Wśród wszystkich poprawnych odpowiedzi 
rozlosujemy dwie kołdry antyalergiczne, ufun-
dowane przez Beatę Wiśniewską – Wiel-
kopolska Giełda Odzieżowa w Poznaniu, 
boks 169 – Pościele, Kołdry. Na odpowie-
dzi czekamy do 4 stycznia 2015 r. Prosimy 
je dostarczyć do redakcji na ul. Wschodnią 
23A/62 lub wrzucać do niebieskich skrzynek 
„WL” na terenie miasta.

Władysław Szczepaniak

Konkurs z bombką

Wszystkiego najlepszego z oka-Qn

zji 35. rocznicy ślubu dla Elżbiety 
i Jana Żukowskich życzą dzieci wraz 
z wnukami.

Rocznica ślubu to ważna chwila, Qn

niech będzie dla Was bardzo miła. 
Pragniemy więc złożyć szczere życze-
nia miłości, zdrowia i powodzenia. 
A każdy rok razem spędzony, niech 
będzie piękny i wymarzony. Z okazji 
50. rocznicy ślubu, najserdeczniejsze 
życzenia dla Krystyny i Stanisława 
Michalskich składają Wanda i Sta-
nisław Lorencowie.

Z okazji 50. rocznicy ślubu Qn Joanny 
i Romana Korczów, zdrowia, szczę-
ścia, ob�tych łask Bożych na dalsze 
lata życzą Anna i Feliks Kwiatkowscy 
oraz Dziurlejowie.

Krystynie i Stanisławowi Mi-Qn

chalskim z okazji złotych godów 
– wszelkiej pomyślności, szczęścia 
i miłości na kolejne wspólne lata 
życzą syn Marek z Asia i Julką.

Jarkowi i Weronice SajnajomQn  
z okazji 11. rocznicy ślubu dużo 
zdrowia i miłości życzy mama.

Kolacja we dwoje

Na kolację do restauracji „Mio-
dziojadło” przy placu Edmun-
da Bojanowskiego 1 wybiorą się 
w tym miesiącu państwo Krystyna 
i Stanisław Michalscy. Życzymy 
przyjemności. Prosimy o kontakt 
z redakcją.

nas o to, co było dla niej najtrudniej-
sze, gdy zaczęła trenować, odpowie-
działa, że ułożenie dłoni, którą nale-
ży osłonić górną część ręki wraz 
z barkiem. Dziewczynka uczęszcza 
obecnie do 5. klasy Szkoły Podsta-
wowej nr 1 i stara się pogodzić zaję-
cia szkolne ze swoją pasją. Na pierw-
szą lekcję w klubie zgłosiła się w maju. 
Zaprowadził ją na nią tata, pan Michał, 
który w 1989 r. (w wieku 15 lat) zajął 

w szabli grupowej 1. miejsce w Mię-
dzynarodowym Turnieju Młodzików 
we Wrocławiu oraz 1. miejsce w dru-
żynowym turnieju we Francji (TABRES) 
w 1990 r. Zaczął trenować w tym 
samym wieku, co córka, a zakończył 
karierę mając 20 lat. Obecnie stara się 
przekazać Weronice swoją wiedzę 
i umiejętności. Życzymy młodej szer-
mierce wielu dalszych sukcesów.

Paulina Sawicka

Reprezentantka w szermierce
cd.  

ze str. 
60

29.11 – przy ul. Rydla policjanci od-Qn

naleźli samochód Renault poszukiwany 
przez policję zielonogórską.

29.11 – w CH Factory przy ul. Dębiec-Qn

kiej, wykorzystując nieuwagę robiącej 
zakupy kobiety, skradziono jej z torebki 
portfel z dokumentami i pieniędzmi.

30.11 – skradziono tablice rejestracyj-Qn

ne od volkswagena przy ul. Kościuszki.
W listopadzie odnotowano również Qn

dwa przestępstwa internetowe.
Na podstawie danych z Policji

Paweł Wolniewicz

Kronika Policyjna cd.  
ze str. 

62
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Krzyżówka świąteczna

Poziomo:
 2.  wybrany kolor w grze w karty
 3.  dzień tygodnia
 4.  łamiesz się nim przy 

wigilijnym stole
 5.  specjalista w dziedzinie 

projektowania budowli
 8.  bal …, w ostatnią noc roku
 9.  kompas
 12.  szynk, restauracja
 14.  nestor
 15.  kolega, kom-

pan, przyjaciel
 16.  intruz
 17.  ptak nielatający po-

dobny do strusia
 19.  karto�e krojone, sma-

żone w tłuszczu
 22.  wegetarianin
 24.  przyjaciel Mai 

z kreskówki 
dla dzieci

 25.  świąteczne 
drzewko

 27.  kradzież, 
rozbój

 29.  kleks, za-
brudzenie

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 49 utworzą rozwiązanie, 
które po wpisaniu do kuponu należy do końca grudnia, na 
kartce pocztowej, dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 

23 a/62, patrz: mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich 
skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie miasta. Wśród osób, 
które poprawnie odgadną hasło, tradycyjnie z okazji świąt, 
wylosujemy nagrody dla dwóch szczęśliwców ufundowane 
przez �rmy: „Malibu” z ul. Sikorskiego (komplet ręczników) 
oraz „Cafe Krzyżan” Emilia i Michał Nowak z Wschod-
niej 22D (bon o wartości 50 zł). Rozwiązanie krzyżówki 
zamieszczonej w poprzednim wydaniu brzmiało: „Wy-
bieramy nowego burmistrza”. Nagrodę wylosowała 
Anna Matuszczak z ul. Leszczynowej. Gratulujemy! 
Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do 
redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów w losowa-
niu nie uwzględniamy.

 46.  wydłużone wą-
skie zapadlisko

 47.  kłusak, rasa konia
 49.  budynek dla przy-

jezdnych
 51.  nakrycie stołu
 53.  zdrobniale Eugeniusz
 54.  na wyspie Ajaja przez 

rok więziła Odyseusza
 55.  coś absolutnie do-

skonałego
 56.  lekki statek żaglowy
 57.  program TV prowa-

dzony przez Rober-
ta Janowskiego

 58. „padła” np. w Lotto
 59. liana z rodz. palm lub 

nadrzewna jaszczurka
64. dział matematyki

65. ciasto z mio-
dem i korzeniami

Pionowo:
1. druk zawiera-

jący szereg pytań 
i odpowiedzi

6. nie wojskowy
7. część te-

lewizora

10. furaż
 11.  kochanka Nerona
 12.  łódź indiańska, ka-

jak eskimoski
 13.  dychawica, ata-

ki duszności
 18.  arabskie imię żeńskie
 20.  jednolite tło
 21.  bagienny las nad 

Amazonką
 22.  w Biblii, król Izraela
 23.  trudniący się zawo-

dowo łowieniem
 26.  narząd wzroku
 28.  faza księżyca
 31.  podarunek
 32.  pisany wspak tytuł daw-

nych władców rosyjskich
 33.  zły duch
 35.  dawna nazwa Tur-

ku w Finlandii
 36.  wiatr na jez. Gar-

da we Włoszech
 37.  odm. esperanto
 40.  ten, kto ukończył szkołę
 41.  ptak z rodz. mew 

– siewek
 42.  krach
 43.  �gura akrobacji lotniczej
 48.  polityczny obóz rzą-

dzący w byłej Polsce
 50.  mieszkaniec Ankary
 52.  nasza „Warta”
 60.  lasy górskie
 61.  dzika świnia
 62.  świąteczna ryba
 63.  PKO lub WBK

opr. Bernard Stachowak

 30.  kraina wymarzona, 
raj, ziemia obiecana

 34.  świąteczne pieczywo
 38.  rockowy zespół mło-

dzieżowy
 39.  upadłość

 42.  patron SP 1 w Luboniu
 44.  ustawiony na lądzie sta-

ły znak nawigacyjny
 45.  w mit. gr. Aurora
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Zabawa polega na odgadywaniu 
ciekawych i charakterystycznych 
miejsc w Luboniu. Prosimy 

określić, co przedstawia opublikowa-
na fotogra�a i gdzie obiekt się znaj-
duje. Odpowiedzi można przesyłać 
(również pocztą elektroniczną), do-
starczać do Redakcji (ul. Wschodnia 
23 a lok. 62) albo wrzucać do nie-
bieskich skrzynek „Wieści Luboń-
skich” na terenie miasta. Kartki z do-
piskiem: „Zgadnij, co to” muszą być 
podpisane imieniem i nazwiskiem 
uczestnika konkursu. Wśród tych, 
którzy nadeślą poprawne odpowie-
dzi, rozlosujemy upominki. Prosimy 
też o nadsyłanie swoich propozycji 
(fotogra�i).

Opublikowane w ubiegłym mie-
siącu zdjęcie przedstawiało �gurę 
Serca Jezusowego stojącą na cmen-

tarzu para�alnym w Żabikowie 
obok krzyża. Spośród poprawnych 
odpowiedzi wylosowaliśmy tę, któ-
rą nadesłała Maria Banachowicz 
z ul. Drzymały. Po odbiór niespo-

dzianki zapraszamy do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/62) w godzinach 
dyżurów.

(red)

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

02.11.2014 r.
Eugenia Jadwiga Nowak  Qn

 ur. 1946 r.

Wiesława Voelkel
kierownik USC

Zgony

Śluby
21.11.2014 r.

Artur Langowski  Qn

 i Grażyna Przybył
Tomasz Leszek Kłoś  Qn

 i Katarzyna Małgorzata Jesionowska

22.11.2014 r.
Krzysztof Krasny  Qn

 i Kinga Klaudia Łagodzińska
Marcin Michał Biegalski  Qn

 i Adrianna Patrycja Rolirad
Przemysław Siebert  Qn

 i Angelika Mrówka
W listopadzie zawarto 5 związków 

małżeńskich. Wszystkie pary wyraziły 
zgodę na publikacje danych

Zgadnij, co to?

n
Figura Serca Jezusowego w centralnym miej-
scu cmentarza żabikowskiego   fot. Hanna 
Siatka

Wigilia będzie w tym roku w lubońskim magistracie dniem wol-
nym od pracy. Urzędnicy odpracowali ten dzień w sobotę, 13 
grudnia br. w godzinach 7.30-15.30.

(Z)

W Wigilię urząd nieczynny

15 grudnia, godz. 16-18 Qn – Dyżury 
radnych dla mieszkańców: P. Andrzej-
czak – Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego 2; P. Bartkowiak – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42; J. Bielawski 
– Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
H. Gawelski – Ośrodek Kultury, ul. So-
bieskiego 97

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

21 grudnia, godz. 10.45Qn  – 4. turniej 
Otwartej Ligi Tenisa Stołowego „Halamus 
Luboń Cup 2014” – hala widowiskowo-
sportowa LOSiR, ul. Kołłątaj 2

2 stycznia, godz. 18Qn  – wieczór ko-
lęd – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42

5 stycznia, godz. 16-18 Qn – Dyżury 
radnych dla mieszkańców: P. Krzyżo-
staniak – Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego 2; A. Dworaczyk – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42; K. Ekwińska 
– Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
K. Frąckowiak – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97

7 stycznia, godz. 18Qn  – warsztaty 
komputerowe 50+ – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42

8 stycznia, godz. 18Qn  – koncert kolęd 
chóru akademickiego „Pro Academica” 
– Gimnazjum i Liceum im. Kardynała 
J. H. Newmana w Luboniu, ul. Armii 
Poznań 27 (stara SP 3)

9 stycznia, godz. 12Qn  – z cyklu „Cały 
Luboń czyta dzieciom” fragmenty ulu-
bionych bajek czytają słuchacze Luboń-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
(LUTW) – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42

9 stycznia, godz. 17Qn  – „ Szopka 
babci Klary” – spektakl dla dzieci (od 
3 lat) – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42

10 stycznia, godz. 19.15Qn  – „Kolędy i 
pastorałki” w wykonaniu Zespołu Tańca 
Ludowego „Staropolanie-Wielkopolska” 
– kościół Chrystusa Króla o.o. oblatów, 
ul. Ostatnia w Poznaniu

11 stycznia, godz. 12.15Qn  – „Kolędy i 
pastorałki” w wykonaniu Zespołu Tańca 
Ludowego „Staropolanie-Wielkopolska” 
– kościół pw. NMP Matki Kościoła, ul. 
Kołłątaja w Poznaniu (Świerczewo)

12 stycznia, godz. 11Qn  – „Kultura 
komunikacji językowej. Jak podnosić 
osobistą kulturę języka, pisać i mówić 
poprawnie” – wykład dr hab. Leszka 
Teusza (sekcja teatralno-literacko-bi-
blioteczna LUTW) – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42

12 stycznia, godz. 17.30-18.30 i Qn

18.30-19.30 – Klub Szachowy – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

13 stycznia, godz. 14Qn  – Klub „Pro-
myk” – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42

13 stycznia, godz. 13Qn  – lektorat języ-
ka niemieckiego (LUTW) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

13 stycznia, godz. 16-17.30Qn  – lek-
torat języka angielskiego (LUTW – gr. 

średniozaawansowana) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

13 stycznia, godz. 17.40-19.10 Qn – lek-
torat języka angielskiego (LUTW – gr. 
zaawansowana) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42

14 stycznia, godz. 18Qn  – warsztaty 
komputerowe 50+ – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42

16 stycznia, godz. 16-17.30 i 17.30-Qn

19 – „Kolorowe malowanie” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

17 stycznia, godz. 9.15-10.45 i 11-Qn

12.30 – „Kolorowe malowanie” – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42

19 stycznia, godz. 18Qn  – Biblioteczny 
Klub Filmowy – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42

19 stycznia, godz. 16-18 Qn – Dyżury 
radnych dla mieszkańców: Ł. Budzyński 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
M. Szwacki – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42; P. Izydorski – Gim-
nazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; D. 
Franek – Ośrodek Kultury, ul. Sobie-
skiego 97

21 stycznia, godz. 18 Qn – warsztaty 
komputerowe 50+ – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42

25 stycznia, godz.18.45Qn  – Kolędy i 
pastorałki” w wykonaniu Zespołu Tańca 
Ludowego „Staropolanie-Wielkopolska” 
– kościół św. Józefa, ul. Dworcowa 16 
w Puszczykowie

26 stycznia, godz. 11Qn  – „ Wielko-
polska – historia sztuki w pigułce” – 
cykl wykładów kulturalno-historycz-
nych Doroty Molińskiej, pracownika 
naukowego UAM (sekcja teatralno-lite-
racko-biblioteczna LUTW) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

26 stycznia, godz. 17.30-18.30 i Qn

18.30-19.30 – Klub Szachowy – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

28 stycznia, godz. 18Qn  – spotkanie z 
cyklu „ Świat na wyciągnięcie ręki” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

28 stycznia, godz. 18Qn  – warsztaty 
komputerowe 50+ – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42

30 stycznia, godz. 16-17.30 i 17.30 Qn

– 19 – „Kolorowe malowanie” – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42

31 stycznia, godz. 9.15-10.45 i 11-Qn

12.30 – „Kolorowe malowanie” – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42

3 lutego, godz. 13Qn  – lektorat języ-
ka niemieckiego (LUTW) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

3 lutego, godz. 16-17.30Qn  – lekto-
rat języka angielskiego (LUTW – gr. 
średniozaawansowana) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

3 lutego, godz. 17.40-19.10 Qn – lek-
torat języka angielskiego (LUTW – gr. 
zaawansowana) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42

4 lutego, godz. 18 Qn – warsztaty kom-
puterowe 50+ – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42

9 lutego, godz. 17.30-18.30 i 18.30-Qn

19.30 – Klub Szachowy – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

(S)

n
Fragment szczytu jakiego zabytkowego budynku przedstawia zdjęcie?
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Serdecznie dziękuję za udział w pogrzebie mojej mamy

Ludwiki Siebert

Koleżankom i Kolegom: z chóru „Bard”,  
ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu,  

z Oddziału PTTK – Luboń oraz Przyjaciołom.
córka z rodziną

Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy

Irenę Gensler
koleżankę i pracownika,

która na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Mężowi oraz Najbliższym

wyrazy szczerego współczucia składają
właściciele i pracownicy Przedszkola Publicznego  

„Tęczowa Kraina” w Luboniu

Oliwii i Mai Podsadnym oraz Ich Rodzinie
składamy wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci

Ojca śp. Tomasza Podsadnego

dyrekcja, pracownicy i uczniowie  
Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu

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)

Ogłoszenia drobne

cd.  
na str. 
68

Praca w redakcji
„Wieści Lubońskie” poszukują osoby interesującej się życiem Lu-

bonia, zorganizowanej, dyspozycyjnej, z samochodem, umiejętnościa-
mi w zakresie gra�ki komputerowej i obsługi programów biurowych. 
W obowiązkach także samodzielne administrowanie stroną WWW.

Kontakt redakcja@wiescilubonskie.pl oraz tel. 609 616 277. W CV 
oczekujemy przede wszystkim opisu posiadanych umiejętności i po-
twierdzających je referencji.

Korepetycje
Język niemiecki – korepetycje; tel. Qn

600 351 347   (097)
Angielski, korepetycje i konwersacje Qn

z dojazdem do ucznia, przygotowania 
do egzaminów i testów; tel. 513 938 628   
(pa-X-III)

Fizyka, matematyka – nauczyciele, Qn

dojazd; tel. 692 563 017   (h-186 VII-
XII)

Korepetycje z języka polskiego; przy-Qn

gotowanie do testów gimnazjalnych i do 
matury; tel. 602 671 580   (mt-IX-VI)

Korepetycje j. angielski z dojazdem Qn

do ucznia; tel. 785 602 439   (h-433 
XII-I)

Angielski dla dzieci ze szkoły podsta-Qn

wowej – skutecznie i z przyjemnością; 
tel. 723 637 866   (304)

Korepetycje – matematyka, �zyka, Qn

chemia – absolwentka Politechniki; tel. 
785 602 438   (h-433 XII-I)

Chemia, �zyka, matematyka – ko-Qn

repetycje, gimnazjum; tel. 785 602 439   
(h-433 XII-I)

Angielski – korepetycje z dojazdem Qn

do ucznia; tel. 723 517 463   (h-433 
XII-I)

Język niemiecki – korepetycje; tel. Qn

600 816 007   (302)

Praca
Przyjmę pracowników do wykańcza-Qn

nia domów i mieszkań; tel. 513 130 522   
(m-X-XII)

Zakład dekarski przyjmie dekarzy – pra-Qn

cowników; tel. 606 666 153   (r-tw)
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

Agencja zatrudni pracowników ochro-Qn

ny w Mosinie i Luboniu. Mile widziane 
orzeczenie o niepełnosprawności; tel. 
660 567 123

Uczciwa, dokładna i rzetelna Pani Qn

posprząta mieszkanie raz w tygodniu 
– Luboń i okolice; tel. 695 746 028   
(m-XII)

Zatrudnię sprzedawcę-mechanika ko-Qn

siarek, pilarek i innego sprzętu ogrod-
niczego. Oferty: Strączkowscy. Luboń, 
ul. Wojska Polskiego 7

Zatrudnię od wiosny sprzedawcę roślin Qn

ozdobnych z wykształceniem ogrod-
niczym lub doświadczeniem. Oferty: 
Strączkowscy. Luboń, ul. Wojska Pol-
skiego 7

Hotel Max – przyjmie do pracy kel-Qn

nera/ kelnerkę; tel. 501 46 66 12

Usługi
Administrowanie nieruchomościami; Qn

tel. 607 112 454   (308)
Projektowanie, zakładanie i konser-Qn

wacja ogrodów, oczka wodne, fontanny, 
ogrody zimowe, akwaria, rozdrabnia-
nie i utylizacja gałęzi, tel. 501 595 730   
(rr-do)

Usługi ogólnobudowlane; tel. 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)

Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, Qn

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrau-
liczne – złota rączka – tel. 503 712 456   
(h-426 XII, r-454-I)

Nieruchomości
Rybojedzko gm. Stęszew – sprze-Qn

dam działkę budowlaną, uzbrojoną 
700 m2 przy jeziorze, tel. 600 322 991   
(m-328-X-XII)

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe Qn

na nowym osiedlu w Luboniu – 42 m2, 
z balkonem, na parterze; tel. 500 504 453   
(h-425 XII-I)

Sprzedam atrakcyjną działkę budow-Qn

laną (1200 m2) z dużą powierzchnią za-
budowy P.W.G.K. w ulicy oraz działkę 
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ALARMOWE

KOMISARIAT POLICJIQn

ul. Powstańców Wlkp. 34, 
tel. 61 813 09 97 lub 893 10 97

POGOTOWIE RATUNKOWEQn

ul. Pułaskiego 15 – pomoc doraźna  
pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.
– tel. 61 864 88 94, 
wypadki, nagłe zachorowania  
– tel. 112 lub 999

STRAŻ POŻARNAQn

ul. Żabikowska 36, tel. 
61 813 09 98, 618 102 826

STRAŻ MIEJSKAQn

ul. Dworcowa 1,
pn.-pt. 6.30 – 22, sob. 7 – 15
z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91

POGOTOWIE WOD.-KAN.Qn

Mosina, tel. 61 813 21 71, 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje

POSTERUNEK ENERGETYCZNYQn

ul. Fabryczna 4, tel. 61 813 03 02 (zgłoszenia 
usterek 6.30 – 8 i 13.30 – 14.30), tel. 24h 991 
oraz infolinia 800 66 00 06 (informacje o pla-
nowanych przerwach w dostawach prądu); 
www.operatorenea.pl

POGOTOWIE OŚWIETLENIA  Qn

DROGOWEGO
tel. 61 856 17 22 (24 h) 

 PODTOPIENIA I ZDARZENIA  Qn

 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
tel. 697 630 824

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄTQn

Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118, 886 368 528; 
weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE

 KOM-LUBQn

www.kom-lub.com.pl, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom.lub.com.pl

 Centrum Zagospodarowania Odpa-Qn

dów – Selekt – Związek Międzygminny
www.selekt.czempin.pl, ul. 24 Stycznia 25, 
64-020 Czempiń  
tel. 61 282 63 03 lub 61 282 33 58; 
czo.selekt@czempin.pl

 Centrum Zagospodarowania Odpa-Qn

dów – Selekt –sp. z o.o. (instalacja)
www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE

  TRANSLUBQn

ul. Przemysłowa 13, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

 ZARZĄD TRANSPORTU  Qn

MIEJSKIEGO
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; tel. 61 834 61 26 
lub 61 633 53 19; ztm@ztm.poznan.pl
Rozkład jazdy: http://www.ztm.poznan.pl/
rozklad/

STACJA PKPQn

ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757, 
kom. (42) lub (22) 19 436

POCZTYQn

– ul. Wschodnia 22 C,  
tel. 61 899 11 40 lub 41,  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 61 813 03 52, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 3, tel. 
61 813 02 33, pn. – pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 
61 813 02 64,  pn. – pt. 8 – 18
LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTUQn

Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego
- ul. Poniatowskiego 20,  

tel. 61 810 48 31
- ul. dr. Romana Maya 1 A,  

tel. 61 890 04 85
- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
Po godz. 18 i w niedziele oraz święta pomoc 
doraźna – patrz Pogotowie Ratunkowe
Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM”
ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 813 12 11

 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO Qn

-PEDAGOGICZNA
tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ Qn

ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 19

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWA-Qn

NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Urząd Miasta, wt i pt 13-15

APTEKI CZYNNE PO 19Qn

– „Złoty Lek”, ul. Żabikow-
ska 16, tel. 61 813 08 11, pon. 
– pt. 9 – 22, sob. 9 – 18

– „Alga” CH PAJO, ul. Żabikowska 66, 
tel. 61 899 41 27, pon. – sob.  
9 – 21, niedz. 10 – 19

– „św. Józefa”, ul. Sobieskie-
go 55 a, tel. 61 893 44 99, pon.- 
pt. 8.30 – 20.30, sob. 9 – 15

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51 lok. 1, tel. 
61 810 31 85, pon. –  
pt. 8 – 21, sob. 8 – 14

– „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44,  
tel. 61 893 16 06, pn. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Niezwykła”, ul. Fabryczna (naroż-
nik z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, pon.– pt. 
8 – 20, sob. 8 – 14

– „Arnika”, pl. E. Bojanowskiego 3,  
 tel. 61 813 02 82,  
pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06,  
pon. – pt. 8.30 – 20, sob. 8.30 – 14
KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, Qn

kom. 0-503 092 500
BANKOMATY 24hQn

- PKO BP – ul. Sikorskiego
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59,  

CH Pajo – ul. Żabikowska 66,  
CH Factory – ul. Dębiecka 1

INSTYTUCJE PUBLICZNE
URZĄD MIEJSKI w LUBONIUQn

pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o
ce@lubon.wokiss.pl
pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30

BURMISTRZ LUBONIAQn

Dariusz Szmyt, tel. 61 813 01 41

MIEJSKI OŚRODEK PO-Qn

MOCY SPOŁECZNEJ
ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85

KOŚCIOŁYQn

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. 1 Maja 4, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bo-
janowskiego – pl. E. Bojanow-
skiego, tel. 61 813 01 22

- bł. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13

MUZEUM MARTYROLOGICZNEQn

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne
wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14

BIBLIOTEKA MIEJSKAQn

http://www.biblub.com.pl, 
ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  
pn., śr. 12 – 20, wt., czw. 9 – 15, 
pt. 12 – 19, sob. 9 – 13 (VII i VIII: 
pt. 9 – 15, sob. nieczynne)
Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przy-
chodnia), tel. 785 874 382, pn. 11.30–18,  
wt. 9 – 15, śr. 10.30 – 17 
Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 97 (Ośrodek 
Kultury) wt., czw. 12 – 19,  
pt. 9 – 15, tel. 607 874 382

OŚRODEK KULTURYQn

ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72,  
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

 LUBOŃSKI OŚRODEK SPOR-Qn

TU i REKREACJI
ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

PRZEDSZKOLAQn

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

budowlaną 700 m2 z warunkami zabu-
dowy P.W.G.K. w ulicy, Luboń – Lasek. 
Tel. 600 109 623   (m-434-XII)

Mieszkanie do wynajęcia w Luboniu, Qn

ul. Konarzewskiego – 46 m2, osiedle 

Ogłoszenia drobnecd.  
ze str. 
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zamknięte, miejsce parkingowe; tel. 
606 444 406   (h-435 XII)

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 Wirowskiej. Kontakt: 61 810 35 76; 
663 178 895   (r-453-XII)

Inne
Skup wszystkich aut do 10 tys. zł. Umo-Qn

wa i gotówka od ręki; tel. 798 827 337   
(h-306 IX-XII)
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