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TEMAT MIESIĄCA

Wybory tuż, tuż. Kandydu-
ją w nich także mieszkańcy 
Lubonia. Skierowaliśmy do 

nich krótką ankietę i na podstawie odpo-
wiedzi zredagowaliśmy noty zawierające 
podstawowe informacje o nich samych 
i zamiarach, z jakimi idą do wyborów.

Pytania do kandydatów na posłów 
w najbliższych wyborach do Sejmu RP:

- Zawód i  miejsce pracy (Czy 
mieszka i pracuje Pani/Pan w Luboniu?)

- Co uważa Pani/Pan za najważ-
niejsze dla kraju w najbliższej kaden-
cji? (trzy problemy do załatwienia)

- Co obiecuje Pani/Pan zrobić 
dla Lubonia?

- Dlaczego warto, zdaniem Pani/
Pana, głosować na kandydata tego 
właśnie komitetu wyborczego? (ugru-
powania politycznego)

Kandydatów przedstawiamy w ko-
lejności alfabetycznej.

Michał Adamczak  
(KWW Kukiz’15)

Mieszka w Luboniu 
od 16 lat. Z wykształ-
cenia jest logistykiem. 
Pracuje w Stęszewie, 
a w branży TSL od 9 
lat. Za najważniejsze 
dla kraju uważa za-
trzymanie emigracji 
zarobkowej z Polski 
i poprawę wskaźni-
ków demogra�cznych, 
odciążenie małych i średnich przed-
siębiorców, ułatwienia w  prowadze-
niu działalności gospodarczej. Chce 
upodmiotowienia Polski w  świecie 
i decyzji wewnętrznych zgodnych z Pol-
ską racją stanu. Niczego nie obiecuje 
wyborcom z okręgu, ale wie, gdzie są 
jego korzenie. Chce realizować Stra-
tegię Zmiany opartą na demokracji, 
bogactwie i bezpieczeństwie, mającą 
przełamać obecny monopol władzy. 
Komitet reprezentuje szeroki front 
obywateli, którzy nie chcą bezczynnie 
przyglądać się rujnowaniu ojczyzny. 
Nie pozwolą jej dalej zadłużać.

Patrycja Albin 
 (KW JOW Bezpartyjni)

Kandydatka nie skorzy-
stała z bezpłatnej autopre-
zentacji.

Katarzyna Polerowicz-Kelma 
(KW Nowoczesna Ryszarda 
Petru)

Mgr inż. technolog żywności, posiada 
certy�kat PARP. Mieszka w Luboniu 

Lubońscy kandydaci do Sejmu RP
od 15 lat. Była re-
daktorem prowa-
dzącym portal www.
wiescilubonskie.pl 
oraz dziennikarzem 
„Wieści Lubońskich”, 
administruje serwis 
informacyjny dla 
Polaków za granicą. 
Chce promować 
m.in. pozyskiwanie 
energii ze źródeł 
odnawialnych z dopłatami dla osób 
rezygnujących z  opalania węglem, 
kompleksową obsługę pacjenta pod-
czas jednej wizyty oraz efektywny 
program nauki języków obcych od 
przedszkola. Będzie lobbowała za �-
nansowaniem inwestycji drogowych 
w  Luboniu ze środków centralnych 
i budową nowej szkoły podstawowej. 
Uważa, że Nowoczesna w odróżnieniu 
od komitetów, które nie zarejestrowały 
swoich list w całym kraju, ma realną 
szansę na wejście do Sejmu. Zachęca 
mieszkańców naszego miasta do gło-
sowania na luboniankę.

Maciej Różański ( KW KORWiN)
Od urodzenia 

mieszka w Luboniu. 
Mgr inż. elektryk, 
studia podyplomo-
we na Politechnice 
Poznańskiej. Od 5 
lat pracuje w jednej 
z największych �rm 
sektora energetycz-
nego w kraju. Za naj-
ważniejsze dla Polski 
uważa uchwalenie nowej konstytucji, 
zmieniającej ustrój państwa, wpro-
wadzenie systemu prezydenckiego 
i ordynacji mieszanej (większościowo-
-jednomandatowa), budżet z zakazem 
de�cytu , odchodzenie od ZUS (eme-
rytura obywatelska dla wszystkich, �-
nansowana z budżetu i indywidualna 
z wybranego funduszu). Proponuje też 
zredukowanie majątku państwowego 
przez prywatyzację, zakaz �nansowania 
partii politycznych z budżetu państwa, 
surowe kary za korupcję i inne prze-
stępstwa, decentralizację władzy. Jest 
za obniżeniem podatków, likwidacją 
PIT i CIT, jedną stawką VAT, obniżką 
akcyzy na paliwo. Widzi zagrożenie 
w islamizacji Europy. Jest za uszczel-
nieniem granic UE, mówi NIE niele-
galnym imigrantom. Jako poseł chce 
służyć całemu narodowi, ale będzie 
dbał o inwestowanie w Wielkopolsce. 

KW Korwin to wybór wolności, od-
powiedzialności i praworządności.

Dariusz Szmyt (KWW JOW Bez-
partyjni)

Mieszka 
w  Luboniu od uro-
dzenia. Inżynier, eko-
nomista, aktualnie jest 
analitykiem bizne-
sowym w PUK Ko-
morniki. Przez dwie 
poprzednie kadencje 
był burmistrzem Lu-
bonia. Obecnie radny 
powiatowy. Za najważniejsze dla kraju 
uważa odpartyjnienie sejmu poprzez 
wybory w okręgach jednomandatowych, 
decentralizację władzy, przeniesienie 
ważnych instytucji gospodarczych i �-
nansowych poza stolicę, wprowadze-
nie prostego systemu podatkowego, 
zmniejszającego opodatkowanie pracy 
i zwiększającego kwotę wolną od po-
datku. Całe życie pracował dla Lubonia 
i  to się nie zmieni – bo kocha swoje 
miasto. Jako poseł chciałby wpłynąć na 
decyzję przeniesienia lotniska wojsko-
wego poza teren osiedli mieszkalnych. 
JOW Bezpartyjni jest alternatywą dla 
partii. Poseł powinien odpowiadać przed 
wyborcami, nie przed partią. Wyborcy 
będą mogli rozliczyć go, a nawet od-
wołać – uważa Dariusz Szmyt.

Elżbieta Zapłata-Szwedziak 
(KWW JOW Bezpartyjni)

Mieszka od urodze-
nia w Luboniu. Przez 
20 lat była nauczyciel-
ką matematyki i  in-
formatyki w tutejszej 
Szkole Podstawowej 
nr 1 i Gimnazjum nr 2. 
Teraz jest dyrektorką 
Szkoły Podstawowej 
im. Astrid Lindgren 
w Dąbrowie. Za najważ-
niejsze dla kraju uważa odpartyjnienie 
życia publicznego, przywracające mu 
normalność. Chce znieść bariery, któ-
re dziś hamują awans ludzi młodych. 
Powinno się im stworzyć warunki do 
odniesienia sukcesu „bez znajomo-
ści”. Nie składa obietnic dla Lubonia. 
W działalności poselskiej będzie za-
wsze dbała o prawo nie blokujące szans 
rozwoju lokalnego. Do wyborów idzie 
pod hasłem: „Tyle wiesz, tyle umiesz, 
a tak mało znaczysz. Głosuj na Bez-
partyjnych – lista nr 9”.

Jerzy Nowacki
Więcej o wyborach patrz str. 9-16
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DOBRE, BO... 
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

tulipanów. W piątek, 2 października, 
kończąc tegoroczny sezon, okoliczni 
mieszkańcy i przyjaciele skweru (nie 
zabrakło przyjaciół z Autostradowej 
Dolinki) w ciągu godziny posadzili 
następnych 1 000 tulipanowych ce-
bulek. Pogoda i humory wszystkim 
dopisały, a  po zakończonej pracy 
uczestnicy sąsiedzkiej akcji raczy-
li się domowymi wypiekami i kawą.

PAW

Dobre, bo dosadzone

Sąsiedzkie tulipany

W ciągu godziny na skwerze posadzono 1 000 tulipanowych 
cebulek. Kilkadziesiąt posadziła mieszkająca w pobliżu bur-
mistrz Małgorzata Machalska    
fot. Paweł Wolniewicz

W połowie kwietnia tego roku 
Starostwo Powiatowe w Po-
znaniu, na wniosek �rmy 

„Polkomtel”, wszczęło postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania 
pozwolenia na budowę stacji bazowej 
telefonii komórkowej przy ul. 11 Li-
stopada (na działce zamontowane 
są już trzy maszty antenowe sieci T-
-Mobile). Zaniepokojeni tym faktem 
okoliczni mieszkańcy, w obawie przed 
szkodliwym oddziaływaniem plano-
wanej anteny na najbliższe środowisko, 
a przede wszystkim na zdrowie ich 
rodzin, postanowili nie dopuścić do 
realizacji przedsięwzięcia, składając 
stosowne wnioski w Starostwie Po-
wiatowym. Aby zewrzeć siły, spotka-
li się 9 czerwca w pobli-
skim Gimnazjum nr  2 
(uczestniczyło w zebraniu 
ponad 50 osób). Solidar-
ność sąsiedzka przyniosła 

Dobre, bo wygrane

Walka z anteną
Imponującą solidarnością wykazali się mieszkańcy ul. Bukowej i jej najbliższej okolicy. Zwołując 
„pospolite ruszenie”, nie dopuścili do wybudowania w sąsiedztwie ich domostw masztu 
o wysokości ponad 30 m, będącego stacją bazową telefonii komórkowej sieci PLUS (Polkomtel)

n

n
Andrzej Okupniak wskazuje miejsce u zbiegu ulic Bukowej i Dębowej, na 
którym miał stanąć 30-metrowy maszt   fot. Paweł Wolniewicz

Rok temu, dzięki spo-
łecznej inicjatywie 
lokalnej, zagospoda-

rowano klin przy wjeździe 
z ul. Żabikowskiej w ul. Mi-
galli i posadzono na nim 
drzewa, krzewy i  2  000 

cd.  
na str. 
31
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DOBRE, BO... 

We wtorek, 29 września, 
około godz. 21.30 doszło 
do pożaru na skarpie po-

chylonej w kierunku Kocich Dołów  

Dobre, bo solidarne

Sąsiedzka akcja
przy ul. Leśnej. W oczekiwaniu na 
straż pożarną pobliscy mieszkańcy 
skutecznie gasili płomienie. Nawet 
starsza pani ochoczo biegła z miską 
wody. Na miejsce przybył jeden 
zastęp OSP z Lubonia. Dogaszanie 
ognia trwało ponad pół godziny. 
Okazało się, że wzniesienie gruntu 
składa się z nagromadzonych od-
padów, zieleni i piachu (nie tylko 
na tym odcinku ul. Leśnej). Stra-
żacy przerzucali wszystko widłami 
i dogaszali żar.

Rafał Wojtyniak

n
Wysokie płomienie tuż przed drzewami ul. 
Leśnej w pobliżu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego   fot. Rafał Wojtyniak

n
Na odsiecz przybyła luboń-
ska OSP   fot. Rafał Wojtyniak

Okoliczni mieszkańcy brali 
wiadra, miski itp., by solidarnie 
gasić pożar   fot. Rafał Wojty-
niak

n
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DOBRE, BO... 

Zjawisko to zachodzi wtedy, 
kiedy Księżyc jest w  pełni, 
a w pewnym momencie usta-

wi się w jednej linii z Ziemią i Słoń-
cem. Wykonując swój ruch obiegowy, 
Księżyc wchodzi najpierw w półcień, 

Dobre, bo pokazane

Całkowite zaćmienie Księżyca

n
Zdjęcie przedstawia fazę za-
ćmienia częściowego – na-
świetlanie 1/500 s. Zdjęcia 
wykonywano co ok. 10 minut 
i złożono obok siebie   fot. 
Rafał Wojtyniak

n
Przejście przez zaćmienie całkowite – naświetlanie 2 s   fot. Rafał Wojtyniak

n
Schemat zaćmienia Księżyca – wzajem-
ne ułożenie obiektów i istniejących 
cieni

a następnie w strefę cienia Ziemi. 
Po zaciemnieniu maksymalnym 
cały proces się odwraca. Księżyc nie 
znika całkowicie, gdyż rozproszone 
w atmosferze ziemskiej światło sło-
neczne dociera do jego powierzchni.

W poniedziałek 28 września, 
obserwację zjawiska można było 
prowadzić bez przeszkód ze względu 
na brak zachmurzenia. Wejście Księ-
życa w strefę półcienia było praktycz-
nie niezauważalne. Po godz.  3 na 

księżycowej tarczy zaczął się pojawiać 
cień Ziemi (fot.  górne). Zaćmienie 
całkowite rozpoczęło  się tuż po 
godz. 4, a zakończyło około godz. 5.30 
(fot. dolne).

Kolejne całkowite zaćmienie 
Księżyca będziemy mogli obserwo-
wać dopiero w styczniu 2018 r.

Rafał Wojtyniak

W okolicy ul. Juranda w stad-
ku młodych wróbli znaj-
duje się prawdopodobnie 

albinos – zupełnie biały z czerwonym 
dziobem – taka informacja dotarła 
do redakcji. I rzeczywiście, taki ptak 
dokazuje razem z innymi wróblami. 
Przesiaduje wraz z nimi na trawni-
ku, drzewach, a gdy podrywają się 
do lotu, on z nimi. 

Ptaki małe, więc z  daleka nie 
można było się dokładnie przyjrzeć 
niecodziennemu osobnikowi. Do-

piero po wykonaniu serii zdjęć 
obiektywem o  długiej ogniskowej 
w chwili, gdy ptaszek przysiadł na 
wierzbie oraz po dalszej obróbce 
komputerowej, można było dostrzec 
szczegóły – cienką czarną łezkę pod 
okiem oraz delikatnie rdzawe pióra 
na piersi i skrzydłach urozmaicone 
białymi kropkami. Tak więc, jak się 
okazało, nie był to wybryk natury 
– wróbel albinos lecz egzotyczny 
ptak pochodzący z Australii i oko-
licznych wysp - zeberka szek – od-

Dobre, bo egzotyczne

Wróbel albinos?
miana o prawie białym upierzeniu. 
A  że to ptak towarzyski, stadny, 
więc szybko zaaklimatyzował  się 
w grupie podobnej wielkości wróbli, 
które tolerowały odmieńca. Okaz 
najprawdopodobniej uciekł komuś 
z woliery.

Zeberka – to ptak wielkości ok. 
9  cm. Samiec śpiewa, samica zaś 
wydaje jedynie pojedyncze dźwięki, 
wabiące lub ostrzegawcze. Gatunek 
ten nie lubi samotności, powinien 
więc przebywać parami lub w  to-
warzystwie innych ptaków. Dobrze 
znosi wahania temperatury, lecz 
dłuższy pobyt w temperaturze po-
niżej 15°C jest dla niego szkodliwy. 
Głównym pożywieniem zeberek są 

nasiona prosa, ka-
naru, traw, chwa-
stów. Szczególnie 
tych  ostatnich 
w Luboniu nie bra-
kuje. Jaki jest los 
naszego zeberka nie 
wiadomo. Pod ko-
niec września nie 
spotykano go już 
przy ul.  Juranda. 
Czy wrócił do swo-
ich, został upolowa-
ny przez kota? A 
może zdążył przed 
chłodami znaleźć 
nowy dom?

PPR

n
Biały ptak z czerwonym 
dziobem fruwający 
z wróblami w okolicy 
ul. Juranda okazał się 
zeberką o prawie białym 
upierzeniu   fot. Piotr P. 
Ruszkowski
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CO NOWEGO
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

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.

PANORAMA  HANDLU  I  USŁUG

Od ponad dwóch miesięcy przy ul. Szkolnej 34a 
działa nowo otwarty salon fryzjersko-kosmetyczny 
„Klaudia”. Jest czynny od wtorku do piątku w godz. 
10-18 oraz w soboty 8-14.   fot. Anna Pinkowska

Dotychczas funkcjonujące 3 gabinety �rmy 
„Odessos” dr Ireny Jaszyny (przy ul. Krętej i w CH 
„Pajo” przy ul Żabikowskiej 66) przekształcono w In-
stytut Zdrowia i Urody mieszczący się na I piętrze 
CH „Pajo”. To pierwsza placówka w Luboniu, gdzie 
w jednym miejscu można skorzystać z usług z za-
kresu medycyny naturalnej, estetycznej oraz usług 
fryzjerskich i kosme-

tycznych. Instytut nawiązał współpracę 
z uruchomioną obok �rmą „Hair Poznań” 
(przedłużanie włosów i rzęs) funkcjonującą 
wcześniej przez 10 lat przy ul. Sobieskiego 
(patrz również strony reklamowe).   

fot. Paweł Wolniewicz

Przy ul. Żabikowskiej 47 (ryneczek naprze-
ciwko SP 2) otwarto salon 777 z automatami do 
gier. Punkt jest czynny całą dobę.

W ostatnim dniu września 
przed wiaduktem kole-
jowym w ul. Powstańców 

Wlkp. zainstalowano ograniczniki 
wysokości. Zawieszono je 2,7 m nad 

ziemią. Mają ostrzegać kierowców 
wyższych pojazdów przed wjazdem 
pod wiadukt, który ma prześwit nieco 
powyżej tej bramki ostrzegawczej. 
Od wielu lat w miejscu tym często 

dochodziło do tamowania ruchu 
przez zakleszczające się pod mostem 
pojazdy, które, pomimo znaków in-
formujących o dopuszczalnej wyso-
kości, próbowały pokonać przepust. 

Przechodnie zaobserwowali przy-
padki omijania bramek i zjeżdżania 
na lewy pas.

PAW

Ograniczniki  
przed wiaduktem

n
Bramka po zachodniej stronie wiaduktu. Kilkakrotnie już na nią najechana, 
została nawet zerwana. Kierowcy narzekają też, że jest krzywa   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

 

DRUKARKA
NAJLO
Nowy wymiar w sztuce 
cyfrowego zdobienia paznokci

Z tym kuponem rabatowym
W dniach od 15.10 do 26.10.2015 

Manicure hybrydowy

               by 

W cenie 55 zł

Serdecznie zapraszamy

Natural Nails & SPA
ul. Kościuszki 95/1A

62-030 Luboń

GODZINY OTWARCIA
Pon.-Pt. 9-18

Sob. 9-14

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. (+48) 570 40 22 33
salon@naturalnails.pl

Zapisy na zabieg przyjmujemy także online:
www.naturalnails.pl

Natural Nails & Spa to niepowtarzalne i magiczne miejsce stworzone 
z myślą o osobach pragnących zadbać o swoje paznokcie i stopy.

W naszym salonie czeka na Ciebie:

• Miła i przyjazna atmosfera
• Profesjonalna obsługa
• Możliwość skorzystania z manicure 

spa, który jest dobrym wyznacznikiem 
zadbanych paznokci

• Skorzystanie z pedicure spa, który 
wprowadzi nasze stopy w nieodzowny 
relaks i kompleksowo je zregeneruje

• Wiele możliwości związanych ze zdobieniem paznokci
• Posiadamy pełną i kompleksową sterylizację wszystkich narzędzi używanych 

w salonie, która jest nieodzownym wyznacznikiem bezpieczeństwa naszego klienta



10/2015

7

CO NOWEGO

Jest pierwszą w archidiecezji po-
znańskiej para�ą Świętego Papieża, 
inicjatora Soboru Watykańskie-

go  II. Uroczystą Eucharystię wraz 
z  licznie zaproszonymi kapłanami 
oraz księdzem Metropolitą konce-
lebrowali ks. kan. Bernard Cegła – 
proboszcz para�i pw. św. Barbary 
w  Luboniu-Żabikowie, ks. Adam 
Skrzypczak – proboszcz para�i pw. św. 
Andrzeja Apostoła w Komornikach 
oraz ks. prałat Kazimierz Szachowicz 

Nowa w dekanacie lubońskim
Na pograniczu Lubonia-Żabikowa, Komornik i Wir – osiedlu Parkowym w Komornikach – abp 
Stanisław Gądecki erygował 1 października 2015 r. para�ę pw. św. Jana XXIII

– proboszcz para�i pw. św. Floriana 
w Wirach. To właśnie z tych trzech 
wspólnot para�alnych wyodrębnio-
no nową, liczącą ok 3 tys. wiernych 
wspólnotę. Pierwszym proboszczem 
został ks. mgr Tomasz Ren.

Podczas uroczystości poświęco-
no krzyż, tymczasową kaplicę, a tak-
że teren pod budowę kościoła. Jak 
czytamy w dekrecie ks. Arcybisku-
pa z  dnia 24 września 2015  r., 
„Pierwszym zadaniem Księdza Pro-

boszcza i całej wspólnoty jest pełne 
zorganizowanie życia para�alnego 
z  całym bogactwem jego form. 
W dziedzinie inwestycji pilną spra-
wą jest budowa kościoła i zaplecza 
koniecznego do normalnego funk-
cjonowania para�i.”

Ważnym postanowieniem 
przedmiotowego dekretu jest infor-
macja dot. chowania zmarłych – 
„Wierni nowo powstałej para�i mają 
prawo chować swoich zmarłych na 

cmentarzu para�i, do której uprzed-
nio należeli.”

Granice parafii
Qn wyodrębnione z para�i pw. św. 

Barbary w Luboniu-Żabikowie ulice: 
Cyprysowa, Konwaliowa, Lubońska 
Storczykowa, Wąska, Wirowska, Ża-
bikowska;
Qn wyodrębnione z para�i pw. sw. 

Andrzeja Apostoła w Komornikach 
os. Parkowe: Azaliowa, Cyprysowa, 
Czeremchowa, Forsycjowa, Jałowcowa, 
Kalinowa, Magnoliowa, Ognikowa, 
Wrzosowa oraz Drzymały, Komornicka, 
Leśna, Łąkowa, Miodowa, Młyńska 
(od numeru 60 do końca), Nad Wi-
rynką, Nizinna, Ogrodowa, Pasieki, 

n
Uroczystości erygowania para�i, której nadano imię św. Jana XXIII – 1 paź-
dziernika 2015 r.   fot. Adam Błaszczak

Piaskowa, Pogodna, Poznańska (od 
nr 72 parzyste do końca), Widoko-
wa, Wiosenna, Wspólna;
Qn wyodrębnione z para�i pw. św. 

Floriana w Wirach ulice: Brzoskwi-
niowa, Czereśniowa, Komornicka (od 
początku do nr 40), Malwowa, Nad-
rzeczna, Żabikowska.

W namiocie polowym
Pierwsze nabożeństwa na osie-

dlu Parkowym zaczęto odprawiać 
jeszcze przed zakończeniem budo-
wy tymczasowej kaplicy na tzw. 
„polu z  kukurydzą” w  polowym 
namiocie, takie miały miejsce 13, 
20, 27 września. Od 4 października 
w para�i pw. św. Jana XXIII rozpo-
częto odprawianie regularnych 

Mszy św. niedzielnych o godz. 9, 11 
(rodzinna) oraz 18 (dla młodzieży).

Adam Błaszczak

n
Krzyż w miejscu, w którym stanie kościół. 
W tle widoczna tymczasowa kaplica   
fot. Adam Błaszczak

n
Pierwszą Mszę św. odprawiono w namiocie polowym jeszcze na polu z kukurydzą, 13.09.2015 r. o godz. 12.30. Uczestniczyło w niej ok. 350 osób. Uroczystej 
Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Tomasz Ren   fot. Adam Błaszczak
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Burmistrz Małgorzata 

Machalska zmieniła 

hierarchię swoich za-

stępców. Pierwszym został Ma-

teusz Mikołajczak (wcześniej 

jako drugi), a drugim – nowo 

przyjęty za Mikołaja Tomaszy-

ka – Michał Popławski.
(red)

ART. BIUROWE
I SZKOLNE

DEWOCJONALIA
UPOMINKI

KSERO
DHL SERVICE POINT

Pn - Pt
9 - 18

Sobota
10-12.30

tel. 792 747 221
Luboń, ul. Poniatowskiego 26

(wejście od ul. Kołłątaja)

Kolejność 
zastępstw
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Sejm RP

Przy wyborze posłów Luboń 
wchodzi w skład okręgu wy-
borczego nr 39, który stano-

wi: cały Powiat Poznański, czyli 17 
gmin wokół Poznania oraz Miasto 
Poznań. W Luboniu głosować będzie-
my w 21 Obwodowych Komisjach 
Wyborczych przyporządkowanych 
poszczególnym ulicom patrz str. 14.

Okręg nr  39 w  Sejmie będzie 
reprezentować 10 posłów. W zależ-
ności od naszego wyboru mogą 
pochodzić z  9 komitetów, które 
zarejestrowały listy (przed 4 laty – 7 
komitetów), łącznie 169 kandyda-
tów (przed 4 laty – 137 kandyda-
tów). Krótką ich charakterystykę 
ustawioną wg numeru list czytaj na 
str. 15-16. Wśród kandydatów na 
posłów tym razem jest aż 6 przed-
stawicieli z  Lubonia (przed 4 laty 
– 1), którzy reprezentują 4 komite-
ty wyborcze: z  listy nr  4 – KW 
KORWiN na 4. pozycji – Maciej 
Różański; z listy nr 7 – KWW „Ku-
kiz’15” – na pozycji 2. – Michał 
Adamczak; z listy nr 8 – KW No-
woczesna Ryszarda Petru z pozycji 
17. – Katarzyna Polerowicz-Kelma; 

z listy nr 9 – KWW JOW BEZPAR-
TYJNI – na pozycji 2. – Elżbieta 
Zapłata-Szwedziak, na pozycji 4. 
– Dariusz Szmyt i na pozycji 15. – 
Patrycja Albin. Ich sylwetki zostały 
przedstawione na str. 2, a w tabeli 
kandydatów na str. 15-16 (miesz-
kających w naszym mieście ozna-
czyliśmy pogrubionym tekstem).

Senat RP
Luboń wchodzi w skład okręgu 

wyborczego nr  90, który stanowi 
tylko Powiat Poznański. W wybo-
rach do Senatu w odróżnieniu od 
wyborów do Sejmu, Miasto Poznań 
stanowi oddzielny okręg wyborczy 
nr 91.

Do Senatu RP będziemy wybie-
rać 1 senatora z  listy 3 osób zgło-
szonych przez 3 komitety (krótką 
ich charakterystykę przedstawiamy 
w tabelce poniżej).

Więcej lokalnych – lubońskich 
– szczegółów, patrz str.  14. Znaj-
dziesz tam adresy lokali do głoso-
wania. Wybierz swój obwód wybor-
czy i  ulicę, na której mieszkasz, 
sposób głosowania itd.

(I)

Wybory 
parlamentarne 2015
25 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP

Imię i nazwisko Komitet zgłaszający; zawód; miejsce zamieszkania; przynależność do 
partii politycznej bądź poparcie

Piotr FLOREK Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; inż. geodezji i budownictwa; 
Poznań; Członek partii Platforma Obywatelska RP

Sławomir Michał HINC Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; socjolog; Poznań; Członek partii 
Prawica Rzeczypospolitej

Katarzyna Renata
 KIERZEK-KOPERSKA

Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru; doradca podatkowy; 
Pobiedziska; Nie należy do partii politycznej

Kandydaci do Senatu RP (alfabetycznie)

Ma 36 lat (ur. 25 grudnia 1979 r. 
w Poznaniu). Jest żonaty, ma 
dwie córki i syna. Mieszka 

w Plewiskach. Ukończył Wydział Pra-
wa i Administracji, kierunek: Prawo 

na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Będąc 
studentem praco-
wał w  Biurze Po-
rad Obywatelskich 
w  Poznaniu, gdzie 
udzielał darmowej 
pomocy prawnej, 
głównie osobom 
w  trudnej sytuacji 
osobistej i  mająt-
kowej.

Dotychczasowa 
praca zawodowa 
stawiała Michała 

Popławskiego po obu stronach pro-
cesu inwestycyjnego – będąc urzęd-
nikiem prowadził postępowanie 
administracyjne, a  pracując jako 
pełnomocnik inwestora prywatne-
go, ubiegał się w urzędach o wyda-
nie konkretnych decyzji czy uchwa-

lenie lub zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla realizacji przedsięwzięć prowa-
dzonych przez �rmę, w której był 
zatrudniony. I tak, od 2003 r. pra-
cował na stanowisku inspektora 
w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego Urzędu Miasta Mosina, w któ-
rym odpowiadał m.in. za przygoto-
wanie decyzji o  warunkach zabu-
dowy i  zagospodarowania terenu 
oraz decyzji podziału nieruchomo-
ści. Od 2005 r., pracując w �rmie 
telekomunikacyjnej Atem Polska 
Sp. o.o., jako starszy koordynator 
inwestycji nadzorował m.in. dla Ery 
(obecnie T-Mobile) budowę stacji 
bazowych telefonii komórkowych 
(masztów). Do obowiązków Micha-
ła Popławskiego należało znalezie-
nie lokalizacji dla inwestycji, pro-
wadzenie negocjacji z właścicielem 
terenu, przekonanie mieszkańców, 
a potem uzyskanie de-
cyzji administracyjnych 
(o środowiskowych 
uwarunkowaniach, 
o lokalizacji i pozwole-

Kto jest kim w Luboniu

Michał Popławski
II Zastępca Burmistrza Miasta  
(do spraw komunalnych)
Będę się starał być sprawiedliwym

cd.  
na str. 
26

n
Michał Popławski – 
nowy zastępca bur-
mistrz Małgorzaty 
Machalskiej
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Jak głosować
Qn Wyborca otrzymuje dwie „karty” 

do głosowania – białą broszurkę z kan-
dydatami do Sejmu RP i  żółtą kartkę 
z kandydatami do Senatu RP.
Qn „Karta” z wykazem list kandydatów 

na posłów będzie w formie wielostro-
nicowej broszury z okładką, na której 
podany zostanie sposób głosowania oraz 
spis treści – kolejność komitetów. Uwa-
ga, by głos był ważny, należy postawić 
tylko jeden znak „x” w całej broszurce 
przy kandydacie, na którego chcemy 
zagłosować. Znajdziemy go na kartce 
danego komitetu wyborczego.
Qn Karta żółta do głosowania na se-

natora RP będzie posiadać ustawioną 
alfabetycznie listę trzech kandydatów 
na senatorów. Tu podobnie, by głos był 
ważny, należy postawić znak „x” w krat-
ce obok nazwiska jednego wybranego 
kandydata.
Qn Głosowanie odbywa się w podanych 

poniżej siedzibach obwodowych komi-
sji wyborczych, bez przerwy, między 
godz. 7 a 21.

Gdzie głosować
Wykaz lokali wyborczych w Luboniu 

(komisje nr 6; 7; 12; 14; 15; 17; 19 są 
przystosowane dla osób niepełnospraw-
nych oraz wyznaczone do głosowania 
korespondencyjnego)

Gimnazjum nr  1, ul. Armii Po-
znań 27
Qn Komisja Obwodowa nr 1, głosują 

mieszkańcy ulic: Armii Poznań 1-50, od 
52 do końca numery parzyste, Dębiec-
kiej, Dożynkowej, Chopina, Krótkiej, 
Niepodległości, Przemysłowej, Rivo-
liego, Słonecznej.

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Dą-
browskiego 2a
Qn Komisja Obwodowa nr  2, głosu-

ją mieszkańcy ulic: 3  Maja, Cichej, 
Ratajskiego, Narutowicza, Jachtowej, 
Dąbrowskiego, Tuwima, Krańcowej, Le-
mańskiego, Nad Strumykiem, Nad Wartą, 
placu Medalistów, Rzecznej, Spadzistej, 
Strumykowej, Hibnera, Ziemniaczanej, 
Żeglarskiej

PUK Kom-Lub Sp. z o.o. ul. Nie-
podległości 11
Qn Komisja Obwodowa nr 3, głosują 

mieszkańcy ulic: Puszkina, Cieszkow-
skiego, Dworcowej 1-13, Faustmana, 
Krasickiego, Brzechwy, Paderewskie-
go, Matejki, Kościelnej, Kozińskiego, 
ks. Nogali, ks. Streicha, Konopnickiej, 
Skargi, Południowej, Powstańców Wiel-
kopolskich, Jagiełły.

Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn Komisja Obwodowa nr 4, głosują 

mieszkańcy ulic: Andersena, Chudzickie-
go, Fabrycznej, Mazurka, Kurpińskiego, 
Pułaskiego, Konarzewskiego 1-24, od 
26 do końca numery parzyste, Maku-
szyńskiego, Kopernika, Prusa, Okrzei, 
Żeromskiego, Broniewskiego, Zakątek.

Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn Komisja Obwodowa nr 5, głosują 

mieszkańcy ulic: Andrzeja Mizerki, alei 
Jana Pawła II, Kochanowskiego, Kona-
rzewskiego od 25 A do końca, numery 
nieparzyste.

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Ża-
bikowska 40
Qn Komisja Obwodowa nr 6 (przysto-

sowana dla osób niepełnosprawnych), 
głosują mieszkańcy ulic: Szymanow-
skiego, Wschodniej, Żabikowskiej 7-15 
nieparzyste, 16-34, 35-37 nieparzyste.

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Ża-
bikowska 40
Qn Komisja Obwodowa nr 7 (przysto-

sowana dla osób niepełnosprawnych), 
głosują mieszkańcy ulic: Łącznik, placu 
Zenona Twardowskiego, Świerczewskiej, 
Unijnej, Źródlanej, Żabikowskiej 36-38 
parzyste, 39 do końca (bez nr 62A-62K).

Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. 
Żabikowska 62
Qn Komisja Obwodowa nr 8, głosują 

mieszkańcy ulic: Osiedlowej, Żabikow-
skiej 62A-62K.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, ul. Źródlana 1
Qn Komisja Obwodowa nr 9, głosują 

mieszkańcy ulic: Sikorskiego 1-23, Ko-
ściuszki 41-59 nieparzyste.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, ul. Źródlana 1
Qn Komisja Obwodowa nr  10, gło-

sują mieszkańcy ulic: Sikorskiego od 
25 do końca.

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Po-
niatowskiego 16
Qn Komisja Obwodowa nr 11, głosują 

mieszkańcy ulic: Cmentarnej, Granicz-
nej, Jodłowej, Poniatowskiego, Lipowej 
od 63 do końca, Niezłomnych, placu 
Edmunda Bojanowskiego, Północnej, 
Przy Autostradzie, Różanej, Samotnej, 
Sza�rowej, Kościuszki 67-107D nie-
parzyste, od 108 do końca, Tomiaka, 
Zielonej, Złotej.

Gimnazjum nr 2, ul. Kołłątaja 1
Qn Komisja Obwodowa nr 12 (przysto-

sowana dla osób niepełnosprawnych), 
głosują mieszkańcy ulic: 11 Listopada 
113-139 nieparzyste, od 140 do końca, 
Bocznej, Brzoskwiniowej, Czereśniowej, 
Galla Anonima, Gruszkowej, Janowej 
Doliny, Kanonierów, Kruczej, Solskiego, 
Drzymały, Miodowej, Morelowej, No-
winy, Traugutta, Skowronkowej, Sowiej, 
Studziennej, Śliwkowej, Rejtana, Wcza-
sowej, Wiśniowej.

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Po-
niatowskiego 16
Qn Komisja Obwodowa nr 13, głosują 

mieszkańcy ulic: 11  Listopada 77-91 
nieparzyste, 92-112 wszystkie, 114-136 
parzyste, Agrestowej, Kołłątaja 16-28A 
parzyste, od 29 do końca, Jaworowej, Je-
siennej, Leszczynowej, Lipowej 1-61, Nad 
Żabinką, Olszynowej, Pogodnej, Szkol-
nej 1-28A, 30-40 parzyste, Wiosennej.

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Ża-
bikowska 40
Qn Komisja Obwodowa nr 14 (przysto-

sowana dla osób niepełnosprawnych), 
głosują mieszkańcy ulic: 22 Lipca, Mic-
kiewicza, Sienkiewicza, Kilińskiego, Sło-
wackiego, Korczaka, Leśmiana, Przejazd, 
Kościuszki 1-40, 42-60 parzyste, 61-66, 
68-102 parzyste, Skóry.

Luboński Ośrodek Sportu i Rekre-
acji sp. z o.o., ul. Kołłątaja 2
Qn Komisja Obwodowa nr 15 (przysto-

sowana dla osób niepełnosprawnych), 
głosują mieszkańcy ulic: 11 Listopada 

Sprawdź, jak i gdzie głosujesz!
3-76, 78-90 parzyste, Brzozowej, Bu-
kowej, Dębowej, Harcerskiej, Kołłątaja 
3-15, 17-19 nieparzyste, Kasprowicza, 
Jaśminowej, Klonowej, Limbowej, Ka-
sprzaka, Karłowicza, Reja, Orzechowej, 
Przesmyk, Szkolnej 29-47 nieparzyste, 
48-58A, 60-62 parzyste, Świerkowej, 
Westerplatte, Wrzosowej.

Luboński Ośrodek Sportu i Rekre-
acji sp. z o.o., ul. Kołłątaja 2
Qn Komisja Obwodowa nr 16 (przysto-

sowana dla osób niepełnosprawnych), 
głosują mieszkańcy ulic: Długiej, Mi-
galli, Owocowej, Poprzecznej, Staszica, 
Szkolnej 59-63 nieparzyste, od 66 do 
końca, Wojska Polskiego, Zamkniętej.

Gimnazjum nr 2, ul. Kołłątaja 1
Qn Komisja Obwodowa nr 17 (przysto-

sowana dla osób niepełnosprawnych), 
głosują mieszkańcy ulic: Akacjowej, 
Czajczej, Fabianowskiej, Górnej, Sobie-
skiego 1-19, Panka, Kalinowej, Kaszta-
nowej, Komornickiej, Kujawskiej, Ma-
łopolskiej, Buczka, Mokrej, Podlaskiej, 
Pomorskiej, Poznańskiej, Przyjaznej, 
Siostry Faustyny, Skośnej, Skromnej, 
Szreniawskiej, Świętokrzyskiej, Tar-
gowej, Wirowskiej, Żabikowskiej 1-6, 
8-12 parzyste.

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 1 Maja 10
Qn Komisja Obwodowa nr 18, głosu-

ją mieszkańcy ulic: 1 Maja, Dojazdo-
wej, Grodzkiej, Grzybowej, Sobieskiego 

20-77, Juranda, Kasztelańskiej, Łącznej, 
Malinowej, Ogrodowej, Parkowej, Wal-
ki Młodych.

Luvena SA ul. Romana Maya 1
Qn Komisja Obwodowa nr 19 (przy-

stosowana dla osób niepełnospraw-
nych), głosują mieszkańcy ulic: Armii 
Poznań 51-129A nieparzyste, Chemików, 
Dolnej, Dworcowej od 17A do koń-
ca, Ratajczaka, Rutkowskiego, Kolonii 
PZNF, Leśnej, Łąkowej, Magazynowej, 
Piaskowej, Wawrzyniaka, Podgórnej 
1-18, 20-24, Romana Maya, Spokojnej, 
Starorzecznej, Stawnej, Wodnej.

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 1 Maja 10
Qn Komisja Obwodowa nr 20, głosują 

mieszkańcy ulic: Sobieskiego 78-112, 114-
124A parzyste, Kurowskiego, Malwowej, 
Nowej, Podgórnej 19, od 26 do końca, 
Rydla, Stolarskiej, Topolowej, Wąskiej.

Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn Komisja Obwodowa nr 21, głosują 

mieszkańcy ulic: Azaliowej, Bluszczowej, 
Bratkowej, Fiołkowej, Frezjowej, Grycza-
nej, Sobieskiego 113-125 nieparzyste, od 
126 do końca, Jęczmiennej, Konwaliowej, 
Krętej, Kwiatowej, Liliowej, Makowej, 
Fornalskiej, Modrakowej, Nagietkowej, 
Narcyzowej, Oliwkowej, Owsianej, Po-
lnej, Pszennej, Rumiankowej, Słonecz-
nikowej, Spornej, Warzywnej, Wiejskiej, 
Wierzbowej, Żytniej.
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Kandydaci w wyborach do Sejmu 
w Okręgu wyborczym  nr 39 Poznań

N
r n

a 
liś

ci
e

Imię i Nazwisko
 Zawód; Miejsce zamieszkania; 

Przynależność do partii politycznej  
bądź poparcie

Lista nr 1: Komitet Wyborczy Prawo  
i Sprawiedliwość

1 Tadeusz Dziuba  inżynier; Poznań; Członek partii Prawo i 
Sprawiedliwość

2 Dariusz Lipiński nauczyciel akademicki; Poznań; Członek partii Polska 
Razem Zjednoczona Prawica

3 Paweł Szałamacha parlamentarzysta; Poznań; Nie należy do partii 
politycznej

4 Zbigniew Ho�mann politolog; Poznań; Członek partii Prawo 
i Sprawiedliwość

5 Szymon Szynkowski 
vel Sęk

samorządowiec; Poznań; Członek partii Prawo 
i Sprawiedliwość

6 Lidia Dudziak politolog; Poznań; Członek partii Prawo 
i Sprawiedliwość

7 Tadeusz Zysk socjolog; Poznań; Nie należy do partii politycznej

8 Bogusław Kiernicki historyk; Dębogóra; Członek partii Prawica 
Rzeczypospolitej

9 Ewa Jemielity nauczyciel akademicki; Poznań; Członek partii Prawo 
i Sprawiedliwość

10 Zbigniew Czerwiński przedsiębiorca; Poznań; Członek partii Prawo 
i Sprawiedliwość

11 Bartłomiej Wróblewski wykładowca akademicki; Poznań; Członek partii 
Prawo i Sprawiedliwość

12 Ewa Kuleczka-
Drausowska

nauczyciel; Chludowo; Członek partii Prawo 
i Sprawiedliwość

13 Dawid Olejniczak inżynier logistyk; Koziegłowy; Członek partii Prawo 
i Sprawiedliwość

14 Tomasz Pawłowski aktor; Puszczykowo; Nie należy do partii politycznej

15 Małgorzata Foltyn rolnik; Kubalin; Nie należy do partii politycznej

16 Filip Wiśniewski menadżer w sporcie; Poznań; Członek partii Prawo 
i Sprawiedliwość

17 Iwona Brzozowska teolog; Poznań; Członek partii Prawo i Sprawiedliwość

18 Kamila Comba politolog; Poznań; Nie należy do partii politycznej

19 Zo�a Dobrowolska nauczyciel; Dopiewiec; Nie należy do partii politycznej

20 Filip Żelazny radca prawny; Kórnik; Członek partii Prawo 
i Sprawiedliwość

Lista nr 2: Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP

1 Szymon Ziółkowski sportowiec; Poznań; Nie należy do partii politycznej

2 Rafał Grupiński poseł; Poznań; Członek partii Platforma  
Obywatelska RP

3 Bożena Szydłowska doradca podatkowy; Swarzędz; Członek partii 
Platforma Obywatelska RP

4 Waldy Dzikowski poseł; Tarnowo Podgórne; Członek partii Platforma 
Obywatelska RP

5 Konrad Zaradny przedsiębiorca; Poznań; Członek partii Platforma 
Obywatelska RP

6 Tatiana Sokołowska historyk sztuki; Poznań; Członek partii Platforma 
Obywatelska RP

7 Bartosz Derech samorządowiec; Rokietnica; Członek partii Platforma 
Obywatelska RP

8 Małgorzata Woźniak ekonomista; Poznań; Członek partii Platforma 
Obywatelska RP

9 Michał Stuligrosz poseł; Poznań; Członek partii Platforma  
Obywatelska RP

10 Marek Sternalski samorządowiec; Poznań; Członek partii Platforma 
Obywatelska RP

11 Katarzyna 
Lewandowska

specjalista do spraw reklamy; Stęszew; Członek partii 
Platforma Obywatelska RP

12 Jacek Tomczak notariusz; Poznań; Członek partii Platforma 
Obywatelska RP

13 Łukasz Zarzycki menedżer sportu; Koziegłowy; Członek partii 
Platforma Obywatelska RP

14 Marzena Fiedler muzealnik; Puszczykowo; Członek partii Platforma 
Obywatelska RP

15 Jakub Musiał adwokat; Puszczykowo; Członek partii Platforma 
Obywatelska RP

16 Teresa Sochoń bibliotekarz; Poznań; Członek partii Platforma 
Obywatelska RP

17 Agnieszka Sommerfeld student; Strykowo; Członek partii Platforma 
Obywatelska RP

18 Waldemar Nogalski trener sportowy; Poznań; Członek partii Platforma 
Obywatelska RP

19 Bartosz Królczyk przedsiębiorca; Poznań; Członek partii Platforma 
Obywatelska RP

20 Alicja Kobus pedagog; Murowana Goślina; Nie należy do partii 
politycznej

Lista nr 3: Komitet Wyborczy Partia Razem
1 Leszek Kwiatkowski nauczyciel akademicki; Poznań; Członek partii Partia 

Razem

2 Anna Wachowska - 
Kucharska przedsiębiorca; Poznań; Członek partii Partia Razem

3 Michał Kołosowski archeolog; Poznań; Członek partii Partia Razem

4 Anna Kołodziej studentka; Poznań; Członek partii Partia Razem

5 Bartłomiej Kaleta student; Koziegłowy; Członek partii Partia Razem

6 Emilia Mazik zawodowy działacz organizacji pozarządowej; 
Tarnowskie Góry; Członek partii Partia Razem

7 Dominik Chlastawa właściciel małego sklepu; Poznań; Członek partii Partia 
Razem

8 Karolina Jakubowska studentka; Sieradz; Członek partii Partia Razem

9 Michał Kucharski przedsiębiorca; Poznań; Członek partii Partia Razem

10 Wojciech Sańko zawodowy działacz organizacji pozarządowej; Sokółka; 
Członek partii Partia Razem

11 Maciej Roszak pedagog; Poznań; Członek partii Partia Razem

Lista nr 4: Komitet Wyborczy KORWiN
1 Artur Bednarz handlowiec; Poznań; Członek partii KORWiN

2 Joanna Wargin-
Torchała politolog; Mielno; Członek partii KORWiN

3 Radosław Apicionek przedsiębiorca; Tarnowo Podgórne; Członek partii 
KORWiN

4 Maciej Różański inżynier elektryk; Luboń; Nie należy do partii 
politycznej

5 Mateusz Bartosiewicz politolog; Poznań; Członek partii KORWiN

6 Bernadeta Bednarek chemik analityk; Poznań; Nie należy do partii 
politycznej

7 Joanna Kuraszkiewicz nauczyciel; Poznań; Nie należy do partii politycznej

8 Michał Jankowski przedsiębiorca; Poznań; Członek partii KORWiN

9 Rafał Kwiatkowski przedsiębiorca; Poznań; Członek partii KORWiN

10 Patrycja Nadratowska student; Smolniki; Nie należy do partii politycznej

11 Przemysław Grzegorek elektromechanik; Koziegłowy; Członek partii KORWiN

12 Paulina Anioła-
Koprowiak

handlowiec; Tarnowo Podgórne; Nie należy do partii 
politycznej

13 Jan Nowak student; Gołańcz; Członek partii KORWiN

14 Dominika Tomczak ekonomista; Poznań; Nie należy do partii politycznej

15 Agnieszka Smektalska pedagog; Kicin; Nie należy do partii politycznej

16 Anna Szyndler teolog; Poznań; Nie należy do partii politycznej

17 Sławomir Spychalski przedsiębiorca; Poznań; Członek partii KORWiN

18 Małgorzata Studzińska studentka; Poznań; Nie należy do partii politycznej

19 Mikołaj Bachosz student; Poznań; Nie należy do partii politycznej

20 Piotr Tuczyński historyk; Poznań; Członek partii KORWiN

Lista nr 5: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe

1 Wojciech Jankowiak administratywista; Skórzewo; Członek partii Polskie 
Stronnictwo Ludowe

2 Marek Baumgart ekonomista; Kobylnica; Członek partii Polskie 
Stronnictwo Ludowe

3 Marcin Kalemba rolnik; Piekary; Członek partii Polskie Stronnictwo 
Ludowe

4 Agnieszka Brzezińska politolog; Poznań; Członek partii Polskie Stronnictwo 
Ludowe

5 Michał Podsada inżynier rolnictwa; Pobiedziska; Członek partii Polskie 
Stronnictwo Ludowe

6 Małgorzata Saja-Flieger prawnik; Poznań; Członek partii Polskie Stronnictwo 
Ludowe

7 Jerzy Falbierski leśnik; Mosina; Członek partii Polskie Stronnictwo 
Ludowe
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8 Arkadiusz Błochowiak inżynier rolnictwa; Poznań; Członek partii Polskie 
Stronnictwo Ludowe

9 Izabela Mroczek inżynier zootechnik; Poznań; Członek partii Polskie 
Stronnictwo Ludowe

10 Dariusz Bączkowski pedagog; Kiekrz; Członek partii Polskie Stronnictwo 
Ludowe

11 Barbara Czeszewska inżynier technologii żywności; Poznań; Członek partii 
Polskie Stronnictwo Ludowe

12 Ryszard Jaworski doradca rolniczy; Czerwonak; Członek partii Polskie 
Stronnictwo Ludowe

13 Cezary Siniecki inżynier melioracji wodnych; Baranowo; Nie należy do 
partii politycznej

14 Anna Andrzejewska prawnik; Borówiec; Członek partii Polskie Stronnictwo 
Ludowe

15 Jan Burlaga inżynier mechanizacji rolnictwa; Poznań; Członek 
partii Polskie Stronnictwo Ludowe

16 Ewelina Wysocka-Babst ekonomista; Wapno; Członek partii Polskie 
Stronnictwo Ludowe

17 Krzysztof Chirrek inżynier rolnictwa; Lusowo; Członek partii Polskie 
Stronnictwo Ludowe

18 Ewa Rosik ekonomistka; Poznań; Nie należy do partii politycznej

19 Olga Kostaniak prawnik; Poznań; Członek partii Polskie Stronnictwo 
Ludowe

20 Bartosz Zielonacki ekonomista; Poznań; Członek partii Polskie 
Stronnictwo Ludowe

Lista nr 6: Koalicyjny Komitet Wyborczy 
Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

1 Waldemar Witkowski inżynier; Poznań; Członek partii Unia Pracy

2 Marek Niedbała przedsiębiorca; Puszczykowo; Członek partii Sojusz 
Lewicy Demokratycznej

3 Katarzyna Kretkowska nauczycielka akademicka; Poznań; Członek partii 
Sojusz Lewicy Demokratycznej

4 Katarzyna Ueberhan przedsiębiorca; Poznań; Członek partii Twój Ruch

5 Beata Urbańska specjalista bankowości; Poznań; Członek partii Sojusz 
Lewicy Demokratycznej

6 Halina Owsianna specjalista ds. turystyki; Poznań; Nie należy do partii 
politycznej

7 Joanna Gabiś pracownik samorządowy; Swarzędz; Członek partii 
„Zieloni”

8 Arkadiusz Kluk przedsiębiorca; Poznań; Członek partii Twój Ruch

9 Lucjan Dutkiewicz nauczyciel akademicki; Poznań; Członek partii Sojusz 
Lewicy Demokratycznej

10 Henryk Kania emeryt; Poznań; Członek partii Sojusz Lewicy 
Demokratycznej

11 Bożena Stradowska-
Adamska

radca prawny; Poznań; Członek partii Sojusz Lewicy 
Demokratycznej

12 Monika Koralewska ekonomistka; Suchy Las; Nie należy do partii politycznej

13 Aleksandra Woźniak nauczycielka akademicka; Czerwonak; Członek partii 
Sojusz Lewicy Demokratycznej

14 Bartosz Nowacki technik chłodnictwa; Poznań; Członek partii Sojusz 
Lewicy Demokratycznej

15 Stanisław Schupke politolog; Poznań; Członek partii Stronnictwo 
Demokratyczne

16 Patryk Marciniak politolog; Poznań; Członek partii Sojusz Lewicy 
Demokratycznej

17 Marcin Krawczyk tłumacz; Zduńska Wola; Członek partii „Zieloni”

18 Katarzyna Jagoda studentka; Otusz; Nie należy do partii politycznej

19 Tomasz Lubka politolog; Poznań; Członek partii Twój Ruch

20 Janusz Muzyczek prawnik; Poznań; Członek partii Twój Ruch

Lista nr 7: Komitet Wyborczy Wyborców 
„Kukiz’15”

1 Michał Pilc inż elektroniki i telekomunikacji; Poznań; Nie należy 
do partii politycznej

2 Michał Adamczak logistyk; Luboń; Członek partii Kongres Nowej 
Prawicy

3 Jerzy Majewski adwokat; Poznań; Nie należy do partii politycznej

4 Magdalena Derucka przedsiębiorca; Zabrze; Nie należy do partii politycznej

5 Justyna Socha przedsiębiorca; Poznań; Nie należy do partii 
politycznej

6 Katarzyna Otto student; Poznań; Nie należy do partii politycznej

7 Barbara Kosiak-
Przybyła automatyk; Swarzędz; Nie należy do partii politycznej

8 Oskar Szyba przedsiębiorca; Rogoźno; Nie należy do partii 
politycznej

9 Paweł Ławniczak menedżer; Rabowice; Nie należy do partii politycznej

10 Łukasz Konieczny inżynier budownictwa; Poznań; Nie należy do partii 
politycznej

11 Karolina Buchwald-
Sołowiej farmaceuta; Zalasewo; Nie należy do partii politycznej

12 Roman Poturalski historyk; Poznań; Nie należy do partii politycznej

13 Maciej Książek politolog; Swarzędz; Nie należy do partii politycznej

14 Michał Sobkowiak pedagog; Koziegłowy; Nie należy do partii politycznej

15 Joanna Adasiewicz-
Kuklińska

przedsiębiorca; Poznań; Nie należy do partii 
politycznej

16 Michał Srebro nauczyciel; Poznań; Nie należy do partii politycznej

17 Piotr Cegielski kierowca; Poznań; Nie należy do partii politycznej

18 Małgorzata 
Dźwikowska-Bąkowska

pracownik biurowy; Poznań; Nie należy do partii 
politycznej

19 Przemysław Hinc doradca podatkowy; Poznań; Członek partii 
Demokracja Bezpośrednia

20 Grzegorz Steczkowski handlowiec; Poznań; Nie należy do partii politycznej

Lista nr 8: Komitet Wyborczy Nowoczesna 
Ryszarda Petru

1 Joanna Schmidt ekonomista; Poznań; Nie należy do partii politycznej

2 Marek Ruciński lekarz medycyny; Poznań; Nie należy do partii 
politycznej

3 Iwona Janicka ekonomista; Puszczykowo; Nie należy do partii 
politycznej

4 Wojciech Chudy pracownik samorządowy; Poznań; Nie należy do partii 
politycznej

5 Bartosz Szczepański politolog; Kamionki; Nie należy do partii politycznej

6 Mariusz Rembicki ekonomista; Suchy Las; Nie należy do partii politycznej

7 Jolanta Krupkowska-
Ziętkiewicz nauczyciel; Poznań; Nie należy do partii politycznej

8 Łukasz Matwiej nauczyciel akademicki; Wałbrzych; Nie należy do partii 
politycznej

9 Edyta Wojciechowska-
Glińska adwokat; Poznań; Nie należy do partii politycznej

10 Tomasz Korzan tłumacz; Poznań; Nie należy do partii politycznej

11 Krzysztof Mausch nauczyciel akademicki; Dopiewiec; Nie należy do partii 
politycznej

12 Łukasz Paradowski przedsiębiorca; Piła; Nie należy do partii politycznej

13 Iwona Gasińska-
Mulczyńska projektantka; Poznań; Nie należy do partii politycznej

14 Jędrzej Kosmowski lekarz; Poznań; Nie należy do partii politycznej

15 Radosław Olek menedżer turystyki; Komorniki; Nie należy do partii 
politycznej

16 Paweł Rzeczkowski inżynier budowy maszyn; Rokietnica; Nie należy do 
partii politycznej

17 Katarzyna Polerowicz-
Kelma dziennikarz; Luboń; Nie należy do partii politycznej

18 Anna Chodorowska fryzjer; Poznań; Nie należy do partii politycznej

19 Ewa Pilarczyk ekonomista; Poznań; Nie należy do partii politycznej

20 Bartosz Grochal politolog; Poznań; Nie należy do partii politycznej

Lista nr 9: Komitet Wyborczy Wyborców JOW 
BEZPARTYJNI

1 Michał Tkaczuk radca prawny; Poznań; Nie należy do partii politycznej

2 Elżbieta Zapłata-
Szwedziak nauczyciel; Luboń; Nie należy do partii politycznej

3 Piotr Batura przedsiębiorca; Dąbrówka; Nie należy do partii 
politycznej

4 Dariusz Szmyt ekonomista; Luboń; Nie należy do partii politycznej

5 Roman Janowski inżynier budowy maszyn; Warszawa; Nie należy do 
partii politycznej

6 Ryszard Szpunar pielęgniarz anestezjologiczny; Poznań; Nie należy do 
partii politycznej

7 Katarzyna Weiss tłumacz przysięgły; Tarnowo Podgórne; Nie należy do 
partii politycznej

8 Grażyna Płuciniczak pielęgniarka; Poznań; Nie należy do partii politycznej

9 Izabela Szpunar pielęgniarka; Poznań; Nie należy do partii politycznej

10 Zbigniew Trawka menedżer sportu; Lusówko; Nie należy do partii 
politycznej

11 Stanisław Smektała technolog rolnospożywczy; Mielno; Nie należy do 
partii politycznej

12 Dorota Laskowska sprzedawca; Poznań; Nie należy do partii politycznej

13 Agnieszka Szymańska ekonomista-�nansista; Mosina; Nie należy do partii 
politycznej

14 Andrzej Szymański przedsiębiorca; Jasin; Nie należy do partii politycznej

15 Patrycja Albin technik hotelarstwa; Luboń; Nie należy do partii 
politycznej

16 Marcin Nocoń mechanik samochodowy; Poznań; Nie należy do partii 
politycznej

17 Kamil Jakubowski przedsiębiorca; Poznań; Nie należy do partii 
politycznej

18 Zbigniew Zakrzewski zawodnik piłki nożnej; Wiry; Nie należy do partii 
politycznej
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kary umownej. 30 grudnia 
2012  r. miasto złożyło 
w  tej sprawie pozew do 
sądu.

Racja po stronie INTER-
-TECH-u

Sąd Okręgowy w Po-
znaniu oddalił pozew. 
Miasto odwołało  się od 
wyroku. Sąd Apelacyjny 
zgodził  się z  wyrokiem 
I  instancji (10 lipca 
2013 r.), uznając, że wobec 
braku współdziałania za-
mawiającego (Luboń) 
w realizacji umowy, kon-
sorcjum miało prawo od 
niej odstąpić. Późniejsze 
oświadczenie miasta 
(o odstąpieniu od umowy) 
okazało się więc bezpod-
stawne. Prace, które wy-
niknęły w  toku realizacji 
inwestycji, uznano za wy-
magające rozpisania osob-
nego przetargu. Zdaniem 
sądu, nawet jeśli umówiono się co 
do ryczałtowego rozliczenia, to 
w  żaden sposób nie mogło ono 
dotyczyć robót, których potrzeba 
wykonania powstała z „winy” mia-
sta (przesunięcie pasa drogowego).

Kosztowna zwłoka
Wykonawca miejskiej inwesty-

cji otrzymał zapłatę za zrealizowa-
ne i  nie rozliczone prace dopiero 
po 5 latach (ok. 184 394 zł przelano 
28 sierpnia 2014 r.) – władze zwle-
kały z uregulowaniem należności, 

chcąc skompensować je karą 
umowną. Luboń musiał też zwrócić 
koszty procesu (12  634  zł w  obu 
instancjach) na rzecz podmiotów 
konsorcjum (Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe INTER-
-TECH Sp. z o.o. i Dorota Rogo-
zińska) oraz inne opłaty związane 
z  postępowaniem, w  sumie – 
28  043  zł. Koszty działań ówcze-
snych władz miasta, nad którymi 
ubolewa wykonawca, to przede 
wszystkim jednak niedokończona, 
szumnie zapowiadana inwestycja.

HS

GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Przez lata monitorowaliśmy to 
rozpoczęte, szeroko zakro-
jone przedsięwzięcie drogo-

we w Żabikowie. Po kompleksowej 
przebudowie ul. Cmentarnej (od 
Poniatowskiego do ul. Opłotki) oraz 
Traugutta (od skrzyżowania z ulicami 
Rejtana i 11 Listopada do Opłotki), 
w dalszym etapie, na gwiaździstym 
skrzyżowaniu dróg: 11  Listopada, 
Traugutta i  Rejtana miało nawet 
powstać rondo. Inaczej miała też 
wyglądać organizacja ruchu wzdłuż 
pętli: Poniatowskiego – 11 Listopada 
– Traugutta – Cmentarna.

W połowie 2008 r. na zlecenie 
Urzędu Miasta opracowano kon-
cepcję, która przewidywała 2 wa-
rianty przebudowy. Opisywaliśmy 
je szeroko („WL” 06-2009, str. 20 – 
„Kompleksowa inwestycja”), przed-
stawiając również projekty (przeka-
zane nam przez Biuro Majątku 
Komunalnego, które wówczas pro-
wadziło przedsięwzięcie, potem 
przejęte przez Wydział Inwestycyj-
ny UML). Pierwszy wariant 
(oszczędnościowy) zakładał jedynie 
remont jezdni ulic Cmentarnej 
i  Traugutta za ok. 3  mln  zł i  był 
przedmiotem wniosku, na podsta-
wie którego pod koniec 2008 r. mia-
sto uzyskało 891 500 zł z budżetu 
państwa w  ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych ministra Grzegorza Sche-
tyny (czytaj: „WL” 12-2008, str. 18 
i „WL” 01-2009, str. 13). To od na-
zwiska autora programu pochodzi 
miano: „schetynówka”, które przy-
lgnęło do większej inwestycji. Już 
wówczas, biorąc pod uwagę ko-
nieczność uzupełnienia w obu uli-
cach infrastruktury (m.in. wymiana 
deszczówki i  częściowo budowa 
kanalizacji sanitarnej), zakładano 
szerszy zakres robót i wyższe kosz-
ty (4 mln zł). Rozwiązania te prze-
widywał 2. wariant koncepcji, który 
miasto zdecydowało się zrealizować. 
W budżecie na 2009 r. zarezerwo-
wano 1,5 mln zł. 200 tys. zł miał dać 
Poznań, który chciał wesprzeć in-
westycję położoną na granicy obu 
miast (poznańska ul. Opłotki). Bra-
kujące 1,5 mln zł zamierzano wziąć 
ze środków na budowę dróg prze-
widzianych na 2010 r.

Z epilogiem w sądzie
Kompleksową realizacją inwe-

stycji (opracowanie projektów, uzy-
skanie stosownych pozwoleń, wy-
konawstwo) zajęło się Konsorcjum 
INTER-TECH sp. z o.o. & INTER-
-TECH z Komornik, które pod ko-
niec kwietnia 2009 r. wygrało prze-
targ. Umowę zawarto 19 maja 
2009 r. Roboty ruszyły na początku 
sierpnia. Zamówienie przewidywa-
ło podział prac na 3 części. Pierwsza 
zakładała remont jezdni ul. Cmen-

tarnej i Traugutta, który został wy-
konany w wyznaczonym czasie (do 
30 listopada 2009 r.) oraz opłacony 
przez miasto. Realizację pozostałych 
dwóch fragmentów umowy, 
z  uwzględnieniem założeń 2. wa-
riantu koncepcji przebudowy, wy-
znaczono na 15 października 2010 r. 
Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe 
w  wysokości 4  084  338  zł brutto 
(2 127 021 zł za wykonanie 1. części 
robót oraz 1 921 317 zł za 2. i 3.). 
Podczas realizacji zadań związanych 
z 2. i 3. częścią zamówienia okazało 
się, że konieczne będzie wykonanie 
nieprzewidzianych w umowie prac 
dodatkowych. Na granicy projekto-
wanego odcinka kanalizacji desz-
czowej musiał powstać osadnik 
i separator do zbierania zanieczysz-
czeń. Ponadto na skutek presji 
mieszkańców, protestujących prze-
ciwko przebiegowi jezdni bezpo-
średnio pod oknami ich domów, 
miasto zleciło wykonawcy (14 sierp-
nia 2009 r.) przesunięcie pasa drogi 
na wskazanym odcinku ulicy (praw-
dopodobnie chodzi o ul. Traugutta), 
co doprowadziło do kolizji z istnie-
jącymi sieciami energetycznymi 
(powodowało m.in. konieczność 
przebudowy niskiego i  średniego 
napięcia oraz postawienia nowych 
słupów oświetleniowych). 16 lutego 
2010 r. wykonawca, który zrealizo-
wał już pewne zadania w  ramach 
kolejnego etapu umowy (m.in. do-
kumentację przebudowy linii ener-
getycznych i pozyskanie pozwolenia 
na budowę), wystosował do władz 
Lubonia pismo, w którym wskazał 
prace nieobjęte zamówieniem i wy-
cenę, sporządzając jednocześnie 
kalkulację ich wykonania na 
374 401 zł netto. Parokrotnie wyka-
zywał też inicjatywę kontynuowania 
robót i zrealizowania umowy w wy-
znaczonym terminie. Wzywał do 
podjęcia negocjacji z  miastem 
w sprawie warunków realizacji prac 
dodatkowych lub powierzenia ich 
innej �rmie. Ponieważ Luboń nie 
reagował na te działania, 15 paź-
dziernika 2010  r. INTER-TECH 
przerwał prace objęte umową, do 
czasu ich zrealizowania. Miasto sta-
ło na stanowisku, że wykonawca 
powinien kontynuować zadanie 
i  nie domagać  się dodatkowych 
pieniędzy, ponieważ umówiono się 
na wynagrodzenie ryczałtowe, a po-
nadto w dokumentacji przetargowej 
zaznaczono, że rodzaj i  ilość prac 
może ulec zmianie. 29 marca kon-
sorcjum z Komornik odstąpiło od 
umowy. Prawnicy miejscy uznali 
ten ruch za bezskuteczny. Wyzna-
czono dodatkowy termin wykona-
nia zobowiązań, po upływie które-
go również Luboń odstąpił od umo-
wy (21 października 2011 r.) i za-
żądał zapłaty 140  063  zł tytułem 

Nierozliczana inwestycja
Miasto przegrało proces sądowy, który wszczęło w związku z budową tzw. schetynówki 
(ul. Traugutta i Cmentarna) i poniosło koszty procesowe w wysokości blisko 30 tys. zł. 
Wykonawca otrzymał należną mu zapłatę dopiero po 5 latach, a ciągnący się spór 
zahamował inwestycję, dzięki której rejon ulic: Poniatowskiego, 11 Listopada, Traugutta 
i Cmentarnej miał zyskać nową komunikacyjną jakość

n
W pasie jezdni ul. Traugutta wciąż tkwią nie-
przesunięte słupy energetyczne, a chodnik po 
przeciwnej stronie miasto wybudowało do-
piero na początku 2014 r. (patrz: „WL” 01-2014, 
str. 12) – koszt: 102 977 zł   fot. Hanna Siatka

Umowa zakłada kontynuację 
prac po hiszpańskim wyko-
nawcy. PLK wiosną ogło-

siły przetargi na ich dokończenie. 
Zarządca infrastruktury podzielił 
inwestycję na trzy odcinki, aby do 
końca 2015 r. zrealizować maksy-
malny zakres prac.

Nowy wykonawca – Trakcja 
PRKiI SA dokończy wymianę to-
rów, sieci trakcyjnej oraz remont 
peronów, stacji i przystanków na 
szlaku Luboń – Mosina. Zostaną 
zmodernizowane również wszyst-
kie przejazdy kolejowo-drogowe 
na tej trasie.

Czas realizacji robót to około 
11 miesięcy, ich koszt to około 
213 mln zł. Po zakończeniu inwe-
stycji, czas przejazdu między Wro-
cławiem a Poznaniem wyniesie ok. 
1h 40 min.

Umowa na kontynuację robót 
modernizacyjnych na linii kolejo-
wej E59 została podpisana w ra-
mach Projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Mo-
dernizacja linii kolejowej E59 na 
odcinku Wrocław – Poznań, 
etap III, odcinek Czempiń – Po-
znań”.

Zbigniew Wolny
PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Kontynuacja 
modernizacji linii E59
PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały 5 października 2015 r. 
umowę na kontynuację prac na odcinku Poznań – Czempiń. 
Modernizację 32-kilometrowego odcinka dokończy Trakcja 
PRKiI SA. Wartość nowej umowy to ponad 213 mln zł
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Nie za kanalizację Lasku, nie 
za inwestycje na Wzgórzu 
Papieskim i nie np. za plac 

zabaw w NCL w miejscu przyszłego 
ratusza ani żadną inną inwestycję, 
lecz za LOSiR, a konkretnie za znaj-
dującą się w jego hali widowiskowo-
-sportowej przy ul. Kołłątaja elipsę 
i  łącznik, z  kasy miejskiej, Biuro 
Majątku Komunalnego (BMK) za-
płaciło karę 45 tys. zł. Dość szcze-
gółową informację na temat samej 
kary z krótkimi komentarzami Dy-
rektora BMK i  Burmistrz Miasta 
zamieściliśmy w sierpniowym wy-
daniu „WL” na stronie 14. Dziś po-
staramy się, możliwie precyzyjnie, 
przybliżyć, jak do zapłacenia kary 
właśnie przez BMK doszło. By tego 
dokonać, musimy przypomnieć tro-
chę historii oraz wrócić do decyzji 
wydawanych przez władze Lubonia 
w poprzedniej kadencji (2010-2014). 

Historia
Przypomnijmy, że hala wido-

wiskowo-sportowa była budowana 
jako kolejny etap powstawania 
nowej szkoły przy ul. Kołłątaja 
(dziś G  2). Projekty budowlane 
i  pozwolenia na jej wykonanie 
uzyskano w 2003 r., a po zmianach 
konstrukcyjnych, głównie funda-
mentów, wynikających z parame-
trów nośnych gruntów – także 
w 2005  r. Po czterech latach bu-
dowy, decyzją Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego 
(PINB), 31 marca 2009 r. oddano 
do użytku jedynie zasadniczą 
część hali z  wyłączeniem owalu 
i łącznika. Niewykończone wów-
czas wnętrze owalnej sali o  po-
wierzchni 215,33  m2 oraz trape-
zowy łącznik o  powierzchni 
197,84  m2 (łącznie 413,17  m2) 
pozostały nadal do zagospodaro-
wania. Ta wydzielona przednia 
część hali miała stanowić zaplecze 

gastronomiczne, nie tylko dla no-
wej, dużej szkoły. Wraz z owalną 
stołówką posiadającą dodatkowo 
funkcję miejskiej sali konferen-
cyjnej miały być dokończone póź-
niej. Na budowę całej hali wido-
wiskowo-sportowej wydano wów-
czas już kilkanaście milionów 
złotych. Nie było pieniędzy na 
stworzenie zaplecza gastronomicz-
nego z  prawdziwego zdarzenia, 
z  pełnym wyposażeniem w  nie-
zbędne urządzenia: piece, zmy-
warki, lodówki, meble itd. Jednak 
brak uruchomienia tej części nie 
kolidował z użytkowaniem zasad-
niczej hali – głównie jako sali 
gimnastycznej dla Gimnazjum 
nr 2.

W tym samym roku (30.07.2009) 
podczas sesji Rada Miasta, na wnio-
sek Burmistrza, powołano z  datą 
15.09.2009 r. zakład budżetowy pod 
nazwą Luboński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, który przejął ten majątek 
miasta. 14 września 2009 r. dyrektor 
LOSiR-u Z. Trawka uzyskał upoważ-
nienie od burmistrza D. Szmyta do 
dokonywania czynności prawnych 
związanych z prowadzeniem Zakła-
du Budżetowego. W nim też otrzy-
mał prawo reprezentowania  LOSiR-u 
jako jednostki organizacyjnej miasta 
przed wszystkimi sądami, organami 
administracyjnymi, osobami �zycz-
nymi i prawnymi oraz innymi pod-
miotami. Dodatkowo, decyzją Bur-
mistrza 10.02.2010 r. otrzymał trwa-
ły zarząd nad nieruchomościami, na 
których znajduje się hala widowisko-
wo-sportowa LOSiR.

Kto i kiedy odstąpił od realizacji 
koncepcji zaplecza gastronomiczne-
go, dokładnie nie wiadomo. Pewnym 
natomiast jest to, że już na początku 
poprzedniej kadencji (2010-2014) 
władz miasta, po 5 miesiącach urzę-
dowania, 12.04.2011 r. LOSiR zlecił 
wykonanie projektu rozbudowy tej 
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Ambicje i rzeczywistość
Przedstawiamy plany dokończenia budowy hali Lubońskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji (LOSiR) oraz to, co faktycznie zrealizowano. Mamy 
nadzieję, że informacje te przyczynią się do zrozumienia, dlaczego 
z publicznych pieniędzy zapłaciliśmy 45 tys. zł kary

cd.  
obok

Szkic zmody�kowanego nieco w stosunku do projektu zasadniczego rzutu 
przyziemia (z załącznika protokołu komisji RML z 8 stycznia 2013 r.). 
W związku z kosztami miał być zrealizowany i �nansowany przez inwestora 
zewnętrznego, wg projektu zleconego przez LOSiR w 2011 r. Widoczny 
szeroki zakres robót z węzłem socjalno-sanitarnym m.in. był powodem 
oddania budowy „inwestorowi zastępczemu”. Czarnymi liniami zaznaczyli-
śmy elementy, jakie miały zostać wybudowane. W kompleksie szatni i ła-
zienek zmieniono nieco, w stosunku do pierwotnego, funkcje niektórych 
pomieszczeń, np. łazienki na sauny oraz usunięto schody na piętro i przed-
sionek (wiatrołap). Plan ten też nigdy nie został zrealizowany   oprac. Piotr 
P. Ruszkowski i Maciej Gracz

n
Szkic rzutu przyziemia pomieszczeń hali LOSiR-u wg projektu z 2011 r., na 
realizację których 29 czerwca 2011 r. LOSiR otrzymał pozwolenie na bu-
dowę. Czarnymi liniami zaznaczyliśmy elementy, jakie miały zostać wy-
budowane, szarymi – istniejące wybudowane przed 2009 r. Oprócz kom-
pleksu szatni (na rysunku –Sz) i łazienek (Łaz) przewidziano oszklony 
przedsionek przy wejściu do New York Sport oraz schody na piętro. Pro-
jekt niezrealizowaany    oprac. Piotr P. Ruszkowski i Maciej Gracz

Szkic rzutu wykonanej w rzeczywistości inwestycji. Oprócz ścianki po-
między �larami oddzielającej owal od łącznika (oznaczone czarnym 
kolorem), na starym projekcie z 2003 r. zaaranżowano i wykonano jedy-
nie ściankę dzielącą recepcję od sali ćwiczeń oraz kantorek przy recepcji. 
Żadna z wykonanych w łączniku ścian nie jest zgodna z ostatnim, obo-
wiązującym pozwoleniem na budowę z czerwca 2011 r. Nie wykonano 
też żadnej z wersji (pokazanych wyżej) kompleksu szatni i łazienek   
oprac. Piotr P. Ruszkowski i Maciej Gracz

Projekt ostatecznego zagospodarowania nieużywanych  
od 2009 r. pomieszczeń LOSiR-u

Zaakceptowana wersja do wykonania za ok. 400 tys. zł

Faktycznie wykonana aranżacja kosztowała 448 064,62 zł

n

n

nieoddanej części hali. Po dwóch 
miesiącach 10.06.2011 r. Biuro Pro-
jektowe Armageddon, posiadające 
na mocy prawa autorskiego wyłącz-
ność na wprowadzenie lub wyrażenie 
zgody na wszelkiego rodzaju zmiany 
w projekcie, przekazało gotowy pro-
jekt adaptacji owalu i łącznika zama-
wiającemu – LOSiR-owi. Uwzględ-
niający nowe przeznaczenie doku-
ment tra�ł niezwłocznie do Staro-
stwa Powiatowego w  Poznaniu, by 
uzyskać pozwolenie na budowę, co 

nastąpiło już 29.06.2011 r. Szukano 
środków lub inwestora zewnętrzne-
go, by projekt ten zrealizować. Zgło-
sił się Patryk Brzeziński – właściciel 
�rmy „Transportrer”.

Decyzje władz
Podczas sesji RML 18.12.2012 r. 

burmistrz Rafał Marek przypomniał 
radnym o czekającym od roku pro-
jekcie dokończenia hali widowisko-
wo-sportowej przy ul. Kołłątaja. 
Zainteresowany podjęciem  się 
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w imieniu miasta wykonawstwa cze-
kającego projektu P.  Brzeziński 
przedstawił pokrótce zebranemu 
gremium potrzebę budowy siłowni 
z salą �tness oraz własny operat sza-
cunkowy kosztów i stanowisko w tej 
sprawie. Sama adaptacja stojących 
od 3 lat (2009 r.) niewykorzystanych 
pomieszczeń miała, wg P. Brzeziń-
skiego, kosztować ok. 400  tys.  zł. 
Poza tym wyposażenie w sprzęt do 
ćwiczeń – kolejne 300 tys. zł. Zapo-
wiedziano publicznie, że przedsta-
wione przez „inwestora zastępczego” 
koszty zostaną zwery�kowane przez 
pracowników Urzędu Miasta. Nad 
tym, czy miasto znajdzie potrzebne 
pieniądze i  samodzielnie zrealizuje 
projekt, by gospodarować nowymi 
pomieszczeniami, czerpiąc zyski, czy 
odda realizację inwestorowi ze-
wnętrznemu w zamian za obniżoną 
dzierżawę, obradowały 8.01.2013 r. 
połączone Komisje RML: Komunal-
na oraz Budżetu i Finansów. Dyrek-
tor Z. Trawka przedłożył komisjom 
propozycję do�nansowania przez 
miasto LOSiR-u w  wysokości 
700 tys. zł właśnie na zagospodaro-
wanie tej części hali (elipsy z jej łącz-
nikiem) pod kątem siłowni wraz 
z budową niezbędnej infrastruktury 
(prysznice, szatnie, klimatyzacja). 
Przedstawił też władzy stanowiącej 
(Radzie Miasta) m.in. symulację 
ewentualnych zysków z uruchomie-
nia siłowni. Zasadność do�nanso-
wania tego Zakładu Budżetowego 
z  kasy miejskiej poparł na komisji 
urzędujący wówczas burmistrz 
D.  Szmyt. Alternatywny pomysł 
przedstawił radnym prywatny pod-

miot – P.  Brzeziński – proponując 
wynajem owalu z  łącznikiem po 
preferencyjnych cenach na okres 
3  lat, gwarantując w  zamian bez-
zwrotne zainwestowanie w  obiekt 
miejski własnych 400 tys. zł. Obecni 
na posiedzeniu radni, w  związku 
z  brakiem wymaganych środków 
w  kasie miasta (opinia skarbnika), 
w głosowaniu zasugerowali oddanie 
powierzchni w  najem inwestorowi 
zewnętrznemu. Ostatecznie więc 
dyrektor LOSiR-u podpisał 
23.01.2013 r. w imieniu miasta Lu-
boń stosowną umowę z �rmą Usłu-
gowo-Handlowo-Transportową 
„Transporter” – Patrykiem Brzeziń-
skim na wynajem wydzielonej części 
budynku o powierzchni 413,17 m2, 
w tym czterech szatni.

Tajny projekt
Plan wyrysowany w 2011 r., na 

realizację którego (z drobnymi od-
stępstwami) zgadzała się Rada Mia-
sta, chciałem przedstawić szerszej 
opinii publicznej już wcześniej. Kil-
kakrotnie zwracałem  się więc do 
LOSiR-u oraz Burmistrza z prośbą 
o wgląd w rysunek i opis. Nigdy nie 
udostępniono „Wieściom Luboń-
skim” ani projektu, ani żadnej części 
informacji publicznej, co ów projekt 
zawiera, na którego opracowanie 
w 2011 r. wydano ponad 60 tys. zł, 
oraz uzyskano w Starostwie Powia-
towym pozwolenie na budowę. 
Prawnicy LOSiR-u oraz pracujący 
dla Urzędu Miasta, powołując się na 
ustawę o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, twierdzili, w kierowa-
nych do redakcji „WL” pismach, że 
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dokumentacja ta, będąca przedmio-
tem prawa autorskiego, podlega 
ochronie na wszystkich polach eks-
ploatacji! Niezależny Miesięcznik 
Mieszkańców „Wieści Lubońskie”, 
spełniając obowiązek informacyjny, 
tym samym narażając się, wg wspo-
mnianych prawników, na proces 
sądowy, przedstawia opinii publicz-
nej założenia projektu z 2011 r. Opi-
nii tajności tego projektu jako obiek-
tu publicznego nie potwierdziło 
Starostwo Powiatowe oraz PINB, 
które to instytucje udostępniły nam, 
a  nawet pozwoliły skopiować całą 
dokumentację.

Ambitny plan
Na rysunkach wykonanych 

we własnym (redakcyjnym) 
zakresie ujawniamy, jak mia-
ła wyglądać, wg projektu, ta 
niedokończona część hali 
widowiskowo-sportowej przy 

ul. Kołłątaja. Otóż zasadniczy owal 
z nowym przeznaczeniem na siłow-
nię pozostawał właściwie bez zmian. 
Przebudowie miał ulec jedynie tra-
pezowy łącznik pomiędzy owalem 
a główną halą LOSiR-u. W projekcie 
przewidziano wybudowanie na par-
terze kompleksu socjalno-sanitar-
nego składającego się z szatni i ła-
zienek, małego holu oraz korytarza 
prowadzącego do salki ćwiczeń 
(patrz: rysunek). Ponadto przed 
istniejącym już wejściem miał po-
wstać przedsionek (wiatrołap), a po 
północnej stronie zewnętrzne scho-
dy na piętro. Projekt przewidywał 
także nadbudowę jednej kondygna-
cji (trzech ścian doklejonych do hali 
głównej) z przeznaczeniem na do-
datkową dużą salę ćwiczeń z zaple-
czem (kantorkiem).

Papierowa realizacja projektu 
z 2011 r.

Dyrektor LOSiR przekazał pro-
jekt budowlany „inwestorowi za-
stępczemu” – Patrykowi Brzeziń-

n
Szkic widoku obiektu od strony wejścia do New York Sport. Czarnym kolo-
rem zaznaczono planowaną nadbudowę łącznika – piętro pomiędzy za-
sadniczą halą LOSiR-u (z lewej) i owalem (z prawej). Biały środek to ciąg 
dalszy oszklonej części obiektu. Projekt niezrealizowany   oprac. Piotr P. 
Ruszkowski i Maciej Gracz

n
Przednia część hali widowiskowo-sportowej Lubońskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji – sala eliptyczna z łącznikiem, za które, w związku z używa-

cd.  
ze str. 
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niem pomieszczeń bez sto-
sownego pozwolenia na użyt-
kowanie, BMK zapłaciło 45 
tys. zł kary   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

n
Szkic planowanej na piętrze dodatkowej sali ćwiczeń z małym zapleczem (kan-
torkiem). Projekt niezrealizowany    oprac. Piotr P. Ruszkowski i Maciej Gracz

n
Szkic widoku obiektu od strony północnej (parkingu). Czarnym kolorem 
piętro łącznika przyklejone do zasadniczej hali LOSiR-u (z prawej) i owa-
lem (z lewej) oraz schody zewnętrzne dla dodatkowej sali na piętrze. 
Projekt niezrealizowany   oprac. Piotr P. Ruszkowski i Maciej Gracz

skiemu, by wykonać zaplanowaną 
inwestycję. Dwa dni po podpisaniu 
umowy pomiędzy LOSiR-em a �r-
mą „Transporter” – 25 stycznia 
2013 r. dyrektor LOSiR-u zatwierdza 
przedłożoną przez wynajmującego 
„Koncepcję adaptacji pomieszczeń 
w części owalnej obiektu” – klubu 
�tnessowego, w skład którego wcho-
dziły: salka do ćwiczeń aerobiko-
wych i  rehabilitacyjnych, salka do 
ćwiczeń siłowych na maszynach 
sportowych oraz wolnych ciężarach 
a także recepcja służąca wypoczyn-
kowi klientów przed i po zajęciach. 

Wynajmujący – Patryk Brzeziński 
– w imieniu inwestora – LOSiR-u, 
otrzymawszy od dyrektora Z. Traw-
ki pełnomocnictwo do złożenia 
zawiadomienia w PINB o rozpoczę-
ciu robót budowlanych, dokonał 
tego w dniu 15.02.2013 r. Poinfor-
mował, że 23 lutego zamierza przy-
stąpić do rozpoczęcia robót budow-
lanych obejmujących nadbudowę 
części istniejącej hali sportowej oraz 
rozbudowę o  przedsionek i  schody 
zewnętrzne zgodnie z pozwoleniem 
wydanym przez Starostwo 29 czerw-
ca 2011 r.

Z dokumentów wynika, że pra-
ce budowlane, przewidujące wg 
pozwolenia na budowę – nadbudo-
wę, przebudowę i adaptację zakoń-
czono już po miesiącu, czyli 26 
marca. 6 dni po tym, we wtorek po 
Wielkanocy, 2 kwietnia dokonano 
uroczystego otwarcia (patrz „WL” 
04-2013, str. 9). Późniejsza kontro-
la NIK wykazała, że otwarcia doko-
nano z  naruszeniem prawa, nie 
uzyskując wymaganego pozwolenia 
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na użytkowanie. Tuż przed zakoń-
czeniem prac i otwarciem, dyrektor 
LOSiR-u wystąpił (22 marca 2013 r.) 
też z wnioskami do Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej 
oraz Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w  Poznaniu 
z prośbą o dokonanie odbioru za-
kończonej budowy wg pozwolenia 
na budowę nr 3488/11 z  2011  r. 
Później, przed kontrolerem NIK-u 
nie potra�ł sprecyzować celu zgło-
szenia odbioru niezrealizowanej 
inwestycji do Sanepidu i Straży Po-
żarnej. Tłumaczył, że zgłoszenie 
„miało na celu uzyskanie opinii”. 
(czytaj też „WL” 02-2014, str. 2 „LO-
SiR pod ostrzałem NIK”). 

Tak więc o uzyskanie pozwole-
nia na użytkowanie w stosownym 
czasie nikt nie zadbał, a za jego brak 
wymierzono ostatecznie karę admi-
nistracyjną 45 tys. zł.

Dopiero 19 lipca 2013 r., pod-
czas kontroli NIK (trwające od 
25.06.2013 do 5.08.2013) i wykaza-
nia braku tak ważnego, m.in. ze 
względu na bezpieczeństwo, doku-
mentu, P. Brzeziński w imieniu LO-
SiR (już bez załączonego pełnomoc-
nictwa) składa wniosek o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie nadbu-
dowy części istniejącej hali sporto-
wej oraz rozbudowę o przedsionek 
i schody zewnętrzne, zgodnie z de-
cyzją pozwolenia na budowę 
z 2011 r. w zakresie parteru części 
eliptycznej. Był to zabieg dość ku-
riozalny, ponieważ �zycznie (fak-
tycznie) tej nadbudowy i rozbudo-
wy nie wykonano.

Reasumując – żadnej części pro-
jektu, na który wydano w  2011  r. 
z publicznych pieniędzy kilkadzie-
siąt tysięcy złotych, oraz uzyskano 
pozwolenie na budowę a także ak-
ceptację Rady Miasta, nigdy nie 
zrealizowano. Gdyby nie kontrola 
NIK, nie wiadomo też, kiedy ta 
część obiektu uzyskałaby pozwole-
nie na użytkowanie?

Odkręcanie
Dalej, 1 sierpnia 2013 r. P. Brze-

ziński w  imieniu LOSiR-u zwra-
ca się do PINB z prośbą o wycofanie 
kompletu dokumentów o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie – po-
wód: wadliwie złożony wniosek 

Dwa tygodnie później – 14 sierp-
nia 2013 roku – już sam dyrektor 
LOSiR-u Z. Trawka składa podobny 
wniosek o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie, z  tą jednak różnicą, 
informując PINB, że roboty zostały 
wykonane w  części eliptycznej 
z  łącznikiem zgodnie z  pozwole-
niem na budowę sprzed 8 lat - z 7 
stycznia 2005 roku, a więc wówczas, 
gdy nie było jeszcze LOSiR-u (utwo-
rzonego 4 lata później w  2009  r.). 
Formalny odbiór pozwolenia na 
użytkowanie owalu z łącznikiem dla 
wymienionego w dokumencie inwe-
stora – BMK został wystawiony 
przez PINB 28.08.2013  r. Stanowił 
jakoby uzupełnienie pozwolenia na 
u ż y t kow an i e  h a l i  LO Si R 
z 31.03.2009 r. Dokument ten został 
odebrany nazajutrz po wystawieniu 

(29.08.2013  r.) przez dyrektora 
 LOSiR-u.

Co więc zrobiono?
Okazuje się, że cała akcja z no-

wym, drogim projektem, pozwole-
niami na budowę, procedowaniem 
podczas 27 sesji w grudniu 2012 r. 
oraz decyzjami na komisjach 
w  styczniu 2013  r. nie miała dla 
rzeczywistego wykończenia tej czę-
ści hali i oddaniem jej do użytko-
wania żadnego znaczenia.

Po prostu zrealizowano, surowy, 
stary projekt z 2003 r. z ostatecznym 
pozwoleniem na budowę wydanym 
w 2005 r. Dopiero podczas trwania 
budowlanych prac adaptacyjnych, 
w marcu 2013 r. Biuro Projektowe 
Armageddon dokonało jedynie 
aranżacji wnętrz dla starego projek-
tu. W  tym opracowaniu prawie 
wszystkie podpunkty dotyczące: 
infrastruktury, instalacji, przezna-
czenia, funkcji itd. odwołują się do 
decyzji nr 113/05 z  7 stycznia 
2005 r. Nie było dodatkowego po-
zwolenia na budowę.

Tak więc, chociaż w całej doku-
mentacji po 2009  r., jako inwestor 
występuje LOSiR, to dlatego, że prace 
realizowane były wg starych papierów 
z  2005  r. (kiedy nie było jeszcze 
 LOSiR-u), formalnie dotyczą BMK.

Oto dosyć zagmatwana historia 
dokończenia budowy hali LOSiR-u, 
na którą to część nie uzyskano, 
otwierając New York Sport 
(2.04.2013 r.) formalnego pozwole-
nia na użytkowanie. Powód – nie 
złożony w PINB, przed przystąpie-
niem do korzystania z  obiektu 
wniosek. Za to zaniedbanie, obej-
mujące okres od kwietnia do sierp-
nia 2013 r. (kontroli NIK), zapłaco-
no z  publicznych pieniędzy karę 
administracyjną 45 tys. zł.

Czy przedstawiona powyżej in-
formacja, dotycząca wykończenia 
owalu i  łącznika przy LOSiR-ze, 
w  której wciąż jest jeszcze wiele 
pytań, dostatecznie tłumaczy, dla-
czego karę zapłaciło BMK?

Kulisy gromadzenia materia-
łów

O problemach z gromadzeniem 
materiałów oraz trudach zdobywa-
nia w naszym mieście informacji 
w tej sprawie, dzieliłem się z czy-
telnikami już w  ubiegłym roku, 
każdorazowo przy danym materia-
le związanym z drążeniem tematu 
kontroli LOSiR-u przez Najwyższą 
Izbę Kontroli (NIK). Nie bez prze-
szkód było i tym razem. Protokoły 
komisji Rady Miasta Luboń, które 
przeglądałem po raz pierwszy 
w ubiegłym roku, są dość lakonicz-
ne i pozbawione były jakichkolwiek 
merytorycznych załączników. Po 
uwagach zgłoszonych przewodni-
czącym Komisji Komunalnej, Ko-
misji Rewizyjnej oraz Przewodni-
czącemu Rady Miasta o  braku 
w protokołach dostatecznego ma-
teriału – załączników – podstaw, 
by zgłębić szczegóły, nad którymi 
obradowały komisje w  styczniu 
2013  r., zostały one uzupełnione. 
W roku bieżącym znalazłem (z 

Andrzej Z.: W sierpniowym 
numerze „WL” dowiedziałem się 
o  karze 45 tys.  zł zapłaconej za 
użytkowanie bez pozwolenia owa-
lu hali widowiskowo-sportowej 
LOSiR. Liczyłem, że w kolejnym 
numerze „WL” znajdę jakieś ko-
lejne informacje, niestety niczego 
nie wyczytałem. Przejrzałem też 
nowy „Informator Miasta Luboń”, 
ale tam ani sława o  karze. Uwa-
żam, że Urząd Miasta powinien 
wydać jakieś o�cjalne stanowisko, 
bo na mieście słyszy się różne dys-
kusje na ten temat. 45  000  zł to 
dużo pieniędzy, nam podatnikom 

należy się jakieś wytłumaczenie, 
dlaczego tak się stało i kto zawinił, 
czyli kto za to odpowiada? Proszę 
redakcję o  zadanie tego pytania 
w cyklu „Pytania do władz”. Po-
zdrawiam, dziękuje i liczę na od-
powiedź.

Odp.: Odpowiedź na to pytanie 
zostanie przesłana w terminie póź-
niejszym

(patrz też: wywiad z burmistrz 
M. Machalską na str. 23 część: „Kto 
odpowiada”)

Pytania do władz

Niedawno, za pośrednictwem lokal-
nej prasy – „Wieści Lubońskich” – 
mieszkańcy Lubonia dowiedzieli się 

o karze w wysokości 45 tys. zł, jaką zapłaciło 
Biuro Majątku Komunalnego (BMK) za do-
puszczenie do użytkowania owalu hali wido-
wiskowo-sportowej Lubońskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji (LOSiR) z łącznikiem, bez 
wymaganego pozwolenia na użytkowanie.

45 tysięcy złotych to niebagatelna kwota. 
Za takie pieniądze można by wybudować 
lub naprawić kilkadziesiąt metrów bieżących 
chodników z prawdziwego zdarzenia, wyko-
nać wiele metrów kanalizacji odwodnienio-
wej, np. w Lasku, zorganizować uzbrojony 
w  przyrządy kolejny plac zabaw, wyku-
pić grunty pod cele publiczne (np. drogi, 
ścieżki rowerowe) itd. Wreszcie, to wartość 
całorocznej pensji niejednego pracownika 
Urzędu Miasta lub jednostki należącej do 
miasta (szkoły, przedszkola, spółki miasta). 
Dlatego sprawa ta wymaga szczegółowego 
wyjaśnienia, zbadania przyczyn, określenia 
odpowiedzialnych, wyciągnięcia konsekwen-
cji oraz wniosków i w imię przejrzystości 
działań władz samorządowych Lubonia, 
podania do publicznej wiadomości.

Jeśli któraś z  jednostek miejskich lub 
pracownik popełnili błąd, to odwaga cywilna 
nakazuje przyznanie się odpowiedzialnych, 
bądź obowiązkiem władzy samorządowej 
Miasta Luboń jest wyjaśnienie tego. Na-
łożona i  uiszczona kara dotyczy kadencji 
2010-2014 oraz obecnej (2014-2018), których 
jestem radnym, dlatego proszę w imieniu 
własnym oraz mam nadzieję, także koleża-
nek i kolegów uczestniczących w tym czasie 
we władzy, o wyjaśnienie. By tego dokonać, 
należy odpowiedzieć m.in. na takie pytania:

Qn Kto z ramienia miasta bezpośrednio od-
powiada (odpowiadał) za nadzór nad BMK 
oraz nad LOSiR-em?
Qn Kto (imiennie) sprawował nadzór wła-

ścicielski nad budową – adaptacją owalu 
wraz z łącznikiem i ją przyjmował (odbie-
rał) w imieniu miasta?
Qn Czy dyrektorzy jednostek (BMK i LO-

SiR) lub innych, których ta sprawa dotyczy, 
dopełnili (nie dopełniali) swoich obowiąz-
ków lub je przekroczyli? Jeśli tak, to w ja-
kim zakresie?
Qn Część dokumentacji w  sprawie owalu 

i  łącznika pieczętowanych przez LOSiR 
podpisywał Patryk Brzeziński. Co było 
podstawą prawną (podać paragrafy sto-
sownych kodeksów, regulaminów, statutów 
itp.) przekazania kompetencji (wymienić 
jakich) osobie �zycznej lub prowadzonej 
przez nią �rmie. Proszę podać też, jakie to 
były konkretne zadania oraz jakie osoba 
�zyczna lub prawna posiadała w  tym za-
kresie uprawnienia?
Qn Ponieważ zdecydowaną większość wnio-

sków, pism itd. w sprawie owalu i łącznika 
LOSiR-u znajdującej się w Starostwie Po-
wiatowym oraz u Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, podpisywał dyr. 
LOSiR-u Zbigniew Trawka, oraz, w związ-
ku z tym, że w aktach z lat 2011-2014, kie-
dy to dokonywano adaptacji  LOSiR-u, nie 
natra�ono na dokumentację sygnowaną 
i  podpisywaną przez BMK (pracownika), 
proszę o  zbadanie, jakich zaniedbań do-
puścił  się ten Zakład Budżetowy – BMK 
– (i kto) w tej sprawie?

Proszę o odpowiedzi na powyższe pyta-
nia i o załączenie stosownej dokumentacji.

Jakub Bielawski
radny Rady Miasta Luboń

Interpelacja z 24.09.2015 r.

odręcznym dopiskiem w protoko-
le) dość ogólnikowy załącznik pt. 
„Luboński Ośrodek Sportu i  Re-
kreacji”, w którym głównie w ob-
razkach prezentacyjnych tylko na 
jednym znajduje się zmody�kowa-
ny projekt zagospodarowania par-
teru (patrz: rysunek). Przedstawia 
nieco inny układ wewnętrznych 
ścian szatni oraz zmianę przezna-
czenia łazienek na sauny. Poszu-
kując dalszych szczegółów decyzji 
RML ze stycznia 2013 r., pragną-
łem też jeszcze w  ubiegłym roku 
(czerwiec 2014) odsłuchać zapis 
dźwiękowy z  posiedzenia łączo-
nych Komisji: Komunalnej oraz 

Budżetu i Finansów, które podej-
mowały decyzję nad dokończeniem 
budowy LOSiR-u. Dziwnym tra-
fem, pomimo oddania przez sekre-
tarza komisji do biura dyktafonu 
z nagraniem, właśnie te pliki - re-
jestracja dźwiękowa posiedzenia 
komisji 8 stycznia 2013 r. zostały 
utracone. Radni, z którymi rozma-
wiałem, nie pamiętali też, czy na 
posiedzeniu komisji w  styczniu 
2013 r. posługiwano się z dodatko-
wymi materiałami pisemnymi lub 
gra�cznymi.

Piotr P. Ruszkowski
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Nowe wodociągi i kanalizacja

Wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych (WPRiM) będących 
w  posiadaniu Aquanet SA na lata 
2016-2020 to dokument, którego 
celem jest m.in. określenie poziomu 
nakładów planowanych przez Aquanet 
na inwestycje, wskazanie rodzajów 
i terminów planowanych przedsię-
wzięć,  uzasadnienie konieczności 
ich realizacji, określenie zakresów 
rzeczowych i  kosztów. W  przyję-
tym przez radnych planie zapisano 
następujące inwestycje:

a) Wodociągi: wymiana sieci 
wodociągowej w  ul. Nad Strumy-
kiem i Puszkina, sieć wodociągowa 
w ul. Lipowej, Żabikowskiej, Pade-
rewskiego, Rivoliego, Narcyzowej, 
Frezjowej, Studziennej i  Janowej 
Dolinie, Wschodniej (w stronę ul. 
Okrzei), Granicznej (w stronę ul. 
Cmentarnej), Wirowskiej, Dębowej, 
Poznańskiej wraz z  ul. Boczną 
i w ul. Polnej.

b) Sieci kanalizacyjne: kanaliza-
cja sanitarna w ulicach: Osiedlowej, 
Żabikowskiej i  Źródlanej, Armii 
Poznań.

Budowa nowych sieci będzie 
wiązała się z podwyżką rachunków 
wystawianych przez Aquanet, czemu 
część radnych była przeciwna.

MPZP „Żabikowo Północ”
Radni przyjęli uchwałę w spra-

wie zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
Miasta Luboń „Żabikowo Północ” 
– I etap. Obszar orientacyjnie obej-
muje teren od ul. Poniatowskiego 
w stronę autostrady (na odcinku od 
ul. 11 Listopada do pl. Bojanowskie-
go). Wyłożenie planu odbyło  się 
w okresie od 17 czerwca do 8 lipca 
2015  r., a  na 6 lipca wyznaczono 
dyskusję publiczną nad zmianami 
wprowadzonymi w projekcie zmia-
ny planu, na którą nikt z mieszkań-
ców nie przybył. Do 22 lipca można 
było składać pisemne uwagi do 
wyłożonego projektu – nie wniesio-
no. Uchwalenie zmiany planu po-
zwoli na realizację określonych 
planem zasad kształtowania prze-
strzeni w  zakresie przeznaczenia 

terenów, parametrów i wskaźników 
zabudowy, ochrony środowiska, 
ładu przestrzennego, budowy sys-
temu komunikacji, uzbrojenia tech-
nicznego oraz podziału nierucho-
mości.

Nowi ławnicy
Rada dokonała wyboru ławni-

ków na kadencję 2015-2018, w gło-
sowaniu tajnym. Zostali nimi: Mi-
rosława Kazimiera Kujawa (Sąd 
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda), Jan Antoni Błaszczak, Sła-
womir Budziszewski, Grażyna Le-
ciej, Renata Elżbieta Waluszyńska-
-Podolak (Sąd Okręgowy w Pozna-
niu), Paulina Andree, Ewa Nowac-
ka.

Pozostałe uchwały
Skarb Państwa będący właści-

cielem działek nr 4/9 i 3/10, które 
zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
„Lasek – rejon ul. Wirowskiej” z 27 
maja 2010 r. zostały przeznaczone 
pod układ komunikacyjny, wyraził 
chęć nieodpłatnego przekazania 
gruntów Luboniowi. Działki te zlo-
kalizowane są na po-
łudnie od ul. Kujaw-
skiej. Miasto Luboń 
jest zainteresowanie 
pozyskaniem i  zago-
spodarowaniem po-
wyższych terenów pod 
drogi publiczne o ka-
tegorii dróg gminnych, 
stąd radni podjęli sto-
s o w n ą  u c h w a ł ę 
w  sprawie przejęcia 
nieruchomości grun-
towej z  przeznacze-
niem pod drogę pu-
bliczną.

Po raz kolejny 
zmieniono również 
budżet miasta oraz 
Wieloletnią Prognozę 
Finansową. Poinfor-
mowano radnych, że 
budowa ul. Wschod-
niej planowana jest do 
realizacji ze środków 
pochodzących z  tzw. 
schetynówek. Inwesty-
cja, szacowana na 
5  100  000  zł, będzie 
jednak realizowana 
niezależnie od tego, 
czy uda  się pozyskać 
dofinansowanie ze 
środków zewnętrz-
nych.

Radni zapozna-
li  się z  informacją 
o  przebiegu wykona-
nia budżetu za I pół-
rocze 2015  r. oraz ze 
sprawozdaniami komi-
sji stałych RML.

Hierarchizacja budowy dróg powraca
Relacja z XII sesji Rady Miasta Luboń

Plany inwestycyjne spółki Aquanet SA na lata 2016-2020, wybór ławników oraz kolejna przymiarka do wprowadzenia hierarchizacji 
budowy dróg w Luboniu – to jedne z tematów, nad którymi dyskutowali radni 24 września br.

Złożono 2 interpelacje: Jakub 
Bielawski w sprawie kary w wyso-
kości 45 000 zł nałożonej na LOSiR 
oraz Marek Samulczyk w  sprawie 
planu inwestycji drogowych Tuwi-
ma-Cicha-Dworcowa. Katarzyna 
Frąckowiak złożyła wniosek w spra-
wie odwodnienia Dolnego Lasku.

Hierarchizacja dróg
Dokument pn. „Hierarchizacja 

dróg i  chodników w  Luboniu” to 
dość niechlubne opracowanie, któ-
re od zawsze było zapisem mar-
twym. Wieloletni mieszkańcy 
z  pewnością pamiętają emocje, 
które towarzyszyły temu dokumen-
towi na początku. Cieszyli  się ci, 
których ulice znalazły się w pierw-
szej 10., martwili ci, których drogi 
były na końcu listy. Życie jednak 
pokazało, że zapisy zapisami, a in-
westycje i  tak toczyły  się swoim 
torem – poza uzgodnioną hierar-
chizacją. Powstały nowe osiedla, 
wzrosła liczba mieszkańców, a wraz 
z  nią oczekiwania. Jedyne, co nie 
uległo zwiększeniu, to środki �nan-
sowe na budowę dróg i chodników. 
I tak – starsi mieszkańcy mają pre-

tensję do nowych, że dopiero co się 
wprowadzili, a  już chcą mieszkać 
przy nowej drodze. Nowi lubonianie 
nie rozumieją tych, którzy chodzą 
w błocie już od ponad pół wieku!

Jednym z  tematów, którymi 
chciałam  się zająć w  tej kadencji 
Rady Miasta, było opracowanie 
strategii budowy dróg w  Luboniu 
– sprawiedliwej i skutecznej. W ślad 
m.in. moich zapytań i przygotowa-
nej propozycji wdrożenia hierarchi-
zacji, pracownicy Urzędu Miasta 
przygotowali założenia do takiego 
dokumentu. Radni Komisji Komu-
nalnej dostali roboczą wersję opra-
cowania, które już budzi skrajne 
emocje. Szczegółowych informacji 
na temat propozycji przygotowanej 
przez Urząd będzie można się do-
wiedzieć na posiedzeniu Komisji 
Komunalnej 19 października br. 
o godz. 18 w Sali Sesyjnej Urzędu 
Miasta Luboń. Zapraszam wszyst-
kich serdecznie.

XII Sesja RML trwała od godz. 
17 do 20.

Magdalena Woźniak-Patej
radna Rady Miasta Luboń2015-10-13 D:\Teksty\aktualne\WL 10-15\roboczy 10\lu012a sesja 12 głosowania.xls 1/1

Głosowania
radnych 
podczas 

XII Sesji RML
(24.09.2015)
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF Z Z Z Z Z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF Z Z Z Z Z
Bielawski Jakub LIO (4) W P Z Z W
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF Z Z Z Z Z
Dworaczyk Adam LIO (10) Z Z Z Z W
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF Z Z Z Z Z
Franek Dorota FOL (20)-kF Z Z Z Z Z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF W Z Z W W
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF Z Z Z Z Z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF Z Z Z Z Z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF Z Z Z Z Z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF Z Z Z Z Z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF Z Z Z Z Z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF Z Z Z Z Z
Okupniak Andrzej ML (15) Z Z Z Z Z
Samulczyk Marek ML (3) Z Z Z W W
Szwacki Michał FOL (7)-kF Z Z Z Z Z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF Z Z Z Z Z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF Z Z Z Z Z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) Z Z Z Z Z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF Z Z Z Z Z

19 20 21 19 17
0 1 0 0 0
2 0 0 2 4

21 21 21 21 21
Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny

Razem "za" (z)
Razem "przeciw" (p)

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało
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Niespotykana zgodność

Dwudziestu jeden radnych – 
wszyscy obecni. Po jednej 
stronie sali obrad przewod-

nicząca Teresa Zygmanowska, po 
przeciwnej burmistrz Małgorzata 
Machalska. Ale to nie są zantago-
nizowane siły w radzie. Przeciwnie, 
ręka w rękę podejmują wraz z rad-
nymi kolejne decyzje. Uchwała za 
uchwałą przechodzi zdecydowa-
ną większością głosów, 19:2, 18:3, 
a  nawet jednogłośnie. Zgodność 
niespotykana często w ciałach ko-
legialnych, pochodzących z wybo-
ru, od sejmu po najmniejszą radę 
gminy. A przecież w mieście takim, 
jak Luboń jest, jak się wydaje, wie-
le sprzecznych interesów. Każdy 
chciałby mieć lepszą drogę, ulicę, 
chodnik, kanalizację itd.

Kanalizacja właśnie powinna 
budzić kontrowersje, gdzie teraz, 
gdzie później, za ile i za czyje? Dla-
czego zarządza tym bardzo ważnym 
sektorem publicznym spółka prawa 
handlowego, a udział gmin w bu-
dżecie uzależnia od zysków ze 
sprzedaży wody, a nie od potrzeb? 
Dlaczego gminy przekazują całą 
infrastrukturę i zyski z jej używania 
w zarząd spółce? Przecież to jedna 
z najważniejszych i najzyskowniej-
szych dziedzin gospodarki. Przed-
stawicielki Aquanetu nikt nie nie-
pokoił dociekliwością, jej obecność 
na sesji była więc tylko symboliczna.

Największe emocje zawsze bu-
dzą pieniądze. A  tu decyduje  się 
o dużych kwotach na wspólne cele. 
Nie dziwią więc pytania, choć nie-
liczne: Czy warto zamiast pieniędzy 
należnych od developera, przyjąć 
działkę zieleni o iluzorycznej war-
tości 400 tysięcy? Dlaczego w tym 
roku miasto nie odzyska całych 

zaplanowanych dochodów – 700 
i 800 tysięcy? Czy miasto jest ubez-
pieczone na okoliczność szkód spo-
wodowanych przez nawałnicę? Czy 
odzyska wypłacone odszkodowania 
? Czy w ogóle musi je płacić?

Wyjaśnienia i odpowiedzi bur-
mistrza i podległych pracowników 
są rzeczowe i nie budzą wątpliwości 
radnych.

Bez zastrzeżeń
Rada przegłosowała uchwały:

1.  w  sprawie Programu działań 
inwestycyjnych Aquanet na lata 
2015-2024,

2.  zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
Miasta Luboń „Żabikowo Pół-
noc” – I etap,

3.  przejęcia nieruchomości grun-
towej z  przeznaczeniem pod 
drogę publiczną,

4.  zmiany uchwały budżetowej 
Miasta Luboń na 2015 r.,

5.  zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2015-2025.

Bez uwag zostają przyjęte także: 
informacja Burmistrza Miasta Lu-
boń o przebiegu wykonania budże-
tu miasta za I półrocze 2015 r. wraz 
z  informacją o  kształtowaniu  się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
oraz informacją instytucji kultury 
o przebiegu wykonania planu �nan-
sowego; sprawozdania Komisji sta-
łych Rady Miasta za okres od kwiet-
nia do września 2015 r.; informacja 
Przewodniczącej Rady Miasta Lu-
boń o działaniach podejmowanych 
w  okresie międzysesyjnym; infor-
macja Burmistrz Miasta i jej Zastęp-
ców o działaniach podejmowanych 
w  okresie międzysesyjnym oraz 
wykonania uchwał.

W przerwie pytam radnego 
Pawła Wolniewicza, skąd taka zgod-
ność, czy to są sprawy nie budzące 
emocji? Odpowiada, że jest zwolen-
nikiem dyskusji w komisjach. Tam 
wykuwa  się kompromis, któremu 
na sesji nadaje się mocy wykonaw-
czej. Może to słuszne podejście do 
demokratycznych praktyk.

Trochę wierzę, trochę nie wierzę. 
Bo to jest miejsce na debatę wszyst-
kich, nie tylko pracujących w komi-
sjach, a  tej prawie nie ma. Tylko 
nieliczni, a właściwie dwaj radni – 
Jakub Bielawski i Marek Samulczyk 
– pytają, zgłaszają wątpliwości. Jakub 
Bielawski, zdaniem moich rozmów-
ców, jest dociekliwy, chce wiedzieć, 
o  czym decyduje, mieć pewność. 
Może dlatego często wstrzymuje się 
przy głosowaniu, czym rozbija ową 
jednomyślność. Marek Samulczyk 
ma duże doświadczenie, od kilku 
kadencji jest radnym, kandydował 
też na burmistrza, jest więc w dość 
naturalnej opozycji do obecnej wła-
dzy. Zna materię zarządzania, wyty-
ka nieścisłości lub zaniechania. Wie-

Z notatek obywatela

Sesja bez emocji
Relacja z 12. obrad Rady Miasta Luboń

lokrotnie upomina się 
o  właściwe traktowa-
nie komisji komunal-
nej. Pomijanie jej opi-
nii na etapie konsulto-
wania projektów 
uchwał, uważa za błąd. 
W  kuluarach dowia-
duję się, że w poprzed-
nich kadencjach komi-
sja komunalna uważa-
na była za najważniej-
szą, wszak większość 
decyzji dotyczy infra-
struktury komunalnej 
z de�nicji będącej we 
władaniu gmin. Czy ta właśnie 
komisja pomijana jest dziś z pre-
medytacją? Radny wyraźnie suge-
ruje, że w  ten sposób, unika  się 
kłopotliwych pytań, a może nawet 
negatywnych opinii w  niektórych 
sprawach, będących z natury rzeczy 
kontrowersyjnymi. Wiadomo, że 
decyzje inwestycyjne są wyborem 
z wielu potrzeb miasta i jego miesz-
kańców. Zawsze jedne z nich fawo-
ryzują, inne odsuwają w niepewną 
przyszłość.

Dodajmy jeszcze interpelacje: 
radnego Bielawskiego, w  sprawie 
kary za bezprawne użytkowanie hali 
sportowej (czytaj na str. 20), i rad-
nego Samulczyka, dotyczącą inwe-
stycji drogowych.

Najciekawiej
Tak, w zgodzie, dobiega końca 

trzygodzinna sesja. Jeszcze tylko 
wolne głosy i  wnioski. Dotyczą 
spraw drobnych z  pozoru, ale dla 
mieszkańców i  ich przedstawicieli 
znaczące. To najciekawsza część 
sesji. Duże ożywienie radnych:
Qn Co ze sterownikami świateł ? 

Będą, dwa s�nansują McDonald’s 
i  Intermarchè, jeden kupi miasto, 
no i będzie „zielona fala”.
Qn Ile do�nansowania z budżetu cen-

tralnego dostanie miasto na budowę 
ulic w NCL? Jest przetarg na budowę 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
pasa drogowego, chodnika, ścieżki 
rowerowej i miejsc parkingowych na 
Wschodniej. Jeśli nie będzie do�nan-
sowania, to miasto będzie budowało 
ze środków własnych (ponad 5 milio-
nów, możliwe do�nansowanie 50%). 
Dołoży się też Aquanet i obiecuje, że 
nie podniesie ceny wody.
Qn Czy stać gminę na obwodnicę i sko-

munikowanie terenów pod inwesty-
cje? Niestety nie stać, więc trzeba 
wybierać to, co jest możliwe. A może 
zmusić marszałka województwa do 
�nansowania takiej inwestycji.
Qn Niestety kiepska jest współpraca 

z PKP i PLK, co hamuje zaplanowane 
i obiecane prace odwadniające. Będą 
rozmowy burmistrza z przedstawi-
cielami kolei.

Kilka wniosków, uwag rzuca-
nych mimochodem i  sesja za-
mknięta.

Warto odnotować głos miesz-
kańca, jedynego zresztą po stronie 
publiczności. Pyta Burmistrza czy 
wie, że źle się dzieje w Gimnazjum 
nr 2 – narkotyki, papierosy, e-pa-
pierosy i  podobne bezeceństwa. 
Pan Robert jest rozemocjonowany. 

Pani Burmistrz obiecuje zaintere-
sowanie sprawą i kontakt u źródła 
– porozmawia z  podległą dyrek-
torką szkoły.

Na marginesie
Brak zainteresowania miesz-

kańców obradami może oznaczać 
zaufanie do wybranych władz mia-
sta lub obojętność wobec porusza-
nych spraw. Miejmy nadzieję, że to 
pierwsze.

I jeszcze jedna sprawa, wcale nie 
błaha. Wypełniając ustawowy obo-
wiązek, radni wybrali ławników 
sądowych w  głosowaniu tajnym. 
Z żalem przyjmowali fakt zgłoszenia 
tylko 7 kandydatów na 11 miejsc 

przypadających gminie. To rzeczy-
wiście trochę zdumiewające, że 
w 30-tysięcznym mieście nie można 
obsadzić wszystkich miejsc aktyw-
nymi społecznikami. Radny wyja-
śnia mi przyczyny. Kalkulacja jest 
prosta: za jedną wokandę ławnik 
otrzymuje 50 zł. Gdyby miał ich 20 
w miesiącu, dorobiłby 1000 zł, ale 
przeciętnie ma 2 wokandy, więc 
tylko 100  zł. A  jeszcze dochodzą 
koszty dojazdu, bo sądy są w Pozna-
niu, opłaty za parking – to nie opła-
ca się nikomu. Smutna prawda.

Rada wybiera wszystkich sied-
miu chętnych, nawet kandydata 
obciążonego dwoma wykroczeniami 
drogowymi. Oczywiście przekro-
czenie dozwolonej prędkości o  10 
i 20 km/h, nie jest, zdaniem więk-
szości radnych, okolicznością dys-
kwali�kującą. Sami są kierowcami 
i wiedzą, że łatwo o takie przewinie-
nie, zwłaszcza, gdy na przykład wo-
kół urzędu obowiązuje ograniczenie 
do 30 km/h. Też je trochę przekro-
czyłem. Chyba nikt nie zauważył.

Obserwator Luboński

n
Widok stołu, przy którym siedzą zaprosze-
ni na sesję Rady Miasta burmistrzowie, 
z perspektywy obserwatora

n
Rzut oka w kierunku prowadzącej obrady przewodniczącej 
Rady Miasta – Teresy Zygmanowskiej

n
Opozycją w Radzie, zdominowanej 
przez Forum Obywatelskie Luboń, 
są najbardziej aktywni na sesji 
radni – Marek Samulczyk (z prawej) 
i Jakub Bielawski
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Luboń a emigranci

„Wieści Lubońskie”: Wszyscy 
żyjemy kwestią uchodźców ze 
Wschodu oraz Północnej Afryki. 
Zgodnie z zapowiedziami, do Polski 
tra�ć może kilka, a nawet kilkana-
ście tysięcy uchodźców. Czy Luboń 
jest chętny i przygotowany na przy-
jęcie jakiejś grupy (rodziny)?

Małgorzata Machalska: Luboń 
jako miasto nie jest przygotowany 
do przyjęcia uchodźców. Nie posia-
damy środków w budżecie i wolnych 
lokali, które moglibyśmy dla nich 
przeznaczyć. Mamy za to kolejkę 
własnych mieszkańców, którym od-
mawiamy możliwości zaspokojenia 
ich potrzeb mieszkaniowych, ocze-
kujących na lokal socjalny i komu-
nalny. Poza tym jest to sprawa zło-
żona. Opieka (świadczenia) dla 
uchodźców nie jest zadaniem gmi-
ny, ale powiatu, który realizuje je 
jako zlecone przez rząd (wojewodę). 
Jeżeli wojewoda wskaże daną gminę 
(miasto) jako miejsce zamieszkania 
dla osoby, która uzyska status 
uchodźcy, to w  porozumieniu 
z  PCPR-em (Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie), na mocy ustawy 
o  pomocy społecznej, gmina jest 
zobowiązana do realizacji tego za-
dania i wtedy oczywiście nie będzie-
my się od tego uchylać. Pieniądze 
są w takim przypadku przekazywa-
ne przez wojewodę, który ma prawo 
wskazać miejsce zamieszkania 
uchodźcy (gminę, miasto), ale w za-
rządzeniu ministerstwo mówi, że 
nie powinien narzucać cudzoziem-
cowi, gdzie ma zamieszkać. Zazwy-
czaj takie miejsce wskazuje  się 
w bezpośrednim sąsiedztwie ośrod-
ka dla uchodźców, w uzgodnieniu 
z zainteresowanym. Natomiast, jeśli 
w Luboniu powstanie jakaś inicja-
tywa oddolna, poza strukturami 
Urzędu, wśród mieszkańców czy 
para�i, to na pewno miasto będzie 
współdziałało. Póki co, nie mam 
żadnych sygnałów w  tej sprawie. 
Prywatnie, współpracowałam z Fun-
dacją „Estera”, która zorganizowała 
przyjazd do Polski dla 60 osób z Sy-
rii – chrześcijan z  Damaszku, na 
miejscu – w  Syrii – wybranych. 
Załatwiała transport i środki na ich 
pobyt w Polsce. Posiadała deklaracje 
konkretnych osób o  przyjęciu 
i utrzymaniu tych Syryjczyków, po-
mocy w nauce języka i znalezieniu 
im pracy. Znam osoby, które tę po-
moc zadeklarowały oraz takie, któ-
re zobowiązały się przeznaczać co 
miesiąc pewne środki na utrzymanie 
tych rodzin przez rok. Przez ten czas 
Syryjczycy muszą podjąć decyzję 
o pozostaniu w naszym kraju (lub 
wyjeździe) oraz usamodzielnić się. 
Takie inicjatywy osobiście uważam 
za cenne. W momencie jednak, kie-
dy Fundacja szukała pomocy, ze 
strony rządu nie była ona wtedy taka 

oczywista, chociaż chodziło o wy-
selekcjonowanych chrześcijan, któ-
rzy łatwiej się asymilują w naszym 
kraju. Z bólem serca, my jako gmi-
na, odmawiamy przyjęcia repatrian-
tów ze Wschodu, informując, że nie 
mamy żadnego wolnego lokalu, by 
ich ugościć. Takie wnioski o dekla-
rację przyjęcia do Lubonia przycho-
dzą. Polakom, którzy chcą do nas 
wrócić powinniśmy oferować po-
moc w pierwszej kolejności.

Dominacja prawników

„WL”: Nowy zastępca burmi-
strza, podobnie jak Pani, jest 
prawnikiem. Wliczając Sekretarza 
Miasta i 3 radców prawnych pra-
cujących dla Urzędu, to chyba 
najliczniejsza grupa zawodowa 
wśród urzędników. W  kampanii 
wyborczej dużą wagę przypisywa-
ła Pani wykształceniu. Czy Luboń 
nie potrzebuje bardziej kogoś ze 
zmysłem technicznym: inżynierów, 
projektantów, budowlańców, spe-
cjalistów od inwestycji, zamiast 
kolejnego prawnika?

M.M.: Też się nad tym zastana-
wiałam i kiedy zaczęłam poszuki-
wania osoby, która miałaby pełnić 
funkcję mojego zastępcy ds. inwe-
stycji, to w  pierwszej kolejności 
myślałam o  inżynierze. Przyznaję, 
że prowadziłam rozmowy w  tym 
kierunku, ale stwierdziłam, że funk-
cja zastępcy burmistrza to coś wię-
cej niż tylko znajomość zagadnień 
inwestycyjnych. To przede wszyst-
kim umiejętność zarządzania pracą 
i  procesami inwestycyjnymi. Zna-
jomość zasad rządzących tymi pro-
cesami nie jest tak istotna, jak umie-
jętność kierowania specjalistami 
z dziedziny budownictwa, których 
tu w Urzędzie mam, i koordynowa-
nia ich pracy. Pan Michał Popławski 

Tylko dla „Wieści”
Wywiad z Burmistrz Lubonia – Małgorzatą Machalską

ma doświadczenie w  zarządzaniu 
zasobami ludzkimi w ramach pro-
cesów inwestycyjnych. Wiem, że 
organizował cały proces inwestycyj-
ny i  zarządzał zespołem ludzi, 
w skład którego wchodzili projek-
tanci, wykonawcy, osoby od mar-
ketingu, komunikacji z  mediami, 
po osoby, które obiektem miały 
zarządzać. Uczestniczył na każdym 
etapie procesu inwestycyjnego, roz-
mawiał z wójtami na temat lokali-
zacji, brał udział w tworzeniu do-
kumentów związanych z  ochroną 
środowiska i pozwoleniami na bu-
dowę, rozmawiał z projektantami, 
miał wpływ na to, jacy wykonawcy 
poprowadzą inwestycję. To mnie 
przekonało, że sobie poradzi.

„WL”: A wygrał w  konkursie 
z kim?

M.M.: To był mój wewnętrzny 
konkurs, nieupubliczniany. Wygrał 
właśnie z inżynierami. Uznałam, że 
jest mi potrzebna osoba, która bę-
dzie potra�ła inwestycje utrzymać 
w karbach, świetnie je nadzorować, 
zaplanować i  rozliczać z  efektów. 
Specjalistów w branży budowlanej 
– drogowej i  kubaturowej mamy 
(świetny zespół).

„WL”: Czyli wykształcenie jest 
nieważne? Wszystkie te cechy, któ-

re Pani wymieniła to nie 
efekt wykształcenia Micha-
ła Popławskiego, ale jego 
doświadczenia zawodowe-
go.

M.M.: Oczywiście, że 
wykształcenie jest ważne, 
tylko czy osoba z jakimkol-
wiek przygotowaniem wy-
uczonym byłaby w  stanie 
pozyskać takie doświadcze-
nie i mieć taką wiedzę? Stu-
dia prawnicze pomogły panu 
Popławskiemu w  przejściu 
ścieżki zawodowej. Ja też je-
stem z wykształcenia praw-
nikiem, ale łatwiej mi, dzięki 
tej edukacji, poukładać sobie 
w głowie cały ten proces in-
westycyjny.

„WL”: Czy nie ma jed-
nak niebezpieczeństwa, że 
ktoś, kto nie posiada zmy-
słu technicznego, nie jest 

inżynierem, nie będzie wiedział, 
jak powinno się wykonać inwesty-
cje? Inni mogą wykorzystać ten 
brak wiedzy do tego, że będzie się 
robiło coś drożej niż można, a bur-
mistrz nie będzie w  stanie tego 
zwery�kować, bo  się na tym nie 
zna? Przykładem są polskie auto-
strady.

M.M.: Po to mam ludzi w Wy-
dziale Inwestycji, którzy pod kątem 
kosztorysowania też już są wykształ-
ceni, i jesteśmy to w stanie wery�-
kować. To młoda kadra, która 
sprawdziła  się na kilku miejskich 
inwestycjach, np. budowa ul. 
1 Maja, gdzie mieliśmy dwóch, jed-
nocześnie pracujących wykonaw-

ców, czy ul. Brzechwy – skrupulat-
nie rozliczone. Pomimo szerszego 
zakresu robót niż zakładaliśmy, do 
ul. 1 Maja nie dołożyliśmy ani gro-
sza, a na budowie ul. Brzechwy na-
wet zaoszczędziliśmy. Ci urzędnicy 
muszą mieć wsparcie w  osobie, 
która będzie to wszystko koordyno-
wała i rozliczała z wykonanych za-
dań. Poza tym, o czym się już prze-
konałam, zastępca burmistrza to nie 
tylko osoba techniczna. Musi po-
tra�ć mnie zastąpić, reprezentować 
Miasto na zewnątrz, mieć dobry 
kontakt ze społecznościami. Pan 
Michał to człowiek otwarty, serdecz-
ny, myślę, że się spodoba mieszkań-
com.

„WL”: I w 30-tysięcznym mie-
ście nie znalazła Pani takiej oso-
by…

M.M.: Nie, nie znalazłam, ta-
kiej, która byłaby gotowa do pracy 
praktycznie od rana do wieczora, 
również w weekendy (bywanie na 
imprezach miejskich i innych), i do 
której miałabym takie zaufanie, by 
była moim zastępcą. Jakiś czas szu-
kałam. Informację o tym, że Miko-
łaj Tomaszyk odejdzie, miałam już 
wcześniej. Wiadomo było, że na 
dłuższą metę nie da  się pogodzić 
pracy naukowej z  tą w  Urzędzie 
i przewód habilitacyjny będzie mu-
siał otworzyć. Liczyłam jednak na 
to, że da się tę decyzję opóźnić.

„WL”: To świadczy o  tym, że 
pan Mikołaj Tomaszyk karierę 
naukową traktował bardziej serio 
niż pracę burmistrza i  dokonał 
wyboru.

M.M.: Oczywiście, że dokonał 
wyboru, ale nie miał innego wyjścia. 
Jeśli nie zrobiłby tej habilitacji dziś, 
zamknąłby sobie szanse de�nityw-
nie. Burmistrzem się bywa... Chęt-
nie by wrócił… Był zaangażowany 
w pracę całym sercem.

Przeciw dopalaczom

„WL”: Ze statystyk lubońskiej 
kroniki policyjnej wynika, że do 

cd.  
na str. 
24
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M. Machalska – „Polakom, którzy chcą do 
nas wrócić powinniśmy oferować pomoc 
w pierwszej kolejności”   fot. Piotr P. Rusz-
kowski
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Pani Burmistrz – „Dziś nie jestem w stanie 
odpowiedzieć na pytanie, kto za to odpo-
wiada”   fot. Piotr P. Ruszkowski
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stałego problemu kradzieży samo-
chodów w naszym mieście doszły 
zatrzymania osób posiadających 
lub handlujących narkotykami 
i innymi środkami odurzającymi, 
a także kierowców będących pod 
ich wpływem. Problem ten dotyczy 
też lubońskich szkół. Liczby 
w ostatnich miesiącach rosną. Co 
rusz w  którymś rejonie Lubonia 
powstają punkty, o których mówi 
się, że są miejscami handlu groź-
nymi dopalaczami. Jak miasto 
postrzega ten problem i konkret-
nie przeciwdziała tym niepożąda-
nym zjawiskom? Jakie dyrektywy 
w tej kwestii otrzymali dyrektorzy 
szkół?

M.M.: Problem jest nam znany. 
Podjęliśmy stosowne kroki. Chcemy 

przede wszystkim uświadamiać ro-
dziców i dzieci, bo od tego trzeba 
zacząć – uświadamiać o  ryzyku 
związanym z  dopalaczami. Na 23 
października przewidzieliśmy de-
batę na ten temat w Ośrodku Kul-
tury – dla gimnazjalistów, rodziców, 
nauczycieli z udziałem specjalistów 
(czytaj na str. 34). 27.10 odbę-
dzie  się szkolenie dla pedagogów 
i psychologów z lubońskich szkół, 
a  w  listopadzie powtórnie konfe-
rencja szkolnych rad rodziców. Dy-
rektorzy szkół ściśle współpracują 
z policją. Wiem, że w ub. roku ten 
problem był w Gimnazjum nr 1 – 
kilka przypadków dopalaczy 
w szkole. Póki co, nie mam żadnych 
o�cjalnych informacji, że w  tym 
roku szkolnym taki problem  się 
pojawił. Natomiast mam niepo-
twierdzone informację od jednego 
z rodziców z Gimnazjum nr 2 (chce 
pozostać anonimowy), przekazywał 
ją na sesji RML Robert Korcz, że 
ten problem istnieje. Dyrekcja jed-
nak nie potwierdza tych doniesień. 
Zarówno lubońska policja, jak 
i  Straż Miejska nie miały w  tym 
roku żadnych zgłoszeń dotyczących 
substancji psychoaktywnych znaj-
dujących  się na terenie placówek 
oświatowych. Funkcjonariusze ko-
misariatu nie prowadzili w 2015 r. 
żadnej sprawy dotyczącej posiada-
nia lub handlu dopalaczami na te-
renie naszego miasta.

WL”: Szkoły są bardzo herme-
tyczne, jeśli chodzi o ujawnianie 
takich informacji. Nie chcą, być 
narażone na mówienie o  nich 
w tym aspekcie. Fakty od lat już 
są, natomiast wszystko, jak to się 
zgrabnie mówi, jest zamiatane pod 
dywan.

Tylko dla „Wieści”cd.  
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M.M.: Może tak kiedyś było, ale 
teraz nie, bo dyrektorzy ściśle współ-
pracują z policją. Jeżeli takie przy-
padki są, to osoba podejrzana o kon-
takt z narkotykami natychmiast jest 
wzywana na policję. O�cjalnie nie 
posiadam informacji o  punktach, 
gdzie są sprzedawane dopalacze czy 
narkotyki. Poradzić z  problemem 
możemy sobie jedynie współpracując 
z policją, bo tylko ona ma kompe-
tencje w tym zakresie. Burmistrz ani 
urzędnicy nie są w stanie ani wyko-
nywać tam kontroli, ani wpłynąć na 
zamknięcie tych miejsc. Nie możemy 
nawet zlecać takich kontroli, a jedy-
nie prosić policję o  jej przeprowa-
dzenie, co zrobiliśmy. Efekty pozna-
my niebawem. Poprosiłam o dodat-
kowe kontrole w miejscach typowa-
nych jako potencjalne punkty sprze-
daży takich środków.

Lipne odszkodowanie

„WL”: Miasto zapłaciło 
15 tys. zł odszkodowania za znisz-
czenia wywołane przez przewró-
cone drzewo. Niedawno o proble-
mie tym kilkakrotnie pisaliśmy. 
Było też pytanie od mieszkańców 
w tej sprawie. Z odpowiedzi udzie-
lonej przez urzędników wynikało, 
że miasto jest ubezpieczone od 
takich zdarzeń. Dlaczego więc 
w  tym przypadku polisa nie za-
działała?

M.M.: Polisa zadziałała, nato-
miast ubezpieczyciel (InterRisk), 
który został przypozwany w  tym 
procesie, uchylił się od wypłaty od-
szkodowania, wobec tego miasto je 
zapłaciło i teraz będzie się domagać 
zwrotu tej kwoty od ubezpieczycie-
la. Nie odpuszczę.

Kto odpowiada?

„WL”: Mieszkańcy interesu-
ją  się karą, jaką zapłaciliśmy za 
niedopełnienie formalności zwią-
zanych z  używaniem części hali 
LOSiR przy ul. Kołłątaja (owalu) 
bez pozwolenia na użytkowanie. 
Jak do tego doszło i kto za to od-
powiada?

M.M.: Odpowiedź na to pytanie 
nie jest taka prosta. Ostatnio dosta-
łam interpelację (czytaj: str. 20 – od 
red.) z kilkoma pytaniami. W związ-
ku z tym, że jak widzę, temat nadal 
żyje, przyjrzę się sprawie (mam już 
4 tomy akt). Odpowiedź na to pyta-
nie nie jest dziś możliwa. Jak do tego 
doszło? Nie wiem. Muszę to ustalić, 
a bez rozmów z wieloma osobami, 
nie jest to wykonalne – nie wszystko 
wynika z dokumentów. Dziś nie je-
stem w stanie odpowiedzieć na py-
tanie, kto za to odpowiada.

Satysfakcja

„WL”: Po blisko roku pracy 
można już pewnie to ocenić – 
jak się Pani na stanowisku burmi-
strza pracuje?

M.M.: Bardzo dobrze. Nie spo-
dziewałam się, że ta praca daje tyle 
satysfakcji. Można zrobić dużo kon-
kretnego i  dobrego. Cieszą takie 
przedsięwzięcia, jak te, które teraz 
realizujemy – np. Dzienny Dom Po-
bytu „Senior-Wigor”. Potwierdzam, 
że wiele zależy od burmistrza, od jego 
nastawienia, od tego, jak motywuje 
innych, włącza ich do pracy.

wywiad przeprowadzili:  
Hanna Siatka i Piotr P. Ruszkowski

n
Pytania o szczegóły niektórych 
kwestii do wyjaśnienia tra�ły do 
notatnika   fot. Piotr P. Ruszkowski

W ocenie pracowników 
Urzędu Miasta oraz Spół-
ki Kom-Lub Sp. z  o.o., 

w  sierpniowym numerze „Wieści 
Lubońskich”, w  kilku artykułach 
pojawiły  się informacje niepełne. 
Odnosimy  się do poszczególnych 
kwestii oraz uzupełniamy materiał 
o działania i prace przeprowadzane 
przez Miasto.

„Lasek na końcu?”
W artykule „Lasek na końcu?” 

str. 11 sugeruje się, że w tym rejonie 
nie przeprowadza się modernizacji 
i remontów. Tymczasem nie jest to 
prawdą, gdyż w  ciągu ostatnich 
kilku miesięcy w Lasku przeprowa-
dzono kompleksową modernizację 
3 przystanków (wymiana chodnika 
przy zatoce oraz zamontowanie 
nowej wiaty) na ul. Jana III Sobie-
skiego. W  artykule wnioskuje się, 
aby przystanek za ul. Podgórną 
zmodernizować, podczas gdy w tym 
miejscu zamontowanie nowej wia-
ty nie jest możliwe z racji warunków 

technicznych. Nie ma możliwości 
wstawienia przystanku przy jedno-
czesnym zachowaniu 1,5 metra 
wolnego chodnika oraz odpowied-
niej odległości od „daszku” do kra-
wędzi zatoki. Oczywiście zieleń koło 
przystanku zostanie skoszona. Po-
nadto, przystanek pokazany na 
zdjęciu w tymże artykule nie mógł-
by zostać zmieniony na zadaszony, 
gdyż nie spełniałby obowiązujących 
przepisów. Mianowicie, dach wiaty 
przystankowej musi kończyć się na 
1,5 metra przed granicą chodnika, 
co w danym przypadku jest niewy-
konalne. Zakładamy, że mieszkań-
cy nie byliby zadowoleni z nowego 
znaku i  ławeczki, kosztem wiaty, 
która teraz chroni przed deszczem. 
Jak widać w Lasku się dzieje.   

Mateusz Olejniczak  
(Wydział Spraw Komunalnych)

„Inwestycje w mieście”
W artykule na str. 27 omawiają-

cym inwestycje w mieście, redaktor 
Piotr Paweł Ruszkowski zarzuca, że 

brakuje przejrzystości w działaniach 
urzędu. Podaje dalej kwoty umów 
kredytowych, które rzekomo Miasto 
„zaciągnęło“, co zdecydowanie róż-
ni się od faktycznego stanu �nansów. 
Zabrakło w tym miejscu wnikliwszej 
analizy �nansowej ze strony redak-
tora. Prezentujemy wyjaśnienie do-
tyczące uwag zawartych w ostatnim 
akapicie artykułu. – Umowy kredy-
towe zawierane z bankami przewi-
dują, że Miasto ma prawo do niewy-
korzystania pełnej kwoty kredytu bez 
ponoszenia z  tego tytułu dodatko-
wych kosztów. Takie sytuacje miały 
miejsce w ostatnich latach:
Qn w roku 2013, zaplanowano kre-

dyt w kwocie 6 000 000 zł, faktycz-
nie zaciągnięto zobowiązanie na 
3 500 000 zł,
Qn w roku 2014, zaplanowano kredyt 

w kwocie 11 126 303 zł, faktycznie 
zaciągnięto zobowiązanie w  wyso-
kości 6 500 000 zł,
Qn na 2015 rok zaplanowano 

8 722 344,30 zł, na dzień obecny nie 
wykorzystano ani złotówki.   

Mirosław Stromczyński  
(Skarbnik Miasta)

„Jest gorzej”
W artykule dotyczącym remon-

tu zatoki autobusowej przy ul. Stre-

icha (str.  35) sugeruje się, że stan 
przystanku jest gorszy niż przed 
remontem, tymczasem uważamy, 
że jest i będzie lepiej! Nie zgadza-
my się z tezą, że modernizacja przy-
stanku utrudnia mieszkańcom ko-
rzystanie z jego otoczenia. Potrzeba 
remontu chodnika i zatoki autobu-
sowej na ul. ks. Streicha wynikała 
z kilku powodów:
Qn konieczne było dostosowanie za-

toki autobusowej do wymaganych 
standardów – także dla zapewnienia 
wygody osób niepełnosprawnych,
Qn stara nawierzchnia wykonana 

z płytek była w stanie katastrofal-
nym – pełna dziur i zapadlisk, prak-
tycznie wszystkie płytki popękane, 
„szczerbate” krawężniki, co widać 
na załączonym zdjęciu. Powodem 
było naturalne wieloletnie zużycie, 
ale i nagminne rozjeżdżanie chod-
nika przez samochody dostawcze,
Qn przerwa między pawilonami bar-

dzo często była wykorzystywana do 
omijania sygnalizacji świetlnej na po-
bliskim skrzyżowaniu. Ze względów 
bezpieczeństwa trzeba było zlikwi-
dować ten swoisty „bypass” (możli-
wość przejazdu zostanie w najbliższej 
przyszłości jeszcze bardziej ograni-
czona przez ustawienie gazonów).

Urząd Miasta wyjaśnia
Uzupełnienia z Urzędu Miasta do informacji zawartych 
w sierpniowym numerze „Wieści Lubońskich”

cd.  
obok
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LUDZKIE SPRAWY

- Mieszkaniec podpowiada: In-
formuję, że ścieki do Strumienia 
Junikowskiego odprowadzają �rmy, 
które znajdują się między ul. Po-
wstańców Wlkp. a Paderewskiego. 
Ścieki to koncentraty płynów do 
mycia. Uwaga! Właściciel jednej 
z �rm ma bardzo dobre znajomości 
w Urzędzie Miasta. W związku z tym 
pytanie brzmi: Jak rozwiązała się 
sprawa spuszczania ścieków do Stru-
mienia Junikowskiego, opisywana 
w sierpniowych „WL” na str. 12 pt. 
Nielegalny spust”. Kto spuszczał 
ścieki i jaką otrzymała karę?

Odp.: Uprzejmie informuję, że 
Burmistrz Miasta Luboń, po dokona-
niu wstępnych ustaleń dotyczących 
wylotu ścieków do Strumienia Juni-
kowskiego, wystąpił do Wojewódzkie-
go Inspektora Ochrony Środowiska 
z prośbą o przeprowadzenie kontroli 
interwencyjnych (bez zapowiedzi) 
wskazanych podmiotów. Kontrole 
podmiotów podjęte zostały w try-
bie ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, tj. bez zawiadomienia 
przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia 
kontroli. W wyniku kontroli jednego 
z pomiotów stwierdzono naruszenia 
przepisów i w związku z powyższym 
zarządzeniem pokontrolnym WIOŚ 
zobowiąże podmiot do wyelimino-
wania szeregu naruszeń. Dodatko-
wo będą prowadzone postępowania 
administracyjne oraz zostaną wy-
mierzone kary pieniężne. Kolejny 
podmiot wskazany przez tut. Urząd 
jest w  trakcie kontroli, zakończe-
nie której przewidywane jest na 30 
października br. W przedmiotowej 
sprawie Miasto Luboń jest w ciągłym 
kontakcie z  pracownikami Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Poznaniu.   

oprac. Joanna Cichoń

- Mieszkaniec: Czy skoro miasto, 
jak napisała pani urzędnik w „Wie-
ściach Lubońskich” (08-2015, str. 24 
– „Pytania do władz” – zarośnię-
te chodniki na ul. Traugutta), dba 
o chodniki i usuwa zielsko w przy-
padku opisywanym, czyli posesję od 
chodnika oddziela pas zieleni, to czy 
będzie też, zgodnie z  przepisami, 
odśnieżać te chodniki?

Odp.: Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku oraz „Regulami-
nem utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Luboń” właściciele 
nieruchomości są zobowiązani do 
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych 

bezpośrednio przy granicy nierucho-
mości. Obowiązek sprzątania chodnika 
dotyczy: właścicieli, współwłaścicieli 
nieruchomości, użytkowników wieczy-
stych oraz jednostek organizacyjnych 
i osób posiadających nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
innych podmiotów władających nie-
ruchomością. W sytuacji, gdy chod-
nik biegnie wzdłuż nieruchomości, 
ale nie jest położony bezpośrednio 
przy jej granicy, np. wówczas, gdy do 
nieruchomości przylega pas zieleni, 
oraz w sytuacji, gdy na chodniku jest 
dopuszczony płatny postój lub par-
kowanie pojazdów samochodowych, 
właściciel nieruchomości przylegającej 
jest zwolniony z obowiązku sprzątania 
chodnika.    oprac. Krystyna Ciszak

Renata G.: Niedawno 
wprowadziłam się do Lu-
bonia. Z moich obserwacji 
wynika, że Poznań, w tym 

Luboń, ma najwyższą cenę za wy-
wóz ścieków w  Polsce. Jaki wpływ 
na wysokość tych cen ma Luboń? 
Jakie Luboń zajmuje w tej sprawie 
stanowisko? Jaki wpływ do budżetu 
miasta z tytułu podatku (opłaty) re-
alizuje Aquanet za instalację leżącą 
na terenach naszych dróg?

Odp.: Miasto Luboń nie ma bezpo-
średniego wpływu na to, w jaki sposób 
rozliczają się przedsiębiorcy wywożący 
ścieki z mieszkańcami. Nie ma w tym 
zakresie taryf czy cen urzędowych. Tą 
kwestię reguluje umowa z mieszkańcem 
i zasady wolnego rynku. Cena płacona 
za tę usługę musi uwzględniać koszty 
przedsiębiorcy oraz jego zysk. Po stro-
nie kosztów są oczywiście koszty pracy, 
które mogę być w Wielkopolsce nieco 
wyższe niż w innych częściach kraju. 
Jeżeli chodzi o opłaty za korzystanie 
z  kanalizacji sanitarnej, to wynikają 
one z  umów i  taryf Aquanetu SA, 
które są przyjmowane w stosownym 
trybie. Miasto jest mniejszościowym 
akcjonariuszem Aquanet SA. W tym 
zakresie należy wskazać, że z  opłat 
jest �nansowany rozwój i  utrzyma-
nie całej sieci. Nad poprawnością 
umów czuwa m.in. Urząd Ochrony 
Konkurencji i  Konsumentów i  inne 
władze regulacyjne. Władze Miasta 
są za jak najniższymi kosztami życia 
mieszkańców i  mając na uwadze tę 
kwestię, Urząd Miasta Luboń prowa-
dzi aktywną politykę mającą na celu 
rozwój infrastruktury sanitarnej. Jako 
przykład można wskazać, że pracowni-
cy urzędu prowadzili w imieniu Aqu-
anet SA budowę kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w ul. 1 Maja. Do 

Kontynuując cykl „Mieszkańcy pytają”, zapraszamy Państwa 
do nadsyłania pytań do władz wykonawczych (burmistrzów) 
i stanowiących (radnych), urzędników itp., które publikujemy. 

W związku z różną tematyką, pytania i odpowiedzi zamieszczamy na 
stosownych szpaltach, niektóre z nich eksponując. Przypominamy, że 
pytania można dostarczać do redakcji przy ul. Wschodniej 23A/62, 
wrzucać do niebieskich skrzynek na terenie Lubonia, przesyłać e-
-mailem na adres: redakcja@wiescilubonskie.pl lub zatelefonować: 
61 810 43 35, 609 616 277, 609 616 290.

Redakcja

Pytania do władz

Apel

Przeprowadzając remont trzeba 
było zachować równy poziom chod-
nika – trudno przecież dostosowy-
wać go do nieprawidłowo ukształto-
wanego terenu leżącego poza dział-
kami miejskimi, dlatego ich użyt-
kownicy musieli pewne prace wyko-
nać sami. Mając to na względzie ok. 
dwa miesiące przed rozpoczęciem 
prac poproszono właścicieli sąsied-
nich obiektów o kontakt. Większość 
użytkowników taki kontakt nawią-

zała i udało się ich problemy rozwią-
zać, choć nie bez drobnych zgrzytów. 
Milczenie pozostałych, także w trak-
cie przeprowadzanych prac, kazało 
przypuszczać, że problemów nie 
widzą. Próg, który powstał pomiędzy 
chodnikiem a prowizoryczną ścież-
ką należącą do przychodni, powinien 
oczywiście zlikwidować właściciel 
terenu. Mając na względzie koniecz-
ność podnoszenia komfortu osób 
niepełnosprawnych w  tym rejonie 
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w porozumieniu z p. Burmistrz pod-
jęto decyzję o  modernizacji pobli-
skiego przejścia dla pieszych jeszcze 
w tym roku, choć prace te były prze-
widziane na rok 2016.   

Tadeusz Urban   
(dyrektor Kom-Lub Sp. z o.o.)

„Po ulewach”
W artykule na str. 38, redaktor 

Piotr Paweł Ruszkowski zamieścił 
zdjęcie zarwanej studni, choć w ko-

mentarzu do zdjęcia poinformował, 
że studnia ta została już wypełniona. 
Jednakże, zdjęcie to wprowadza 
czytelnika w błąd, gdyż przedstawia 
sytuację już nie istniejącą. Co wię-
cej, po ob�tych opadach deszczu, 
Miasto wymieniło 5 zarwanych 
studni i na bieżąco monitoruje tego 
typu problemy.   

Mateusz Olejniczak 
 (Wydział Spraw Komunalnych)

budżetu Miasta wpływają od Aquanet 
SA środki z tytułu szeroko pojętego 
zajęcia pasa drogowego. W roku 2015 
była to kwota 184 004,81 zł.    

 oprac. Dariusz Springer

Paulina B.: Dlaczego 
przy alejkach spacerowych 
na wzgórzu w parku Papie-
skim brakuje pojemników 
na śmieci?

Odp.: Uprzejmie informuję, iż na-
szym zdaniem, w parku Papieskim jest 
ustawiona wystarczająca ilość koszy 
na śmieci, jest ich bowiem 19 (13 du-
żych betonowych koszy przy alejkach 
spacerowych, 2 kosze na placu zabaw 
dla dzieci, 2 kosze na wybiegu dla 
psów, 2 kosze na psie odchody).     
 oprac. Tadeusz Urban

Marian Z.: Blisko go-
dzinę szukałem placówki 
InPostu na ul. Wschodniej, 
by odebrać awizo z sądu. 

To skandal! Dlaczego na nowym osie-
dlu w Centrum Lubonia panuje taki 
bałagan w nazwach ulic i adresach? 
Kto to wytyczał?

Odp.: W odpowiedzi na Pana pytanie 
uprzejmie informuję, iż oznakowanie 
ulic i adresów przy ul. Wschodniej 
jest prawidłowe. Dodam, że na stro-
nie internetowej www.lubon.pl jest 
dostępny plan miasta, gdzie istnieje 
możliwość wyszukania danych we-
dług zadanych kryteriów (np. adresy, 
ulice). Korzystanie z  prowadzonej 
przez gminę ewidencji miejscowo-
ści, ulic i adresów w systemie tele-
informatycznym pozwala na szybki 
dostęp do zgromadzonych danych 
i  na błyskawiczne wyszukanie np. 
danego punktu adresowego. Zapra-
szam do korzystania z tej możliwo-
ści. Pozwolę sobie również poin-
formować, że w  �rmie handlowej 
InPost Sp. z o.o. pod numerem tel. 
801 400 100 uzyskałam informację, 

iż przy ul. Wschodniej placówki tej 
�rmy nie ma. Są za to placówki: przy 
ul. Żabikowskiej 34 (w saloniku pra-
sowym), ul. Poniatowskiego  70 (w 
przedsiębiorstwie usług handlowych) 
i ul. Armii Poznań 111a (w sklepie 
wielobranżowym). Owszem, przeglą-
dając strony internetowe można się 
zorientować, że taka placówka była 
zlokalizowana w jednym ze sklepów 
przy ul. Wschodniej, jednak jak się 
dowiedziałam od właściciela sklepu, 
już od jakiegoś czasu (ok. 2-3 mie-
sięcy) tam nie istnieje. Jednocześnie 
informuję, iż nadawanie nazw ulic 
należy do kompetencji Rady Miasta 
Luboń. Ustalanie numerów porząd-
kowych oraz zakładanie i  prowa-
dzenie ewidencji miejscowości, ulic 
i adresów, jak również umieszczanie 
i utrzymywanie w należytym stanie 
tabliczek z  nazwami ulic i  placów 
na obszarze gminy, należy do zadań 
miasta. Numery porządkowe ustala 
burmistrz miasta z  urzędu lub na 
wniosek zainteresowanych i zawia-
damia o tych ustaleniach właścicieli 
nieruchomości lub inne podmioty 
uwidocznione w ewidencji gruntów 
i budynków, które tymi nieruchomo-
ściami władają. Oni mają obowiązek 
umieszczenia w widocznym miejscu 
na ścianie frontowej budynku tabliczki 
z numerem porządkowym w terminie 
30 dni od dnia otrzymania. Zgodnie 
z zapisami ustawy prawa geodezyj-
nego i kartogra�cznego na tablicz-
ce, oprócz numeru porządkowego, 
zamieszcza się również nazwę ulicy 
lub placu. W przypadku gdy budy-
nek położony jest w głębi ogrodzonej 
nieruchomości, tabliczkę z numerem 
porządkowym umieszcza się również 
na ogrodzeniu. Niestety, można zaob-
serwować, iż nie wszyscy dopełniają 
obowiązku w zakresie umieszczania 
tabliczek z numerem porządkowym 
nieruchomości, co może powodować 
utrudnienia w dotarciu pod wskazany 
adres.    oprac. Krystyna Ciszak
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W środę, 7 października br., 
w sali konferencyjnej hotelu 
Max przy ul. Kościuszki 

w  Luboniu odbyło  się spotkanie, 
mające na celu przedstawienie kan-
dydatów na posłów. Prezentację pro-
wadziła Jolanta Korcz, a obecni byli 
m.in.: lider poznańskiej listy Prawa 
i  Sprawiedliwości, poseł Tadeusz 
Dziuba oraz radny Poznania Szymon 
Szynkowski vel Sęk. Tadeusz Dziuba 
omówił zarys programu wyborczego 
PiS-u oraz jego najważniejsze cele. 
Kandydaci opowiedzieli o  sobie, 
a  także przedstawili priorytetowe, 

według nich, zadania nadchodzącej 
kadencji sejmu.

Spotkanie miało charakter 
otwarty, zatem mieszkańcy chętnie 
podjęli dyskusję, przekazując lokal-
ne problemy społeczne i kulturowe.

Powstał komitet poparcia dla 
Szymona  Szynkowskiego vel Sęka 
w składzie: Teresa Majchrzak (mat-
ka zamordowanego Piotra Maj-
chrzaka), Elżbieta Gogolewska 
(wykładowca na Uniwersytecie 
Warszawskim ) i Jolanta Krupińska 
(przedsiębiorca)

Jolanta Korcz

PiS zaprezentował kandydatów
Stół prezydialny 
podczas spotkania 
przedwyborczego 
PiS-u w Luboniu, od 
prawej: członkinie 
komitetu poparcia 
Szymona Szynkow-
skiego – Elżbieta 
Gogolewska, Teresa 
Majchrzak i Jolanta 
Krupińska; dalej 
Tadeusz Dziuba i 
Szymon Szynkowski 
vel Sęk oraz prowa-
dząca Jolanta Korcz

Bartłomiej Wróblewski – radny sejmiku województwa wielkopol-
skiego –złożył interpelację dotyczącą uciążliwości lotniska woj-
skowego w Krzesinach dla mieszkańców naszego miasta. Chodzi 

o to, żeby zostały podjęte działania, które unormują sąsiedzkie stosunki 
z lotniskiem dla dobra lubonian.

Jednocześnie Bartłomiej Wróblewski wystosował pismo do dyrek-
tora Regionu Zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK 
w Poznaniu – Mirosława Kruszyńskiego – dotyczące wykonania bez-
piecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów pod wiaduktem kolejo-
wym przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Luboniu. W związku z tym, 
że modernizacja linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań wciąż jeszcze 
nie jest zakończona, to przy dobrej woli decydentów ta inwestycja jest 
jeszcze możliwa.

PAW

Interwencje radnego 
sejmiku

Lubonianie w PO
Na konwencji

Na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich odby-
ła się 12 września konwencja 

wyborcza Platformy Obywatelskiej, 
na której zaprezentowano program 
na kolejne lata. Wydarzenie to sze-
roko komentowano w mediach. Te-
maty obejmowały sprawy dotyczące 
gospodarki, rodziny, rozwoju i ryn-
ku pracy. Luboń reprezentował na 

konwencji Radosław Kelma z koła 
PO w naszym mieście.

Piknik kół
11 września, w Ośrodku Przy-

wodnym Rataje w  Poznaniu od-
był  się piknik kół Platformy Oby-
watelskiej Powiatu Poznańskiego 
i miasta Poznań. Z Lubonia wzięli 
udział Zbigniew Jankowski – radny 
powiatowy – i  Radosław Kelma – 
wiceprzewodniczący koła Luboń.

KK

n
Lubonianie Zbigniew Jankowski (z prawej) i Radosław Kelma (z lewej) 
z Szymonem Ziółkowskim (lekkoatleta, młociarz, mistrz olimpijski, dwu-
krotny mistrz świata)

cd.  
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9 nia na budowę). W 2007 r. zatrud-

nił się w �rmie Schiever Polska Sp. 
z o.o. (franczyzobiorca marki Au-
chan, właściciel dwóch Centrów 
Handlowych Auchan oraz hiper-
marketów Bien), na stanowisku 
managera ds. ekspansji, bezpośred-
nio podległego prezesowi zarządu, 
w której pracował do 30 września 
br. Przez ostatnie 1,5-2 lata zajmo-
wał  się wprowadzeniem na rynek 
polski marki odzieżowej Kiabi (po-
siadającej ok. 500 sklepów w Euro-
pie). Był odpowiedzialny za znale-
zienie dla niej miejsca w Polsce oraz 
negocjowanie w imieniu spółki pod 
względem prawnym umów z takimi 
�rmami, jak: IKEA, Empik, CCC, 
Blue City, Leroy Merlin, GTC, Ap-
sys. Wybór padł ostatecznie na cen-
trum handlowo-rozrywkowe Blue 
City przy al. Jerozolimskich w War-
szawie. Kiedy Michał Popławski 
odchodził z �rmy, planowano loka-
lizację tej marki także w  innych, 
dużych miastach w Polsce.

Ta świadomość bycia zarówno 
po stronie wydającego decyzję, jak 
i osoby, która o decyzję się ubiega, 
była jednym z powodów podjęcia 
przez M. Popławskiego stanowiska 
zastępcy Burmistrza Lubonia (od 1 
października br.). Po swoim po-
przedniku – Mikołaju Tomaszyku, 

który we wrześniu, z uwagi na sty-
pendium naukowe, zrezygnował 
z funkcji wiceburmistrza – przejął 
ten sam zakres obowiązków.

Jako cel stawia sobie to, by 
mieszkańcy dobrze  się czuli 
w  Luboniu, a  także maksymalne 
wykorzystanie ukształtowania tere-
nu miasta. Widzi potrzebę rozbu-
dowy jednej ze szkół podstawowych 
lub budowy nowej (najlepiej w No-
wym Centrum Lubonia). Chce 
przywrócić miastu tereny rekreacyj-
ne przy Warcie i kontynuować mo-
dernizację dróg. Z  niedokończo-
nych przez poprzednika i przecią-
gających  się inwestycji, których 
realizację będzie się starał przyspie-
szyć, wymienia budowę ul. 
Wschodniej (przetarg na pewno 
w tym roku) oraz wykonanie ścież-
ki rekreacyjnej przy stawie Edy 
(teren tzw. szacht przy ul. Niezłom-
nych). Bardzo mu zależy na moder-
nizacji i  budowie nowych placów 
zabaw.

Zapowiada, że w lokalizacji in-
westycji będzie się starał być spra-
wiedliwy. Jego zdaniem, mieszkań-
cy muszą mieć poczucie, że inwe-
stycje są równo rozdzielane. Reali-
zacja większego przedsięwzięcia 
(np. budowa ul. Wschodniej) po-
winna  się łączyć z  informacją dla 

Michał Popławski

reszty dzielnic Lubonia, że i w nich 
będzie  się coś działo. Zna podział 
miasta na jego historyczne dzielni-
ce i wie, że mają różne potrzeby. Jest 
zdania, że niczego nie można przed 
mieszkańcami zatajać, bo nawet 
jeśli pojawiają się pewne problemy 
na początku, to łatwiej je rozwiązać 
w  rozmowie. Będzie uwrażliwiał 
pracowników, by się pochylali nad 
wnioskami mieszkańców i  firm, 
którzy chcą coś w Luboniu wybu-
dować, nawet jeżeli plan zagospo-
darowania przestrzennego nie stwa-
rza takich możliwości.

Deklaruje otwartość w kontak-
tach z  mediami i  mieszkańcami 
miasta. Chce być oceniany nie ze 
względu na to, że mieszka poza 
Luboniem, ale na podstawie swojej 
pracy i zaangażowania. Wskazuje, 
że również niektórzy inni wysocy 

urzędnicy w lubońskim magistracie 
(kierownicy wydziałów) są spoza 
naszego miasta – Henryka Grygier-
-Konewka (Wydział Inwestycji), 
Hubert Prałat (Wydział Planowania, 
Rozwoju i  Ochrony Środowiska) 
i Krystyna Ciszak (Wydział Spraw 
Komunalnych). Jego zdaniem, za-
mieszkiwanie poza Luboniem po-
zwoli mu być w  ocenie potrzeb 
bardziej niezależnym.

Docierając do pracy w Poznaniu 
z Mosiny, gdzie wcześniej żył, Mi-
chał Popławski codziennie przejeż-
dżał przez Luboń. Ma tu kilku zna-
jomych, a teraz, by poznać miasto 
stara się również robić zakupy w lu-
bońskich sklepach. Wolne chwile 
spędza na spływach kajakowych, 
górskich wędrówkach i podróżach.

HS

n
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Radny Jakub Bielawski wystąpił 
w lipcu z wnioskiem o „popra-
wę jakości treści dokumentów 

tworzonych w Urzędzie Miasta Lu-
boń”. Sprawa wydawałaby się banalna 
i niegodna poświęcenia uwagi, gdyby 
nie fakt, że o zmianę tak zwanego 
języka urzędniczego postulują także 
państwowe urzędy i instytucje. W ak-
cję od kilku lat zaangażowana jest 
Rada Języka Polskiego czy Rzecznik 
Praw Obywatelskich. Ruszyła nawet 
kampania społeczna Język Urzędowy 
Przyjazny Obywatelom, zainicjowa-
na m.in. właśnie przez te instytucje, 
a propozycje współpracy przyjął Se-
nat Rzeczypospolitej Polskiej, Szef 
Służby Cywilnej, Narodowe Centrum 
Kultury i Fundacja Języka Polskiego. 
Pod koniec 2012 r. zorganizowano 
nawet w Senacie dwudniowy Kon-
gres Języka Urzędniczego.

Dlaczego sprawie nadaje się aż 
taką rangę? Otóż, według wyliczeń 
biura Rzecznika Praw Obywatelskich 
– jak można przeczytać na stronie 
internetowej tvn24 – co trzecia skar-
ga na działanie władz, która została 
wysłana na podstawie treści urzędo-
wego pisma, wynika nie z rzeczywi-
stej krzywdy obywatela, ale z niezro-
zumienia języka, jakim został napi-
sany dokument. Jeśli zatem spojrzeć 
na wniosek radnego Jakuba Bielaw-
skiego z  tej strony, sprawa już nie 
wydaje się tak błaha.

Odpowiedź Urzędu Miasta Lu-
boń pojawiła się 1 września br. i wy-
jaśnia m.in., że urzędnikom zaleca-
na jest lektura poradników: „Komu-

nikacja pisemna. Rekomendacja”, 
„Jak pisać zrozumiale” i „Redago-
wanie pism urzędowych”. Ponadto 
można w niej przeczytać, że przy-
pomniano wszystkim pracownikom 
o obowiązku włączania i korzystania 
z funkcji sprawdzania pisowni w edy-
torach tekstu. Duża ilość literówek, 
powtórzeń (rzadziej) błędów orto-
gra�cznych, czyli pomyłek powstają-
cych z pośpiechu w pisaniu (przepi-
sywaniu), może być łatwo w  ten 
sposób wyeliminowanych.

Podpowiadamy zatem, że jako 
petenci jesteśmy skłonni wybaczyć 
błąd językowy, literówki, powtórze-
nia, a nawet błąd ortogra�czny, ale 
tego, co eksperci nazywają „bełko-
tem urzędniczym” już nie. Chodzi 
po prostu o niepotrzebne używanie 
w pismach urzędniczych zwrotów, 
których poza językiem urzędowym 
sami urzędnicy nie stosują (zawar-
to je nawet w odpowiedzi na wnio-
sek radnego). Przykład? Świetny 
można znaleźć na stronie interne-
towej „Gazety Prawnej”, która razem 
z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 
prowadziła akcję „Pisać po ludzku”. 
Zamieściła fragment pisma jednego 
z ministerstw, po czym ten sam tekst 
– przetłumaczony na ludzki język: 
Ustawa o dowodach przewiduje do-
datkową przestrzeń do implementa-
cji funkcjonalności związanych z kar-
tą ubezpieczenia zdrowot-
nego, tj. dokonywania 
potwierdzenia wykonania 
świadczenia oraz potwier-
dzenia uprawnień do ko-

Język urzędniczy 
do poprawki
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We wtorek, 6 października, 
w poznańskim Collegium 
Da Vinci, odbywała  się 

konwencja wyborcza Nowoczesnej 
Ryszarda Petru, w której wzięli udział 
kandydaci do sejmu i senatu z czte-
rech wielkopolskich okręgów: 36 osób 
z okręgu kaliskiego, z konińskiego 
– 37, z pilskiego – 38 i z poznańskie-
go – 39. O�cjalnie zaprezentowano 

ubiegających się o mandaty posel-
skie i  senatorskie z  Wielkopolski. 
Jedyną lubonianką w  tym gronie, 
którą przedstawił Ryszard Petru, 
była Katarzyna Polerowicz-Kelma. 
Po konwencji redaktorzy kilku stacji 
telewizyjnych nagrywali rozmowy 
z uczestnikami konwencji.

KK

Konwencja Nowoczesnej

n
Lubonianka Katarzyna Polerowicz-Kelma z Ryszardem Petru pod-
czas konwencji Nowoczesnej 

Qn Trwa budowa chodników w ulicach: Azaliowej, Spornej (od ul. Wierz-
bowej do Makowej), Warzywnej. Do wykonania pozostały chodniki w uli-
cach: Konwaliowej, Nagietkowej (na odcinku od ul. Polnej do posesji 
nr 24). Trwają procedury odbiorcze wykonanych chodników w ulicach: 
Rumiankowej (na odcinku od ul. Krętej do skrzyżowania z Oliwkową 
i Bluszczową) oraz Przemysłowej.
Qn Trwa rozliczanie budowy oświetlenia ulicznego w ul. Wschodniej, 

Kochanowskiego i al. Jana Pawła II.
Qn Zakończono budowę ul. 1 Maja wraz z remontem kanału deszczowego.
Qn Zakończono budowę miejsc postojowych na terenie Szkoły Podsta-

wowej nr 4.
Qn 25 września 2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Wykonanie 

robót budowlano-instalacyjnych dostosowujących pomieszczenia daw-
nego hotelu robotniczego zakładów Luvena SA przy ul. Romana Maya 1b 
w Luboniu, do potrzeb Dziennego Domu SENIOR-WIGOR”. Otwarcie 
ofert nastąpi 12 października 2015 r.
Qn Trwają procedury odbiorcze robót budowlanych związanych z  re-

montem chodnika w ul. Szkolnej na odcinku od ul. Poniatowskiego do 
wjazdu na parking szkoły.

UML

Inwestycje komunalne

Wskazano miejsca, w któ-
rych można zamieszczać 
ogłoszenia bezpłatnie, 

bez zezwolenia, w pojedynczych 
egzemplarzach (słupy ogłoszenio-
we przy SP 1 i Gimnazjum nr 1). 
Wprowadzono zakaz wywieszania 
plakatów w obrębie skrzyżowań oraz 
na urządzeniach drogowych (znaki 
drogowe, sygnalizacje świetlne). 
Na obiektach stanowiących wła-
sność miasta można umieszczać 
materiały wyborcze na podstawie 
pisemnego zawiadomienia Urzędu 
(słupy oświetleniowe – tylko przy 
ul. Dębieckiej, Unijnej, Łącznik, 
Kolonia PZNF – do 10 sztuk z jed-
nego komitetu wyborczego na jed-
nej ulicy; drzewa o min. obwodzie 
50 cm na wysokości 1 m; barierki, 
balustrady, słupki). Policja i Straż 
Miejska została upoważnione do 
usuwania plakatów umieszczonych 
bez respektowania tych zapisów.

Zasady nie dotyczą obszaru 
spółdzielni i wspólnot mieszka-
niowych, posesji prywatnych oraz 
pasa drogowego drogi wojewódz-
kiej nr  430 (ul. Armii Poznań), 
gdzie materiały wyborcze można 
umieszczać wyłącznie po uzyska-
niu zgody zarządcy.     HS

Zasady plakatowania
Przed wyborami do Sejmu i Senatu RP (17 września br.) Burmistrz 
Miasta wystosowała komunikat dotyczący umieszczania 
materiałów na terenie Lubonia

n
Zrzucone z barierek późnym wie-
czorem 29 października plakaty 
wyborcze na ul. 11 Listopada 
w okolicy skrzyżowania z Żabi-
kowską. Leżały w nieładzie jeszcze 
przez kilka dni. Sposób potrakto-
wania plakatów jest naganny. 
Mamy nadzieję, że nie był efek-
tem działania służb miejskich   
fot. Hanna Siatka

Na barierkach ochron-
nych w obrębie skrzy-
żowań umieszczono 
tabliczki z informacją 
Burmistrz Miasta o za-
kazie umieszczania 
materiałów wybor-
czych (ograniczają 
widoczność na skrzy-
żowaniu). Na zdjęciu 
– dojazd ulicą 11 Li-
stopada do skrzyżo-
wania z Żabikowską 
(okolice Netto)   fot. 
Hanna Siatka

n
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rzystania ze świadczeń. (...) Zada-
niem NFZ będzie jedynie przygoto-
wanie dedykowanej aplikacji insta-
lowanej na karcie. Bardziej zrozu-
miale byłoby tak: Ustawa o dowo-
dach przewiduje możliwość dodania 
funkcji do elektronicznego dowodu 
osobistego, która pozwoli mu pełnić 
także rolę karty ubezpieczenia zdro-
wotnego. Dowód z  chipem mógłby 
służyć do potwierdzania, czy pacjent 
ma ważne ubezpieczenie zdrowotne, 
oraz do rejestracji wykonanych przez 
lekarza świadczeń. (...) Zadaniem 
NFZ będzie jedynie przygotowanie 
specjalnego programu, który pozwo-

li na działanie opisanych powyżej 
funkcji.

Sugerujemy, by pisać tak, jak-
by  się do kogoś mówiło. Można 
przecież napisać zwyczajnie, że „pie-
niądze skończyły się” albo po prostu 
„nie ma już pieniędzy”, zamiast: „w 
związku z  faktem wyczerpania się 
funduszy” (choć nawet w  tej for-
mułce wystarczyłoby napisać: „w 
związku z wyczerpaniem funduszy”, 
bo czyż to nie oczywiste, że to 
fakt?). Nie używać zbyt wielu rze-
czowników, jeśli nie są naprawdę 
niezbędne. Dzielić długie zdania (im 
są krótsze, tym lepsze – nie odwrot-

Język urzędniczy do poprawki
cd.  
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Oprócz inwestycji na terenie 
Nowego Centrum Lubonia, 
spotkanie dotyczyło także 

powstania rady osiedla. Nie ulega 
wątpliwości, że zainteresowaniem 
mieszkańców cieszyła się pierwsza 
tematyka i to z jej powodu przybyli 
stosunkowo licznie (obecnych było 
ok. 25 osób), bo na pierwsze spo-
tkanie (15 czerwca) dotyczące wy-
łącznie rady osiedla, przyszło tylko 
siedmiu mieszkańców… Ze strony 
Urzędu Miasta obecni byli m.in.: 
burmistrz Małgorzata Machalska, 
zastępca burmistrza Mateusz Mi-
kołajczak, radni z ramienia Forum 
Mieszkańców NCL – Piotr Izydorski 
i  Tomasz Kołodziej, a  także Kry-
styna Ciszak – kierownik Wydzia-
łu Spraw Komunalnych, Mateusz 
Olejniczak – pracownik Wydziału 
Spraw Komunalnych, Joanna Hu-
merczyk – asystentka burmistrza, 
Emilia Bryś – pracownica Wydziału 
Promocji i komendant Straży Miej-
skiej – Paweł Dybczyński.

Najważniejszą inwestycją, na 
którą w  listopadzie br. zostanie 
ogłoszony przetarg przez Urząd 
Miasta, jest budowa ul. Wschodniej 
na odcinku od ul.  Kopernika do 
ronda, które powstanie na skrzyżo-
waniu z al. Jana Pawła II. Inwestycja 
zakłada nie tylko powstanie na-
wierzchni jezdni, ale także budowę 

chodnika, ścieżki rowerowej, par-
kingów, a także kanału deszczowe-
go i sanitarnego. Kanał deszczowy 
zostanie wybudowany na odcinku 
od ul.  Kopernika do ul.  Okrzei, 
ponieważ ul. Wschodnia docelowo 
ma dochodzić do tej drogi. Zakła-
dany koszt to 3,5 mln zł, a koniec 
inwestycji zaplanowano na przełom 
2016 i 2017 r. Ponadto, na odcinku 
od ul. Kopernika do ul. Okrzei, na 
wniosek Urzędu Miasta, Aquanet 
przyjął do realizacji stworzenie 
(prawdopodobnie nie później niż 
w ciągu 3 lat) projektu wodociągu 
i kanalizacji. Burmistrz zadeklaro-
wała także, że jeśli uda się poczynić 
oszczędności na przetargu na bu-
dowę ul.  Wschodniej, czego nie 
wyklucza, to powstanie chodnik 
przy al.  Jana Pawła II na odcinku 
od ul. Pułaskiego do ronda.

Mieszkańcy dość żywo zareago-
wali na te propozycje, twierdząc, że 
są niewystarczające i że brak utwar-
dzonych nawierzchni dróg utrudnia 
życie na osiedlu, a wszechobecny pył 
powoduje nie tylko dyskomfort, ale 
jest szkodliwy dla zdrowia, zwłaszcza 
dzieci. To dlatego Wspólnota Miesz-
kaniowa bloków przy al. Jana Paw-
ła II 7 i 9 złożyła wniosek o utwar-
dzenie nawierzchni jezdni płytami 
betonowymi. Jest to niewątpliwie 
rozwiązanie tymczasowe, które jed-
nakże może zapobiec unoszeniu się 
pyłu, dlatego warte rozważenia. 
Wstępny kosztorys zakłada, że po-
trzebne byłoby ok. 230 tys. zł. Bur-
mistrz ponownie zadeklarowała, że 
jeśli zostaną jakieś pieniądze po 
rozstrzygnięciu przetargu na budo-
wę ul.  Wschodniej, to wniosek zo-
stanie rozpatrzony. Z sali padł głos, 
że kupując mieszkania, lokatorzy 
zostali zapewnieni, że w najbliższym 
czasie powstaną także drogi. Obiet-
nica nie została dotrzymana, a oni 
teraz nie chcą o  to specjalnie  się 
starać. Być może nie zdecydowali-
by się na kupno, gdyby wiedzieli, jak 
to będzie wyglądało i że sami będą 

musieli zabiegać o  coś, co 
im zadeklarowano.

W późniejszej części 
spotkania mówiono także 
o  lampach, które, jak sie 
wydaje, stoją w  nieodpo-
wiednich miejscach. Oka-
zało się, że montowane są 
zgodnie z projektem, tym-
czasem nie wszystkie drogi są użyt-
kowane dokładnie w  takich miej-
scach, jak są zaznaczone na planie. 
To dlatego przy niektórych ulicach 
nie ma w ogóle lamp, bo, zdaniem 
Urzędu Miasta, musiałyby stanąć na 
środku obecnej drogi. Mówiono po-
nadto o  dosypaniu tłucznia na al. 
Jana Pawła II naprzeciw przychodni 
zdrowia. Mieszkańcy postulowali, 
żeby założyć 3 progi zwalniające na 
ul. Pułaskiego, a także rozważyć tam 
zakaz zatrzymywania się. Wspo-
mniano ponadto o potrzebie zazna-
czania osi jezdni (6 m), żeby samo-
chody nie jeździły tuż pod oknami; 
a  także o  wyznaczeniu miejsc do 
parkowania (zbudowaniu parkingu 
za budynkiem) przy pogotowiu. Były 
również pytania o  pozyskiwanie 
środków z  Unii Europejskiej (od 
początku tego roku w Urzędzie Mia-
sta zatrudniona jest osoba, która się 
tym zajmuje, choć spektakularnych 
efektów raczej jeszcze nie widać); 
o działalność Straży Miejskiej, która 
nie zawsze jest widoczna tam, gdzie 
trzeba, np. przy sklepie „Żabka”, 
gdzie młodzi regularnie urządzają 
sobie pijackie biesiady; a  także 
o marnej pielęgnacji terenów zielo-
nych. Poruszono także temat Wi-
śniowego Sadu, „żeby się zbytnio nie 
przywiązywać do tego miejsca”, bo 
w planach przebiega tamtędy droga. 
To dlatego niemożliwe są tam jakie-
kolwiek inwestycje, choć na wyraźną 
prośbę mieszkańców, Burmistrz za-
deklarowała, że tymczasowo zostaną 
tam postawione ławki.

Druga część spotkania dotyczą-
ca rady osiedla nie cieszyła  się tak 
dużym zainteresowaniem, nie wy-

wołała żywej dyskusji i nie powodo-
wała aż takich emocji. Część osób 
wyszła. Pozostali wysłuchali jednego 
z pomysłodawców projektu – radne-
go z NCL, Piotra Izydorskiego, któ-
ry sam przyznał, że po konsultacjach 
(przeprowadzonych spotkaniach 
w poszczególnych dzielnicach) oka-
zało się, iż zainteresowanie tematem 
było nikłe (przychodziło po kilka 
osób), a ci, którzy przyszli, byli na 
„nie”. Co prawda, przeprowadzono 
ankietę internetową wśród miesz-
kańców, z której wynika, że są raczej 
za utworzeniem rad, ale wzięło w niej 
udział ok. 1%, zatem ze względu na 
zbyt małą próbę, jej wyniki nie są 
wiążące (by można było wziąć je pod 
uwagę, w ankiecie musiałoby wziąć 
udział 5% mieszkańców). Wydaje się 
zatem, że pomysł rad osieli nie zo-
stanie zrealizowany. Miasto szuka 
jednak innej możliwości bliższej 
komunikacji z mieszkańcami. Piotr 
Izydorski zaproponował zatem stwo-
rzenie mniej formalnego tworu, np. 
złożonego z  przedstawicieli każdej 
wspólnoty mieszkaniowej. W  No-
wym Centrum Lubonia jest ich 25. 
Stworzono zatem listę osób, które 
byłyby chętne kontaktować  się 
z Urzędem Miasta w sprawach osie-
dla i między sobą, w celu podejmo-
wania działań i realizacji pomysłów 
dotyczących NCL-u. Mieszkańcy 
stwierdzili także, że takie otwarte 
spotkania są o wiele lepsze niż two-
rzenie nowych struktur biurokra-
tycznych, zatem być może jest to 
optymalne rozwiązanie, jeśli chodzi 
o  poprawę komunikacji między 
mieszkańcami a urzędnikami.

(mtm)

W oczekiwaniu na drogi
16 września w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Żabikowskiej 40 odbyło się spotkanie 
mieszkańców Nowego Centrum Lubonia z władzami miasta. Zainteresowanie było 
stosunkowo duże, głównie dlatego, że rzecz dotyczyła m.in. budowy ul. Wschodniej i innych 
pomniejszych przedsięwzięć

nie!) i  pamiętać, że pisze  się do 
konkretnej osoby czy grupy. Czasa-
mi warto je sobie wyobrazić. Ale 
najważniejsze, to posługiwać  się 
wyobraźnią i zdrowym rozsądkiem, 
bo czyż urzędnik powiedziałby do 
córki: Z  uwagi na fakt pozostania 
dłużej w pracy, gdyż wielość zagad-
nień wygenerowała konieczność 
pracy w ilości godzin nadliczbowych, 
uprasza się o zorganizowanie moż-
liwości żywienia w  naszym domu, 
celem nie zagłodzenia jego członków, 
pozostających od rana w oczekiwa-
niu na gorący posiłek, mając na 
myśli: Kasiu ugotuj obiad, bo wrócę 
później z pracy?

(mtm)

Przykład
W odpowiedzi na jedną z inter-

pelacji burmistrz podaje np. PKP 
nadal nie uregulowały stanu tere-
nowo-prawnego tej ulicy. Co może 
oznaczać stan terenowo-prawny? 
Przy odpowiedniej interpretacji – 
właściwie wszystko. Każda ulica ma 
wiele kontekstów formalnych, 
a więc prawnych, można by tu wy-
mieniać dziesiątki różnych doku-
mentów. Każda ulica ma także rze-
czywiste odbicie w  terenie i, jeśli 
ono też nie jest uregulowane, to 
w Luboniu może również oznaczać, 
że jej w ogóle nie ma (np. ul. Cyry-
la Ratajskiego).

n
Burmistrz M. Machalska przed fragmentem 
mapy Lubonia na spotkaniu w sprawie 
Nowego Centrum   fot. Małgorzata Mazurek

n
Urzędnicy i mieszkańcy podczas dyskusji 
o NCL   fot. Małgorzata Mazurek
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Może redakcja „Wieści Lu-
bońskich” pomoże nam 
– mieszkańcom w  bloku 

przy ul. Niepodległości 33. Problem 
jest związany z tym, co się tu dzieje. 
Codzienne awantury, libacje alko-
holowe, smród na klatkach schodo-
wych, rozbite butelki na podjeździe 
– tak wygląda codzienność w naszym 
bloku. Mieszkamy tu od ponad 11 
lat, a budynek wygląda, jakby miał 
ze 30, gorzej niż kamienice na po-
znańskiej Wildzie. Ludzie, którzy 
czekali tyle lat na mieszkanie, ciesząc 
się, że będą mieszkać w normalnych 
warunkach, z łazienką i ciepłą wodą 

List do redakcji

Życie w komunalce

Przed wejściem do budynku ko-
munalnego przy ul. Niepodległo-
ści 33 setki wdeptanych w „traw-
nik” kapsli. W głębi – kilkakrotnie 
niszczona i naprawiana elewacja 
przy drzwiach wejściowych

n
Ściana z wypalonymi napisami – 
pod schodami prowadzącymi na 
piętra

w kranie, żyją w chlewie, a wszystko 
przez młodzież, która tu mieszka 
i  przyjeżdżających do niej „gości”. 
Klatki schodowe i  ściany bloku są 
w opłakanym stanie. Na klatce śmier-
dzi moczem, dziura w szybie, ściany 
okopcone, porysowane, przylepione 
jakieś naklejki – aż wstyd kogoś za-
prosić. Głośne awantury matki z sy-
nem, wyzywających się od najgor-
szych, trzaskanie drzwiami, oknami, 
czym się da. Napita młodzież, kiedy 
przyjedzie policja, ucieka. Uspoka-
ja się na 15 minut, a później znów 
hałas, wyzwiska i tak w kółko. Im-
prezy czasem odbywają się w środku 
tygodnia, spać nie można, a ludzie 
przecież chodzą do pracy. Na klatce 
schodowej pełno butelek po piwie, 
wódce, wszystko zaśmiecone. Mło-
dzież załatwia swoje potrzeby �zjo-
logiczne pod oknami, zamiast iść 
do domu. Pełno psich odchodów. 
Parking to pole minowe, aż strach 
nogę postawić. Mam nadzieję, że 
redakcja nam pomoże.

czytelniczka

n

W tej sprawie zaalarmowała 
nas czytelniczka. Otóż, 
udała się do Poznania, by 

zasięgnąć informacji, jak wziąć do-
płatę do zmiany sposobu ogrzewania, 
którą miała zamiar przeprowadzić 
w swoim domu. Tu spotkała ją przy-
kra niespodzianka. Dowiedziała się, 
że nie ma szans na do�nansowanie 
tego przedsięwzięcia, bowiem gmi-
na Luboń do niego nie przystąpiła.

– Nie rozumiem, tego – mówi 
czytelniczka. – Lepiej, żebym do 
Gminy nie poszła, bo nie mam po co 
i jeszcze wygarnęłabym im, co o nich 
myślę – dodaje dobitnie.

Zobaczmy co proponuje, zanie-
chany przez gminę program:

Likwidacja niskiej emisji wspie-
rająca wzrost efektywności energe-
tycznej i  rozwój rozproszonych od-
nawialnych źródeł energii zwany 
potocznie Programem KAWKA, 
skierowany jest do Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego, które planują 
realizację lub realizują przedsięwzię-
cia powodujące ograniczenie niskiej 
emisji.

W ramach Programu KAWKA 
realizowane mogą być następujące 
rodzaje przedsięwzięć mające na celu 
ograniczenie niskiej emisji:

a) likwidacja lokalnych źródeł 
ciepła, tj. indywidualnych kotłowni 
lub palenisk opalanych na paliwa 
stałe, kotłowni zasilających kilka 
budynków oraz kotłowni osiedlowych 
i podłączenie obiektów do miejskiej 
sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie 
przez źródło o wyższej niż dotychczas 
sprawności wytwarzania ciepła 
(w tym pompy ciepła).

b) rozbudowa sieci ciepłowniczej 
w  celu podłączenia istniejących 
obiektów do centralnego źródła cie-

pła wraz z podłączeniem obiektu do 
sieci;

c) montaż kolektorów słonecz-
nych celem obniżenia emisji w lokal-
nym źródle ciepła opalanym paliwem 
stałym, bądź celem współpracy ze 
źródłem ciepła zastępującym źródło 
ciepła opalane paliwem stałym.

Program KAWKA jest więc 
szansą na przerwanie zanieczysz-
czania powietrza, którym oddycha-
my na co dzień. Nic dziwnego, że 
budził wśród lubonian nadzieje na 
lepsze powietrze. Dziś są miejsca, 
w  których oddychanie w  okresie 
„grzewczym” jest nie tylko niemiłe, 
ale wprost zagraża zdrowiu.

Nie tylko przepadła nadzieja 
na lepsze powietrze, odeszła w nie-
byt nadzieja na do�nansowanie 
zmiany, pożądanej przez większość 
mieszkańców Lubonia. Trudno 
bowiem myśleć, że chcą oni nadal 
żyć w zanieczyszczonej atmosferze. 
Ale też trudno sądzić, że mieszkań-
cy sami zapłacą za tę bardzo kosz-
towną modernizację. Wielu z nich 
nie stać na pilniejsze, z  punktu 
widzenia rodziny, potrzeby. I  tak 
ucieka, na lata, możliwość do�nan-
sowania tego wielkiego przedsię-
wzięcia i  być może nie będzie 
w przyszłości takiej oferty.

Tymczasem: Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu ogłasza 
nabór wniosków na przedsięwzięcia 
związane z poprawą jakości powie-
trza w ramach Programu prioryte-
towego NFOŚiGW pn.: Poprawa 
jakości powietrza Część 2 KAWKA 
– Likwidacja niskiej emisji wspie-
rająca wzrost efektywności energe-
tycznej i  rozwój rozproszonych 

KAWKA nie dla mieszkańców Lubonia
odnawialnych źródeł energii. Nabór 
wniosków skierowany jest do pod-
miotów (potencjalnych Beneficjen-
tów, tj. jednostek samorządu tery-
torialnego) wskazanych w Progra-
mach Ochrony Powietrza, które 
planują realizację albo realizują 
przedsięwzięcia związane z ogra-
niczeniem niskiej emisji. Ostatecz-
nymi odbiorcami korzyści będą 
podmioty korzystające z dofinan-
sowania, wyłącznie za pośrednic-
twem Beneficjenta końcowego.

Pomoc realizowana będzie 
w formie dotacji do 50% kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia, 
w  tym do 45% środków pochodzi 
z NFOŚiGW. Beneficjent końcowy 
dla zbilansowania kosztów przed-
sięwzięcia, może również skorzy-
stać ze wsparcia finansowego w for-
mie pożyczki nieumarzalnej ze 
środków WFOŚiGW. Łączna wy-
sokość wsparcia finansowego, nie 
może przekroczyć 90% kosztów 
kwalifikowanych.

Wnioski należy składać w Sekre-
tariacie Biura WFOŚiGW w Pozna-
niu do dnia: 30 października 2015 r. 
do godz. 15.

Aż 90 % wsparcia �nansowego 
rozwiał wiatr. Kto jest temu winien?

Pytam radnych: Jakuba Bielaw-
skiego, Pawła Wolniewicza, nie 
pamiętają dyskusji na ten temat, nie 
wiedzą dlaczego Gmina nie zabez-
pieczyła w budżecie środków na ten 
program. Radny Wolniewicz mówi, 
że budżet jest nowelizowany niemal 
co miesiąc, więc nie było przeszkód, 
by dokonać takiej zmiany. Dlaczego 
więc nikt o  nią nie wnioskował. 
Radny Bielawski pamięta, że padło 
pytanie do Burmistrza w tej sprawie 

– Odpowiedź powinna być w proto-
kole z sesji – dodaje.

Przewodnicząca Rady Teresa 
Zygmanowska nie wie, dlaczego 
w budżecie na 2015 r. nie znala-
zło się zabezpieczenie finansowe 
tego programu, bowiem budżet na 
ten rok był przygotowany przez 
władze gminne poprzedniej ka-
dencji. Przyczyn upatrywać jednak 
można w  niedużych możliwo-
ściach budżetowych Lubonia, 
a  trzeba by zarezerwować dużą 
kwotę na ten cel. W tym roku nie 
wpłynął do Rady żaden wniosek 
obywatelski dotyczący programu 
KAWKA. Na posiedzeniu komisji 
omawiano program gospodarki 
niskoemisyjnej i jest on skierowa-
ny do konsultacji społecznej. Jak 
do tej pory nie wpłynął też w tej 
sprawie żaden wniosek dotyczący 
budżetu na rok 2016. 

Bez względu na powody nie-
przystąpienia do programu, strata 
dla mieszkańców Lubonia jest wy-
mierna i  oczywista. Nie tylko �-
nansowa, także zdrowotna. Zbyt 
mało poświęcamy uwagi, dotyczy 
to również samorządów, sprawom, 
które z pozoru są odległe, „egzo-
tyczne”, wydają się nie najpilniejsze, 
w  natłoku potrzeb, których nie 
sposób s�nansować z budżetu. Ła-
twiej pomyśleć o  konieczności 
budowania infrastruktury drogo-
wej, mieszkań itd., niż wydać pie-
niądze na niewidoczną gołym 
okiem czystość powietrza. W tym 
wypadku zabrakło wyobraźni.

Jerzy Nowacki
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W spotkaniu wzięli udział: 
władze miasta, lubońscy 
seniorzy, studenci Luboń-

skiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku oraz przedstawiciele organizacji 

i instytucji podejmujących działania 
na rzecz osób starszych w naszym 
mieście. Zaprezentowano rządowy 
Program Wieloletni „Senior-WIGOR”. 
Na wstępie koordynator programu, 

Uaktywnić seniorów
25 września w Ośrodku Kultury odbyła się konferencja pt. 
„Aktywizacja osób 60 + na temat powołania Domu Dziennego 
Pobytu w ramach wieloletniego programu Senior WIGOR 
2015-2020, zorganizowana przez luboński magistrat

burmistrz Mateusz Mikołajczak, 
opowiedział zebranym, na czym 
polega przedsięwzięcie, wyrażając 
nadzieję, że przyczyni  się ono do 
aktywizacji i  integracji lubońskich 
seniorów. Następnie burmistrz Mi-
kołaj Tomaszyk, w oparciu o badania 
socjologiczne, nawiązując do raportu 
prof. Czaplińskiego, mówił o  for-
mach aktywności osób starszych. 
Z  kolei pracownik UM – Diana 
Krasowiak – zaprezentowała zało-
żenia i  koncepcje działania domu 

dziennego pobytu oraz program 
funkcjonalno-użytkowy budynku. 
Dyskutowano na temat funkcjono-
wania mającej powstać placówki. Po 
przerwie prelekcje wygłosili Jolanta 
Włodarska – dyrektor MOPS-u i dr 
Piotr Kocur. W konferencji wzięło 
udział 60 osób, które wykorzystały 
okazję do dyskusji i wymiany poglą-
dów dotyczących najważniejszych 
problemów i potrzeb seniorów.

PAW
n
Na przedzie zasiedli prelegenci, od lewej: Piotr Kocur, Diana Krasowiak, 
Mateusz Mikołajczak, Mikołaj Tomaszyk, Jolanta Włodarska    
fot. Paweł Wolniewicz

n
 W toku dyskusji Jan Kaczmarek pytał m.in., czy kwota 235 000 zł, jaką 
wygrało miasto, to jednorazowa pomoc na 5 lat?   fot. Paweł Wolniewicz

W poniedziałek, 28 września, 
W Bibliotece Miejskiej przy 
ul. Żabikowskiej odbyły się 

konsultacje społeczne na temat komu-
nikacji rowerowej w Luboniu. W spo-
tkaniu wzięli udział przedstawiciele 
Centrum Badań Metropolitalnych 
przy UAM – dr Radosław Bul i dr 
Tomasz Kossowski – pracownicy 
lubońskiego magistratu oraz grupa 
zainteresowanych lubonian-rowe-
rzystów. Następnie goście z  UAM 
zaprezentowali przybyłym Koncepcję 
rozwoju sieci dróg rowerowych na 
terenie Miasta Luboń, która zawiera 
m.in.: inwentaryzację istniejącego 

systemu ścieżek rowerowych w na-
szym mieście, wariantową koncepcję 
nowych tras i ich hierarchizację, ana-
lizę uwarunkowań planistycznych, 
prawno-technicznych, terenowych 
i  demogra�cznych, analizę doku-
mentów strategicznych sąsiednich 
gmin i Metropolii Poznań, a także 
analizę kosztów budowy infrastruk-
tury. Obecnie łączna długość dróg 
i  szlaków rowerowych w Luboniu 
wynosi około 14  350  m. Zgodnie 
z przedstawioną koncepcją, istnieje 
możliwość zwiększenia jej do prawie 
40 km. Z uwagi na ograniczone moż-
liwości �nansowe miasta, w koncep-

cji wskazano na 
możliwość dosto-
sowania istnieją-
cej infrastruktury 
transportowej do 
prowadzenia ru-
chu rowerowego. 
Istnieje również 
możliwość wyko-
rzystania środków 
�nansowych z UE 
w  budowie tras 
dla jednośladów. 
Spotkanie było in-
teresujące, szkoda 
tylko, że na kon-
sultacje przyszło 
zaledwie kilkana-
ście osób.

PAW

Rowerem przez Luboń
Kto jeździ rowerem po naszym mieście, ten wie jak mało jest 
w nim ścieżek i dróg rowerowych oraz ile w tej kwestii jest do 
zrobienia

n
Współautorzy koncepcji – Tomasz Kossowski (z lewej) 
i Radosław Bul podczas prezentacji   fot. Paweł Wolnie-
wicz

Uczestni-
kami spo-
tkania pod 

hasłem „Zdrowa 
draka o talerz dzie-
ciaka” były osoby 
odpowiedzialne 
za żywienie dzie-
ci w  lubońskich 
żłobkach, przed-
szkolach i szkołach: 
dyrektorzy, inten-
denci, kucharze, 
nauczyciele, pra-
cownicy obsługi 
oraz przedstawiciele 
firm cateringowych 
współpracujących 
z naszymi placów-
kami. Przyjechali 
również goście z Poznania, Komor-
nik, Przeźmierowa, Buku, Wolsz-
tyna i Dobrzyszyna. W konferencji 
uczestniczyło około 60 osób.

Dyskutowano o zdrowym i na-
turalnym żywieniu dzieci oraz 
o przetworzonej żywności w róż-
nych aspektach. Temat przybliżyły 
uczestnikom prelegentki z Kampa-
nii „Zdrowy Przedszkolak” – Do-
rota Łapa i  Dominika Nitschke-
-Michalak oraz psycholog – Alek-
sandra Salwa. Byli również obecni 
przedstawiciele Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Poznaniu – Jessica Zapór i To-

masz Piechocki. W  przerwie na 
poczęstunek można było degusto-
wać zdrowe pyszności przyrządzo-
ne przez Catering LOSiR, m.in.: 
zupę-krem z cukinii, kanapki z pa-
stami z  soczewicy i  dyniowo-po-
midorową, a na deser placek owsia-
ny bez cukru. Zaserwowano rów-
nież gorące napoje: herbatę koper-
kowo-miętową i kawę zbożową. Do 
końca roku odbędą się w Luboniu 
jeszcze 4 podobne spotkania.

PAW

Draka o talerz…
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
zakazującego podawania dzieciom „śmieciowego jedzenia” 
Luboń podjął się edukacji miejscowych placówek oświatowych 
w tej kwestii. Konsekwencją tego była konferencja 
zorganizowana15 września w Ośrodku Kultury

n
Stół był zastawiony zdrowymi pysznościami    
fot. Paweł Wolniewicz
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Głos Wielkopolski informował 
w lipcu: Osoby, które ukończy-
ły 65 lat zapłaciłyby 50 zł za 

bilet na 366 dni. Ta ulga obowiązy-
wałaby w stre�e A, czyli w Poznaniu. 
– Nie patrzymy na to, czy seniorzy 
są „nasi”, czy „gminni” – zaznacza 
M. Wudarski. – Mamy nadzieję, że 
także gminy zechcą dopłacić do biletu 
senioralnego, by obowiązywał on także 
w stre�e B oraz C. Bilet dla seniorów 
miałby wejść w życie w styczniu. Kosz-
ty jego wprowadzenia szacuje się na 
4,7 mln zł. – Sceptycznie podchodzimy 
do tych obliczeń, ponieważ nie są to 
dane z systemu PEKA, ale z GUS – 
mówi D. Król. – Może się okazać, że 
więcej niż dotychczas osób starszych 
zdecyduje się na korzystanie z komu-
nikacji, bo zachęci ich karta za 50 zł.

Jak potwierdził w  Teleskopie 
(08.10.) Bartosz Trzebiatowski, 
rzecznik ZTM: Bilet senioralny już 
jest sprzedawany w Poznaniu. Bę-
dzie obowiązywał od 1  listopada. 

Mogą go wykupić seniorzy między 
65 a  70 rokiem życia. Ci, którzy 
przekroczyli ten wiek, jeżdżą w Po-
znaniu za darmo. Do skorzystania 
z  tej nowości niezbędna jest karta 
PEKA.

A co z seniorami z metropolii ? 
Mogą skorzystać z biletu senioral-
nego, ale tylko w stre�e A. Był plan 
wprowadzenia takiego rozwiązania 
w stre�e B, ale – jak poinformował 
mnie rzecznik ZTM – wymagało to 
zgody wszystkich gmin, mających 
umowy z ZTM w Poznaniu. Luboń 
pozytywnie zaopiniował propozycję 
wprowadzenia biletu senioralnego 
dla strefy B i C. Niestety, wskutek 
braku wymaganej przez ZTM jed-
nomyślności zrzeszonych w  nim 
gmin, nie doszło do realizacji tego 
przedsięwzięcia. Nie wszystkie gmi-
ny chciały ponieść koszty tego, nie-
wątpliwie korzystnego dla seniorów, 
rozwiązania.

Jerzy Nowacki

Bilet senioralny  
nie dla lubonian

Konkurs był koordyno-
wany, podobnie jak 
w ubiegłym roku, przez 

Joannę Cichoń i skierowany do 
mieszkańców naszego miasta 
posiadających przydomowy 
ogród, balkon lub taras czy 
teren ozdobny przed domem, 
a  także do osób dbających 
o ogródki przyblokowe. Jego 
celem była poprawa estetyki 
miasta oraz promocja po-
mysłowości i nowatorskich 
rozwiązań, które pozytyw-
nie wpływają na wizerunek 
Lubonia. Współzawodnic-
two odbywało się w trzech 
kategoriach: najpiękniejszy 
ogród, najpiękniejszy teren 
przed domem i najpiękniejszy 
balkon. Do udziału zgłoszono 
13 obiektów, które komisja 
zwizytowała w lipcu, po czym 
wyłoniła zwycięzców. 

W kategorii „najpiękniejszy 
ogród” I miejsce zdobyła Joanna 
Sędziak-Gutowska z  ul.  Oliwko-
wej 3, II –Joanna i Łukasz Zygmań-
scy z  ul.  Armii Poznań  20, nato-
miast III –Izabela Szulc z ul. Dębo-
wej 4. W kategorii „najpiękniejszy 

balkon” laureatami zostali: Marta 
Rocławska-Wnęk z ul. 11 Listopa-
da  128F/D4 – I miejsce, Hanna 
Bielawska z  ul.  Konarzewskie-
go 25A/10 – II miejsce oraz Irena 
van Kuik z ul. Sikorskiego 25/5 – III 
miejsce. Z  kolei w  kategorii „naj-
piękniejszy teren przed domem” I 
miejsce zdobyła Anna Lubczyńska 
z  ul.  Fornalskiej  10, II – Aurelia 
i Tomasz Masztalerzowie z ul. 11 Li-
stopada 180 A, III –Barbara Dajer-
ling z ul. Zielonej 42. 

Wszyscy laureaci zostali zapro-
szeni przez burmistrz Małgorzatę 
Machalską do lubońskiego magi-
stratu, gdzie spotkali  się 25 wrze-
śnia, świętując swój sukces. Spotka-

nie przygotowały Joanna Cichoń 
i Agnieszka Perz z Wydziału Plano-
wania Rozwoju i Ochrony Środo-
wiska. W sympatycznej atmosferze 
miłośnicy zieleni, pięknych ogro-
dów i balkonów, przy kawie i her-
bacie wymieniali  się doświadcze-
niami i… zaproszeniami do wza-
jemnych odwiedzin. Oczywiście, 

zwycięzcy otrzymali nagrody i upo-
minki ufundowane przez Urząd 
Miasta a wręczone przez burmistrz. 
Ponadto, zwyciężczyni w kategorii 
„najpiękniejszy ogród” otrzymała 
nagrodę specjalną – mianowicie 
imponująco dużą tykwę, którą wy-
hodowali we własnym ogrodzie, 
przywieźli na spotkanie i wręczyli 
Joannie Sędziak-Gutowskiej ubie-
głoroczni zdobywcy pierwszego 
miejsca w tej samej kategorii –Ma-
rianna i  Jerzy Dąbkowscy. Jerzy 
Dąbkowski uświetnił ponadto spo-
tkanie, recytując (doskonale kore-
spondujące z  tematyką konkursu) 
wiersze swojego autorstwa.

Joanna Cichoń i PAW

Piękne ogrody i balkony
We wtorek, 15 września, podczas spotkania w lubońskim 
magistracie, komisja konkursowa w składzie: Joanna Cichoń, 
Agnieszka Perz, Agata Strączkowska, Hieronim Gawelski, Mikołaj 
Tomaszyk i Paweł Wolniewicz wyłoniła laureatów tegorocznego 
Konkursu Miejskiego „Zielony Luboń”

n
Jerzy Dąbkowski wręcza Joannie Sędziak-
-Gutowskiej tykwę wyhodowaną w swoim 
ogrodzie   fot. Paweł Wolniewicz

n
Uczestnicy �nałowego spotkania z laureatami konkursu w sali sesyjnej 
lubońskiego magistratu   fot. Paweł Wolniewicz

Pierwsi mieszkańcy ul. Skow-
ronkowej wprowadzili się do 
swoich domów ponad deka-

dę temu. Nie oznacza to jednak, że 
wszystkim zapewniono oświetlenie 
na ulicy, przy której żyją. Z  tego 
dość powszechnego, jakby się mo-
gło wydawać, udogodnienia mogą 
korzystać jedynie mieszkańcy części 
Skowronkowej, do której prowadzi 
wjazd od ul. Rejtana. Natomiast 
udając  się w  głąb drogi, bądź też 

wchodząc od ul. Traugutta, słupów 
z lampami ulicznymi już nie uświad-
czymy, co nie oznacza, że ta część 
drogi jest niezamieszkała.

W poruszaniu  się po ulicy 
z pewnością nie pomaga też nierów-
na nawierzchnia. Mimo że sama ul. 
Skowronkowa z pewnością nie jest 
reprezentacyjną drogą miasta, przez 
10 lat jakieś rozwiązania w sprawie 
oświetlenia powinny były nastąpić.

Paweł Stryszak

Ciemna Skowronkowa

Nie-
oświetlo-
ny frag-
ment ul. 
Skowron-
kowej 
w kierun-
ku ul. 
Traugutta    
fot. Paweł 
Stryszak

oczekiwany efekt – decyzją z 26 czerw-
ca Starosta odmówił zatwierdzenia 
projektu i  pozwolenia na budowę 
omawianej stacji, biorąc pod uwagę 
m.in. miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego „Żabikowo 
Centrum-Południe” zatwierdzony 
uchwałą RML nr VIII/40/2011, oraz 
negatywny wpływ inwestycji na śro-
dowisko i  mieszkańców pobliskich 
budynków jedno i wielorodzinnych, 

w szczególności zaś na pobliskie Gim-
nazjum nr  2, halę widowiskowo-
-sportową LOSiR, plac zabaw oraz 
budynki położone przy ul. Bukowej.

Warto również wspomnieć, że 
Starosta Poznański na początku 
czerwca odmówił temu samemu 
inwestorowi zatwierdzenia projektu 
i pozwolenia na budowę podobnej 
stacji bazowej telefonii komórkowej 
przy ul. Sobieskiego.

Andrzej Okupniak  
i Paweł Wolniewicz

Walka z antenącd.  
ze str. 
3

n
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Stanowi uzupełnienie dotychcza-
sowej sieci połączeń na terenie 
Lubonia. Za jej pośrednictwem 

połączono zachodnią i wschodnią 
część miasta, zapewniając dojazd 
m.in. z Żabikowa do SP 3, czy z La-
sku do centrum Lubonia i Żabikowa, 
a także dojazd do CH „Auchan”.

O nowej linii informowaliśmy 
w ub. miesiącu na str. 26. Z uwagi 
na zmiany w rozkładzie jazd, publi-
kujemy go powtórnie. Pokazana 
w poprzednim wydaniu „WL” mapa 
trasy pozostaje bez zmian.

(S)

Nowa linia nr 690
Od 1 października przez 6-miesięczny okres próbny funkcjonuje 
nowa linia autobusowa nr 690 z pętli Sycowska-Auchan przez 
Żabikowo i Lasek, kursująca w dni robocze

Po raz pierwszy w historii miasta 
ulicą 3 Maja (Stary Luboń) popro-
wadzono linię autobusową. Na 
zdjęciu przystanek na żądanie 
w pobliżu skrzyżowania z ul. Dą-
browskiego utworzony na wniosek 
mieszkańców   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

n

Linia nr 690: Sycowska/Auchan - Luboń/Lasek - Luboń/Kręta - Sycowska/Auchan (dni robocze)
Sycowska/Auchan 01 8:30 9:40 11:30 13:15 14:40 16:00 17:30
Luboń Cmentarz 01 NŻ 8:32 9:42 11:32 13:17 14:42 16:02 17:32
Luboń Żabikowo 01 7:03 8:33 9:43 11:33 13:18 14:43 16:03 17:33
Luboń PI. Bojanowskiego 01 7:04 8:34 9:44 11:34 13:19 14:44 16:04 17:34
Luboń Unijna 01 7:06 8:36 9:46 11:36 13:21 14:46 16:06 17:36
Luboń Sikorskiego 01 7:07 8:37 9:47 11:37 13:22 14:47 16:07 17:37
Luboń Jana Pawła II 01 7:10 8:40 9:50 11:40 13:25 14:50 16:10 17:40
Luboń Okrzei 01 NŻ 7:12 8:42 9:52 11:42 13:27 14:52 16:12 17:42
Luboń Streicha 02 7:13 8:43 9:53 11:43 13:28 14:53 16:13 17:43
Luboń Szkoła nr 3 04 7:14 8:44 9:54 11:44 13:29 14:54 16:14 17:44
Luboń Rzeczna 02 7:15 8:45 9:55 11:45 13:30 14:55 16:15 17:45
Luboń Strumykowa 02 7:16 8:46 9:56 11:46 13:31 14:56 16:16 17:46
Luboń Ratajskiego 02 7:18 8:48 9:58 11:48 13:33 14:58 16:18 17:48
Luboń R. Maya 02 7:20 8:50 10:00 11:50 13:35 15:00 16:20 17:50
Luboń Rutkowskiego 02 7:22 8:52 10:02 11:52 13:37 15:02 16:22 17:52
Luboń Lasek 02 7:24 8:54 10:04 11:54 13:39 15:04 16:24 17:54
Luboń Kręta 01 7:26 8:56 10:06 11:56 13:41 15:06 16:26 17:56
Luboń Polna 01 NZ 7:29 8:59 10:09 11:59 13:44 15:09 16:29 17:59
Luboń Kwiatowa 01 NZ 7:30 9:00 10:10 12:00 13:45 15:10 16:30 18:00
Luboń Podgórna 01 NŻ 7:31 9:01 10:11 12:01 13:46 15:11 16:31 18:01
Luboń Ośrodek Kultury 01 NŻ 7:32 9:02 10:12 12:02 13:47 15:12 16:32 18:02
Luboń Kościół 01 7:33 9:03 10:13 12:03 13:48 15:13 16:33 18:03
Luboń Kościół 03 7:34 9:04 10:14 12:04 13:49 15:14 16:34 18:04
Luboń Rydla 01 NŻ 7:35 9:05 10:15 12:05 13:50 15:15 16:35 18:05
Luboń Walki Młodych 01 NŻ 7:36 9:06 10:16 12:06 13:51 15:16 16:36 18:06
Luboń R. Maya 01 7:37 9:07 10:17 12:07 13:52 15:17 16:37 18:07
Luboń Ratajskiego 01 7:39 9:09 10:19 12:09 13:54 15:19 16:39 18:09
Luboń Strumykowa 01 7:41 9:11 10:21 12:11 13:56 15:21 16:41 18:11
Luboń Rzeczna 01 7:42 9:12 10:22 12:12 13:57 15:22 16:42 18:12
Luboń Szkoła nr 3 03 7:43 9:13 10:23 12:13 13:58 15:23 16:43 18:13
Luboń Streicha 04 7:44 9:14 10:24 12:14 13:59 15:24 16:44 18:14
Luboń Okrzei 02 NZ 7:45 9:15 10:25 12:15 14:00 15:25 16:45 18:15
Luboń Jana Pawła II 02 7:46 9:16 10:26 12:16 14:01 15:26 16:46 18:16
Luboń Straż Pożarna 04 7:48 9:18 10:28 12:18 14:03 15:28 16:48 18:18
Luboń Sikorskiego 02 7:50 9:20 10:30 12:20 14:05 15:30 16:50 18:20
Luboń Unijna 02 7:51 9:21 10:31 12:21 14:06 15:31 16:51 18:21
Luboń PI. Bojanowskiego 02 7:52 9:22 10:32 12:22 14:07 15:32 16:52 18:22
Luboń Żabikowo 02 7:54 9:24 10:34 12:24 14:09 15:34 16:54 18:24
Luboń Cmentarz 02 NŻ 7:55 9:25 10:35 12:25 14:10 15:35 16:55
Sycowska/Auchan 01 7:57 9:27 10:37 12:27 14:12 15:37 16:57

Piszę do Państwa w  sprawie 
chodników na ulicach: Sien-
kiewicza i Szkolnej, których 

zły stan powoduje, że przemiesz-
czanie się w tym rejonie jest bardzo 
niebezpieczne – kobiety z wózkami 
i dzieci na rowerach muszą jeździć 
po jezdni. Chodniki są nierówne, 
miejscami po płytach został jedy-
nie gruz. Wystają z nich studzien-
ki, o które można się potknąć. Jako 
ojciec dwuletniego dziecka boję się 
bardzo o jego bezpieczeństwo. Idąca 
ze mną córka parę razy przewróci-
ła się i poodzierała. Na ul. Sienkie-
wicza mieszka więcej osób z dziećmi 
oraz wielu ludzi starszych. Osoby 
chodzące jezdnią z  powodu złego 
stanu chodników, są przywoływanie 
do porządku przez Straż Miejską 
pod groźbą mandatu. To bardzo 
bulwersujące, bo chodniki są w coraz 
gorszym stanie i nie da się po nich 
chodzić. Urząd Miasta w ogóle się 
nie interesuje stanem chodników na 
ulicach. Z każdą zimą jest coraz go-
rzej – dziur przybywa, a gdy napada 
śnieg trudno go usunąć. W dziurach 
pozostaje zmarznięty śnieg, który 
sprawia duży problem w chodzeniu 
oraz prowadzeniu wózka. Mieszkam 
tutaj przez 30 lat i  nie widziałem 
żadnego zainteresowania poprawą 
bezpieczeństwa i komfortu miesz-
kańców tych ulic. Jesteśmy bezradni, 
wiec prosimy o pomoc redakcję.

D.B.

List do redakcji

Skandaliczne 
chodniki

n
Na długim odcinku ul. Sienkiewicza 
w chodniku nie ma ani jednej niepo-
pękanej płytki, a ze szczelin wyrasta 
zielsko. Miasto nie posiada polityki 
systematycznego remontu chodni-
ków po ich zamortyzowaniu, jaką 
stosuje się w rozwiniętych systemach 
wielu państw europejskich

n
Stały problem nierówności studzienek telekomunikacyjnych usytuowa-
nych najczęściej w chodnikach, poza tym zlasowane nie tylko płytki chod-
nikowe, ale i krawężniki oraz fragmenty asfaltu jezdni

Luboński standard 
– chodnik na ul. 
Sienkiewicza w 2. 
dekadzie XXI wie-
ku

n
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Na parkingu przed sklepem 
„Społem” przy ul. Kościusz-
ki od kilku lat znajduje się 

wyrwa. Kto jest użytkownikiem tej 
drogi – Urząd Miasta czy Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Lubonianka”?

Włodzimierz Wasilewski

List do redakcji

Kto za to odpowiada?

Skandaliczny 
stan nawierzch-
ni parkingu 
przed sklepem 
„Społem” na ul. 
Kościuszki   fot. 
Włodzimierz 
Wasilewski

Obskurna tabli-
ca ogłoszeń na 
trawniku przy 
parkingu na ul. 
Kościuszki   fot. 
Włodzimierz 
Wasilewski

W ostatnim 
dniu wrze-
śnia, przed 

deptakiem ul. Dworco-
wej od strony wiaduktu 
kolejowego tuż przy ul. 
Powstańców Wielkopol-
skich postawiono znaki 
zakazu poruszania się 
pieszych i rowerzystów 
(jedyne tutaj). Deptak 
biegnący wzdłuż torów 
kolejowych dotychczas 
stanowił najkrótszą dro-
gę do dworca PKP dla 
Starego Lubonia. Kiedy 
w  czerwcu ubiegłego 
roku rozpoczęto prace 
związane z moderniza-
cją linii kolejowej E-59 
Poznań-Wrocław, deptak 
stał się placem budowy. Wejście za-
grodzono metalowym tymczasowym 
parkanem. Od kilku tygodni nic się 
tu jednak nie dzieje – teren uporząd-
kowano, zlikwidowano ogrodzenie, 
pozamiatano asfaltową nawierzch-
nię. Tym bardziej dziwi zakaz ruchu 
pieszych i rowerzystów, szczególnie, 
że bez znaku zakazu można od tej 
strony jechać w  kierunku dworca 
samochodem! Ponadto po usta-
wieniu znaków, nie umieszczono 

żadnej informacji, którędy zastęp-
czo można dojść do dworca PKP. 
Miejscowi wiedzą (ul. Kozińskie-
go, przez mostek na strumieniu do 
ul. Streicha), natomiast goście kie-
dyś kierowali się zamkniętym teraz 
traktem wzdłuż torów kolejowych. 
Teraz nie mają pojęcia, którędy iść. 
Pozostaje im chyba tylko poprosić 
jakiegoś życzliwego kierowcę o pod-
wiezienie deptakiem do dworca…

PAW

Którędy do dworca?

n
Deptak ul. Dworcowej od strony ul. Powstańców 
Wlkp. opatrzono jedynie znakami zakazu: dla 
pieszych i rowerzystów   fot. Paweł Wolniewicz

W niedzielne popołu-
dnie 4 października, jak 
zazwyczaj, mieszkańcy 
spacerowali z dziećmi 
na rowerkach depta-
kiem, który o�cjalnie 
jest zamknięty. Miesz-
kańcy mają nadzieję, że 
mająca siedzibę tuż 
obok Straż Miejska nie 
będzie wyciągała wobec 
nich konsekwencji tych 
niemądrych zakazów?   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n

n

Dlaczego taki temat proponu-
jemy, nie potrzeba szeroko 
uzasadniać, bo to najgorętszy 

motyw wielu dyskusji (może oprócz 
kampanii wyborczej). Padają różne 
liczby dla naszego kraju, mówi się 
o skali od 2 do nawet 100 tysięcy osób.

Nieco ponad połowa pytanych 
– 52% uważa, że Luboń nie powi-
nien przyjąć uchodźców. Spośród 
komentarzy zanotowaliśmy: „Polski 
nie stać, gdyż jest zbyt biednym 
krajem”, „Sami mamy bezrobocie, 
a im mamy dawać”, „Większe miasta 
powinny przyjąć”, „To głównie mło-
dzi mężczyźni – dlaczego uciekają?”, 

Odpowiedzi mieszkańców

27%
5%

16%

52%

Odmówiło 5%

TAK

NIE

Nie ma 
zdania 16%

Sondaż
Czy Pani/ Pana zdaniem Luboń powinien przyjąć uchodźców?

zrozumieć”, „Każde miasto powin-
no kogoś przyjąć”, „Wszyscy powin-
niśmy coś dla nich zrobić”, „Nic 
przeciwko nim nie mam”, „Chociaż 
jedną rodzinę – dla solidarności”, 
„Tylko niewielu”, „Jeśli mamy takie 
warunki?”, „Dla chrześcijan, którzy 
mają szansę asymilacji w  naszym 
kraju”, „Ale nie bezwarunkowo, 
w historii mieliśmy już takie sytu-
acje. Np. bambrzy – katolicy z Bam-
bergii, w  18 wieku zostali wręcz 
zaproszeni do Poznania i okolicz-
nych wsi. Ówczesny Luboń (wieś) 
zasiedliło aż 100% gospodarstw. 
Wielu mieszkańców dzisiejszego 
miasta to ich potomkowie (Tritt, 
Szmyt, Gensler, Remlajn itd.)”.

Nie miało zdania 16% pytanych. 
Dodawali niekiedy: „Żal mi tych 
dzieci, ale i u nas jest wielu głod-
nych i biednych”, „To zbyt złożony 

problem, by jednoznacznie odpo-
wiedzieć”.

Wśród władzy Lubonia – 16., 
w  tym 2. burmistrzów (1 wakat) 
uważa, że Luboń powinien przyjąć 
uchodźców, niektórzy warunkowa-
li, że nie z pieniędzy miejskich. Tro-
je radnych jest przeciwnego zdania 
(K. Ekwińska, P. Goryniak i K. Wil-
czyńska-Kąkol). Nie miało zdania 
2 (A.  Dworaczyk i  A.  Okupniak). 
Nie wybrali żadnej odpowiedzi 
(P.  Bartkowiak i  K.  Frąckowiak). 
Patrz też wywiad z panią Burmistrz 
na str. 23.

Sondaż uliczny przeprowadzili: 
Anna Pinkowska, Krystyna Rusz-
kowska, Maria Wieczorek, Agniesz-
ka Witkowska, Paweł Wolniewicz 
(także wśród radnych).

oprac. PPR

n

„Przecież to zupełnie niekontrolo-
wana migracja, wśród tych setek 
tysięcy uchodźców można przemy-
cić np. 40-tysięczną armię wyszko-
lonych terrorystów. W Europie bez 
granic mogą się skrzyknąć w każ-
dym miejscu (Polska ma 80  tys. 
żołnierzy)”, „To nie nasza kultura”, 
„Dlaczego nie uciekają do państw 
o  podobnej kulturze, bogatszych”, 
„Niech drogi w  Luboniu zrobią”, 
„Dużo ludzi czeka na mieszkania 
lub pracę”, „A kiedy przyjmiemy 
naszych rodaków, których los, bez 
ich zgody, pozbawił polskich granic 
na wschodzie lub rzucił na Sybe-
rię?” „Nie są w  stanie i  nie chcą, 
przejąć naszej kultury”, „Za kilka-
naście lat będzie z  tej wędrówki 
ludów jeszcze niezły zamęt”, „By-

łoby możliwe po polonizacji”, 
„Z tej inwazji będą same 

problemy”, „Po tym jak od-
noszą  się do ludzi innej 
wiary, nie chcę ich tutaj”, 
„Więcej krytycznej re-
�eksji – to nie jest cał-
kiem spontaniczna 
ucieczka przed..., raczej 
bezkrwawa inwazja po...”.

Nieco ponad ¼ – 
27% – uważa odwrotnie, 

argumentując m.in.: „Bardzo 
mi żal tych ludzi, każdy powi-

nien mieć tyle empatii, żeby ich 
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Szanowni Czytelnicy, poniższym artykułem inaugurujemy nową rubry-
kę, którą nazwaliśmy „Okiem klienta”. Zamierzamy w niej cyklicznie 
publikować materiały „z życia wzięte” o naszych punktach handlo-

wych, usługowych, urzędach, przychodniach…, słowem – opisywać miejsca, 

Okiem klienta

Nadrabiając pewne towarzyskie 
zobowiązania, znalazłam się 
któregoś wieczoru w okolicach 

placu Bojanowskiego. A wieczór był 
już dość mocno posunięty, zaryzy-
kowałabym nawet stwierdzenie, że 
lada moment śmiało można by go 
nazywać nocą… Właściwie już się 
o  nią ocierał… W każdym razie 
otaczała mnie ciemność. W  po-
wietrzu czuć było jeszcze pozosta-
łości dziennego upału i jakąś nutkę 
kwiatową, tym łatwiej wyczuwalną, 
że wszelkie kłębiące się tam za dnia 
samochody postanowiły gdzieś się 
ukryć po trudach dnia, pozbawiw-
szy mnie wspaniałomyślnie swych 
spalinowych wyziewów.

W tychże okolicznościach, za-
chłystując się tą upojną ciszą i sa-
motnością, nagle poczułam nieod-
parte pragnienie. Po prostu wiedzia-
łam, że jak się zaraz nie napiję, to 
umrę. I  tutaj niespodzianka! Nie 
o alkohol mi chodziło :-). Napraw-
dę potrzebowałam wody. Rozejrza-
łam się zatem dookoła, szybko usi-
łując skonstatować, gdzie o tej porze 
mogę kupić coś do picia. I zobaczy-
łam! Jest. Niczym oaza na Saharze 
(no, może z  nieco bardziej tylko 
nachalnym neonem) – Żabka przy 
Poniatowskiego. Jestem uratowana!

Przeszłam zatem przez ulicę, 
pchnęłam dość ciężkie drzwi i rzu-
ciłam się między półki w poszuki-
waniu wodopoju. Tuż za mną podą-
żyła z głębi sklepu jakaś postać. Ja 
w  jedną stronę, ona w  tę samą, ja 
w kolejną alejkę – ona też. A może 
mam tylko manię prześladowczą – 
pomyślałam? Bałam się jednak spoj-
rzeć w  stronę chodzącego za mną 

cienia. W końcu uznałam, że najlep-
szą metodą jest atak i ze słabo ukry-
waną satysfakcją stwierdziłam na 
głos: A wody X, to nie ma? Cień, 
który nagle zmaterializował się w po-
staci pracownika sklepu (ochro-
niarz?), z wyraźnym zakłopotaniem 
zaczął przeglądać półki w poszuki-
waniu upragnionej marki. Rzecz 
jasna nie mógł jej znaleźć, co miało 
ten pożądany skutek, że zawstydzo-
ny niedostatecznym asortymentem 

sklepu, postanowił mnie opuścić. 
Pozbawiona ogona, w końcu mogłam 
spokojnie i bez patrzenia mi na ręce, 
wybrać butelczynę (naprawdę wody!) 
i udać się do kasy.

Za ladą stała Pani Sprzedawczy-
ni, a obok „mój bodyguard”. Roz-
mawiali. Podeszłam, położyłam 

Okiem klienta

Nocna wizyta

z których korzystamy jako klienci, petenci czy pacjenci, i oceniać, jak się 
tam czuliśmy. Gdzie jest naprawdę dobrze, a gdzie nad obsługą trzeba jesz-
cze popracować. Żywimy nadzieję, że ta rubryka stanie się przyczynkiem 
do dyskusji. Państwa również zachęcamy do dzielenia się z nami doświad-
czeniami w tym względzie. Kto wie, może razem uda się nam sprawić, że 
w Luboniu coraz mniej będzie miejsc, w których jako klienci czujemy się 
niezbyt komfortowo…

wodę na ladzie i grzecznie powie-
działam: Dzień dobry (nieważne, że 
nieadekwatnie do pory). Wykazałam 
jednak tym samym choć pozory 
kindersztuby. Pani odpowiedziała, 
nie odwracając jednakowoż głowy 
w moją stronę, i jak gdyby nic, kon-
tynuując rozmowę. Podniosła bu-
telkę, na moment na nią popatrzyła 
(na mnie nie!), przyłożyła czytnik 
(wciąż coś opowiadając), podała na 
głos cenę (nadal na mnie nie rzu-
ciwszy nawet okiem!), po czym nie-
zrażona wróciła do przerwanego 
wątku rozmowy. Podałam jej pie-
niądze, popatrzyła na nie (na mnie 
nie!), przeliczyła, włożyła do kasy, 

wydała mi resztę – wciąż nie prze-
stając mówić i  patrząc w  bok. Po 
prostu majstersztyk! Załatwiła spra-
wę nie zaszczyciwszy mnie spojrze-
niem, choć może jestem nieco nie-
sprawiedliwa, bo zdaje się, że raz 
spojrzała w  moim kierunku, ale 
dałabym  się pokroić, że mnie nie 

widziała. Wychodząc, słyszałam da-
lej ciągniętą przez nią opowieść…

Pod sklepem rzuciłam się na na-
pój, jakby od niego zależało, czy 
dożyję następnej godziny, dopiero 
potem przyszła re�eksja: Czy mnie się 
zdaje, czy przed chwilą byłam niewi-
dzialna? (kolejność zresztą zupełnie 
w zgodzie z Maslowem i jego pira-
midą, co mnie upewniło, że wszyst-
ko ze mną w porządku.) I nie, żebym 
o  tym nie marzyła, czytając jako 
dziecko o czapkach-niewidkach i tym 
podobnych pelerynach, ale chyba 
jednak nie w takich okolicznościach 
i nie, żeby to ktoś decydował za mnie, 
kiedy staję się niewidzialna... Bo jeśli 
głębiej się zastanowić i rzeczywiście 
posłużyć się piramidą hierarchii po-
trzeb Maslowa, to bliżej jej zwieńcze-
nia jest „potrzeba szacunku i uzna-
nia”. I zdaje się, że wolałabym wyjść 
z tej Żabki nie tylko z zaspokojoną 
potrzebą pierwszego rzędu z podsta-
wy piramidy (�zjologiczną – pragnie-
nie), ale także nie miałabym nic 
przeciwko temu, by bez uszczerbku 
pozostała moja potrzeba „szacunku”, 
o której Maslow mówi, że należy do 
tych „wyższych”. Mnie tymczasem 
coś jednak wyraźnie w miejscu tych 
„wyższych” uwierało, kiedy stałam 
nocą pod tym sklepem, ugasiwszy 
pragnienie… I nie o powielanie ba-
nalnego: „klient nasz pan” chodzi, 
ani nawet o cytowanie poradników 
dla sprzedawców, w których pięknie 
piszą, że obsługa „to również sposób 
budowania długotrwałych relacji 
z  klientem” (no to sobie z  Panią 
Sprzedawczynią pobudowałyśmy…), 
tylko o  zwykłą ludzką życzliwość 
w stosunku do drugiej osoby i o tę 
zwyczajną – być może przestarzałą, 
zużytą, ale jakże pożyteczną w kon-
taktach międzyludzkich – grzecz-
ność.

(mtm)

n
Re�eksja spragnionego klienta po wizycie w „Żabce” przy ul. Poniatow-
skiego   fot. Małgorzata Mazurek

Spotkanie zostanie przeprowa-
dzone w oparciu o ankietę in-
formacyjną, którą wypełnią 

uczniowie klas 2 i 3 lubońskich gim-
nazjów. Zainauguruje ono cykl dzia-
łań, w które zostaną włączone obie 
szkoły ponadpodstawowe. Debata 
ma z założenia charakter edukacyj-
no-pro�laktyczny – stanowi platfor-
mę do wymiany myśli i poglądów, 
zadawania pytań oraz dyskutowania 
wątpliwości. Pragniemy doprowadzić 
do spotkania młodzieży, rodziców 
oraz nauczycieli ze specjalistami 
– zwery�kować poziom aktualnej 

wiedzy, wsłuchać  się w  potrzeby 
różnych grup osób i doprowadzić do 
konfrontacji różnych punktów wi-
dzenia. W planie debaty znajdują się:
Qn analiza danych wynikających z ba-

dań ankietowych przeprowadzonych 
w obu gimnazjach;
Qn re�eksja nad de�nicją dopalaczy, 

ich dostępnością i powszechnością,
Qn próba sformułowania odpowiedzi 

na pytanie o genezę problemu oraz 
jego zasięg,
Qn dyskusja o symptomach, czynni-

kach ryzyka i sygnałach, które po-
winny niepokoić,

„Dopalacz – życia zniewalacz!”
23 października w godz. 17-19 w Lubońskim Ośrodku Kultury odbędzie się debata poświęcona tematyce dopalaczy

Qn wskazówki dotyczące tego, w jaki 
sposób zapobiegać zjawisku rozprze-
strzeniania się dopalaczy,
Qn informacje o tym, gdzie szukać 

wsparcia, kiedy rozpoznajemy pro-
blem w najbliższym otoczeniu,
Qn studium przypadku wykonane 

przez specjalistę z  zakresu terapii 
uzależnień wraz z komentarzem.

Wśród zaproszonych gości będą: 
Marek Goworek – z wykształcenia 
pedagog, specjalista terapii uzależ-
nień, pro�laktyk od 10 lat pracują-
cy z  uzależnionymi, studentami, 
pracownikami socjalnymi, pedago-

gami, psychologami. Jest osobą, 
która przeszła własny proces terapii. 
Jest członkiem stowarzyszenia „Mo-
nar”. Jego praca jest poddana super-
wizji osoby akredytowanej przez 
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii. Krzysztof Kaźmierow-
ski – specjalista psychoterapii uza-
leżnień, rekomendowany przez 
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciw-
działania Narkomanii w Warszawie, 
trener pro�laktyki uzależnień – od 
kilku lat koordynuje Program „FreD 
goes net” w  Poznaniu, w  ramach 
którego pracuje z młodymi osobami 

cd.  
obok
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szkodliwie eksperymentującymi 
z narkotykami, często już „przyła-
panymi” na posiadaniu nielegalnych 
środków psychoaktywnych; pracu-
je w Poradni Pro�laktyki, Leczenia 
i Terapii Uzależnień Monar w Po-
znaniu, gdzie prowadzi psychotera-
pię indywidualną i  grupową dla 
osób uzależnionych od substancji 
i czynności, zagrożonych uzależnie-
niami, oraz dla członków ich rodzin; 
ma własną Pracownię Psychoterapii 
i Psychoedukacji Uzależnień. Pau-
lina Pietrzak – psycholog, absol-
wentka Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, certy�ko-
wany specjalista psychoterapii uza-
leżnień. Od 8 lat pracuje w zawo-
dzie, obecnie w  Poradni Terapii 
Uzależnień i Współuzależnienia na 
Osiedlu Zwycięstwa 108 w Poznaniu 
oraz w Punkcie Konsultacyjnym dla 
osób uzależnionych od narkotyków 
w  Luboniu. Prowadzi programy 
pro�laktyczne i  edukacyjne oraz 
psychoterapię indywidualną i gru-
pową osób uzależnionych, dorosłych 
dzieci z  rodzin z problemem uza-
leżnienia oraz współuzależnionych. 

Artur Sokołowski – psycholog, psy-
choterapeuta, certy�kowany specja-
lista psychoterapii uzależnień. Ab-
solwent psychologii – specjalizacja 
kliniczna – na Wydziale Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył 
4-letni etap szkolenia merytorycz-
nego w  psychoterapii analitycznej 
w  Instytucie Analizy Grupowej 
„Rasztów” w Warszawie. Powołany 
przez Sąd Okręgowy w Poznaniu na 
biegłego w  zakresie problematyki 
narkotykowej. Współpracował 
z  Krajowym Biurem ds. Przeciw-
działania Narkomanii, Państwową 
Agencją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Uniwersytetem 
SWPS w Poznaniu. Posiada kilku-
nastoletnie doświadczenie w  pro-
wadzeniu psychoterapii indywidu-
alnej i  grupowej oraz szkoleń 
i warsztatów psychologicznych. Od 
wielu lat związany z Poradnią Pro-
�laktyki, Leczenia i Terapii Uzależ-
nień „Monar” w Poznaniu. Prywat-
na praktyka psychoterapeutyczna.

Aleksandra Salwa
psycholog, Gimnazjum nr 1

Akcja krwiodawcza

W niedzielę, 13 września, 
podczas 77. akcji pobo-
ru krwi zorganizowanej 

przez Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK „Lubonianka” pozyska-
no 29 700 ml bezcennego leku. Do 
Szkoły Podstawowej nr  1 przy ul. 
Poniatowskiego przyszły osoby chęt-
ne oddać krew i choć tym razem , 
frekwencja była nieco niższa, chęć 
podzielenia się cząstką siebie zgłosiło 
66 osób, w tym 20 kobiet. W wie-
lu przypadkach swoim rodzicom 
towarzyszyły pociechy, z  zaintere-
sowaniem przyglądające się proce-
durze pobierania krwi. Osoby, które 
miały jeszcze obawy i wątpliwości 
przed udziałem w  akcji, mogły je 
rozwiać w rozmowie z doświadczo-
nymi krwiodawcami, działaczami 
PCK. Przy okazji okazało się, jak 
wiele jeszcze krąży mitów i fałszy-
wych stereotypów na temat krwio-
dawstwa i jak bardzo potrzebna jest 

społeczna edukacja w tym zakresie. 
Tradycyjnie po oddaniu krwi na 
każdego dawcę, oprócz „obowiąz-
kowego” zestawu czekolad, czekały 
przygotowane przez organizatorów 
upominki pozyskana od �rm: Dra-
mers, Ziołolek, Unilever. Jak zgodnie 
podkreślali krwiodawcy, największą 
satysfakcją i  nagrodą była jednak 
sama świadomość podzielenia  się 
cząstką siebie z  ludźmi, którzy na 
ten lek czekają. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim, którzy włączają się 
w ideę honorowego krwiodawstwa.

We Włoszech
W dniach 18-21 września dele-

gacja Klubu Honorowych Dawców 
Krwi PCK „Lubonianka” w składzie: 
prezes Jerzy Zieliński, wiceprezes 
Zbyszko Wojciechowski i Piotr No-
wak, na zaproszenie bratniego sto-
warzyszenia Gruppo Donatori di 
Sangue FRATRES – Bozzano Wło-
chy (region administracyjny Toska-

nia) uczestniczyła 
w  uroczysto-
ściach jubileuszo-
wych 45-lecia 
działalności tej 
organizacji. Zo-
staliśmy zakwate-
rowani wraz z in-
nymi delegacjami 
z Polski i Słowacji 
w  miasteczku 
Bozzano. Pierw-
szy dzień pobytu 
to  sp otkanie 
z  władzami sa-
morządowymi 
gminy Massarosa, 
zwiedzanie krzy-
wej wieży w Piz-
zie, a  wieczorem 

Z HDK

– udział w marszu tolerancji zorga-
nizowanym przez stowarzyszenie 
Fratres w związku z napływem emi-
grantów. W  niedzielę odbyły  się 
główne uroczystości jubileuszowe. 
Rano uczestniczyliśmy we mszy św. 
w  lokalnym kościele, gdzie działa 
stowarzyszenie, następnie ulicami 
Bozzano przeszliśmy w marszu po-
koju. Podczas uroczystego przyjęcia 
była okazja do wręczenia odznaczeń 
i wyróżnień dla najbardziej zaanga-

żowanych krwiodawców, członków 
stowarzyszenia i  wolontariuszy. 
Wieczorem spotkaliśmy się na ko-
lacji z  członkami stowarzyszenia. 
Następny dzień to wycieczka po 
najbliższej okolicy pobyt na plaży 
w Viareggio, zwiedzanie groty Tu-
ristica Antro del Corchia. W trakcie 
pobytu delegacja miała możliwość 
zapoznać się zasadami funkcjono-
wania i pracy stowarzyszenia.

Zbyszko Wojciechowski

n
Sztandar lubońskich krwiodawców (centralnie) w Mar-
szu Pokoju w Bozzano

n
Pamiątkowe zdjęcie na tle Krzywej Wieży w Pizzie

Chcąc, aby mieszkańcy Lubonia 
jak najszybciej dowiadywa-
li się o zagrożeniach, takich 

jak powódź, nagle zmieniające się 
warunki atmosferyczne i inne nie-
bezpieczne zdarzenia, Ochotnicza 
Straż Pożarna uruchomiła system 
szybkiego powiadamiania o sytu-
acjach kryzysowych przy użyciu te-
lefonu komórkowego. Ma nadzieję, 

że to w znacznym stopniu zwiększy 
bezpieczeństwo i umożliwi szybką 
reakcję.

Otrzymywanie wiadomości 
SMS od systemu „Alert OSP Lu-
boń” jest bezpłatne. Formularz 
rejestracyjny znajduje się na stronie 
internetowej lubońskiej OSP pod 
hasłem: „Alert OSP Luboń”.

OSP

Powiadamianie 
o niebezpieczeństwie

Do informacji „Spółdzielcze inwestycje” („WL” 09-2015, str. 10) doty-
czącej inwestycji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Swarzędz” polegającej na 
wymianie dachówek na budynku przy ul. Kolonia PZNF nr 7 i 6.

W 2014 r. ocieplono blok nr 5 i wymalowano klatkę schodową. Po-
nadto przystępuje się do ocieplania budynków nr 6 i 7 oraz wymalowania 
klatek schodowych w tych blokach. Podobne prace realizowane są w blo-
ku przy ul. Armii Poznań.

Maria Kaczmarek

Uzupełnienie

Trzyosobowy zarząd lubońskiej spółki Luvena SA uzupełniono 
w ostatnim czasie o 2 osoby. Do dotychczasowego składu (Grzegorz 
Zagozda – prezes, Kazimierz Zagozda i Jerzy Dzidowski) doszli: 

Wojciech Dzidowski – dyrektor do spraw �nansowych oraz Arkadiusz 
Jur – dyrektor techniczny.      (S)

Większy zarząd
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i powoli zrobili mu badania. Pobyt 
w izbie przyjęć trwał od godz. 18 
do 2 w nocy. Właśnie wtedy tata 
pojechał na oddział… Same od-
działy to już wiadomo – Polski 
Szpital – norma. Jest jednak opie-
ka, są lekarze, pielęgniarki, wszyst-
ko już jest OK. Natomiast przyjęcie 
do tego szpitala to droga przez 
prawdziwe piekło. Przez te 8 go-
dzin widziałam sporo. Przywiezio-
no pana, który po przeprowadzo-
nym wywiadzie, został pozostawio-
ny na wózku przed drzwiami ga-
binetu lekarskiego i  tak stał na 
korytarzu przez ok. 3 godz., zanim 
ktokolwiek się nim zainteresował. 
Była pani, której pielęgniarka przy-
niosła do poczekalni kroplówkę 
i tabletkę, ale poinformowała ją, że 
wodę musi mieć we własnym za-
kresie, bo nie ma kubka…

Piszę ten list i myślę cały czas, 
za co? Za co ci ludzie są traktowani 
jak zło konieczne??? Dla porówna-
nia, Szpital Puszczykowo. Byłam 
tam z tatą dwa tygodnie wcześniej. 
Zawiozłam go sama, gdyż jego stan 
zdrowia pozwalał jeszcze na to, 
abym odważyła się zawieźć go sa-
mochodem. Poczekalnia również 
pełna ludzi… Przeprowadzono 

z tatą wywiad. Pan zabrał dokumen-
ty i zaraz coś zaczęło się dziać. Cze-
kaliśmy może z 5 minut, przyszedł 
pielęgniarz, zabrał ojca na badania. 
W  tak zwanym międzyczasie po-
brano: krew, mocz, zrobiono bada-
nia RTG…, przez cały czas coś się 
działo. Wchodziły kolejki ludzi 
i nikt nie czekał, żeby się nim zain-
teresowano, dłużej niż 7, 8 minut. 
Naprawdę nie dłużej! Nasz pobyt 
trwał 4 godz. W tym czasie założo-
no 4 gipsy, udzielono kilkanaście 
porad, ludzie przychodzili i wycho-
dzili. Pełen profesjonalizm, żadnych 
śmiechów, wygłupów. Personel 
uprzejmy, fachowy, każdy czymś 
zajęty. Po 4 godz. przyszła lekarka 
i  przeprosiła, że musieliśmy tak 
długo czekać (???). Szok! Tata został 
przyjęty na oddział.

Dwa szpitale, dwa światy! Zrób-
my coś, ruszmy się, bo tak być nie 
może! Tu chodzi o  nas i  naszych 
bliskich… Może zbierzmy oceny 
i opinie ludzi o HCP. Wtedy obraz 
nie będzie widziany przez jedną 
osobę, ale stanie  się klarowny 
i obiektywny, to bowiem, o czym tu 
napisałam, w  100% jest tym, co 
przeżyłam i  co widziałam. Ani 
odrobiny ubarwienia, może tylko 
przemilczenie słów, które się cisną, 
żeby dosadnie wyrazić to, co czło-
wiek czuje, gdy musi być świadkiem 
takiego bałaganu.

Agnieszka Wilczyńska
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Chcę poruszyć temat, który 
pewnie nie wszystkich jeszcze 
dotknął, ale wszyscy jesteśmy 

na niego skazani w razie zagrożenia 
naszego życia lub zdrowia. Mam na 
myśli „przynależność”, a raczej ja-
kieś przywiązanie do szpitala HCP 
w Poznaniu. Pomimo iż obowiązuje 
rejonizacja i pacjent może wybrać 
szpital, kiedy przyjeżdża karetka 
jedyne, co może zrobić, to zabrać 
chorego do HCP. A tam zaczyna się 
koszmar… Żaden pacjent nie po-
winien tam tra�ć, bo może  się to 
skończyć źle, o czym niejednokrotnie 
miałam wątpliwą przyjemność się 
przekonać osobiście.

Ostatnim razem karetka zabra-
ła mojego chorego na raka żołądka 
tatę na izbę przyjęć, na której sa-
nitariusz zrobił z  nim wywiad, 
posadził na wózek i kazał czekać. 
Tata przebywał dwie godziny na 
korytarzu wraz z innymi poiryto-
wanymi ludźmi, którzy oczekiwa-
li w kolejce po kilka godzin. Gdy 
w pewnym momencie tata osłabł 
i zaczął tracić świadomość, wołał 
o  pomoc. Dostojnym krokiem 
przyszedł sanitariusz. Polecił pół-
przytomnemu tacie podnieść nogi, 
gdyż wózek miał podnóżek. Na 

moją nerwową sugestię, że przecież 
ten pacjent ma raka żołądka i pod-
niesienie nóg w  tym przypadku 
pewnie sprawi mu trudność, usły-
szałam od sanitariusza, że jest „po 
godzinach” i  powinnam być mu 
wdzięczna, że w ogóle mi pomaga. 
Na moje pytanie, czy zatem jest tu 
ktoś „normalnie w pracy”, usłysza-
łam jakąś kpiącą odpowiedź, po 
czym pan wyszedł i udał się do pań 
z rejestracji, gdzie zrobili sobie ze 
mnie kabaret. Zresztą wybuchy 
śmiechu personelu i ogólna weso-
łość kadry jest czymś, co jeszcze 
bardziej przytłacza chorego i jego 
rodzinę. Ale wracam do historii 
z tamtego wieczoru. Tatę położono 
na kozetce i nadal nim się nikt nie 
zainteresował, aż do momentu, gdy 
z  kolei moja mama sprowadziła 
lekarza do półprzytomnego ojca. 
Lekarz zapytał czy wszystko OK 
i  poinformował nas, że przywoła 
kogoś z  wózkiem, aby tatę prze-
wieźć do sali badań (gabinet). No 
i  czekaliśmy kolejne 20 minut. 
Znowu po naszej interwencji po-
jawił  się sanitariusz! Tym razem 
już na łóżku przewiózł chorego do 
gabinetu. Po badaniu tata został 
umieszczony w sali obserwacyjnej 

List do redakcji

Chory skazany na niełaskę

Myślę, że należało by 
zainteresować odpo-
wiednie służby sytuacją 

drogową na ulicy Traugutta. 
Zdarza mi  się wracać tamtę-
dy z pracy i prawie za każdym 
razem tra�am na rowerzystów 
(czasem na samochody) jadą-
cych pod prąd jednokierun-
kowym odcinkiem tej ulicy. 
Oczywiście zwrócenie uwagi 
powoduje pyskówkę.

Czy przespałem jakąś 
zmianę przepisów, bo ostatnio 
mam wrażenie, że zasady ru-
chu drogowego kompletnie 
rowerzystów nie dotyczą.

Z wyrazami szacunku
Hipolit Cegielski

Jazda rowerów i skuterów 
pod prąd na ulicach jednokie-
runkowych jest już w niektó-
rych miastach w Polsce stoso-
wana.

List do redakcji

Pod prąd 
ulicą 
Traugutta

(szklanych, plastikowych, dużych 
i malutkich), opakowań po soczkach 
i innych śmieci. Czy taka musi być 
wizytówka 30-tysięcznego miasta – 
pyta jedna z mieszkanek? Niewiele 
trzeba, wystarczy raz w miesiącu wy-
sprzątać trakty przy granicy. Bo jak 
mówi przysłowie, które jest przecież 
mądrością narodu: „Jak cie widzą, 
tak cię piszą”.

(I)

Najczęściej przemierzamy Luboń, 
poruszając się samochodem. 
Skupieni na obserwacji dro-

gi, nie widzimy tego, co obserwuje 
pieszy. Takim miejscem, w którym 
zapewne nie bywa żaden decydent 
ani służby miejskie, wydaje się być 
zagajnik przy ul. Żabikowskiej tuż 
za wiaduktem autostradowym na-
przeciw Biedronki, u skraju wzgó-
rza Papieskiego. Przy samej dro-
dze, w  gąszczu drzew i  krzewów 
znajdziemy konary połamane przez 
wiatry, które przeszły przez Luboń 

w lipcu czy sierpniu, a nawet całe 
drzewa. Brązowe, uschnięte od 
ponad miesiąca liście zaczynają 
już ginąć wśród jesiennych prze-
barwień. Wchodząc do Lubo-
nia jedynym możliwym w tym 
miejscu chodnikiem od strony 
Świerczewa i Dębca, odnosimy 
nieodosobnione, niemiłe wraże-
nie. Oprócz niepielęgnowanych 
od dawna drzew i krzewów nasz 
wzrok przykuwają leżące w ob-
niżeniu terenu setki, jeśli nie 
tysiące, butelek różnej maści 

Wizytówka

n
Połamane konary drzew przy ul. 
Żabikowskiej na granicy Lubonia 
tuż za wiaduktem autostradowym. 
Po drugiej stronie drogi widać 
kompleks handlowo usługowy 
z „Biedronką”    
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Zagajnik na skraju parku Papieskiego tuż za wiaduktem przy ul. Żabikow-
skiej i drodze serwisowej dla służb autostrady, którego nikt nie pielęgnuje 
i nie sprząta – czyżby miał status minirezerwatu Lubonia   fot. Piotr P. Rusz-
kowski
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Po upalnym, bezdeszczowym lecie, stan wody w Warcie wynosi zaled-
wie ok. 126 cm. Poprzednio tak rekordowo niski poziom zanotowano 
w 1985 r. w Poznaniu (94 cm). Stan alarmowy Warty to 4,5 m, nato-

miast standardowo poziom w stolicy Wielkopolski waha się pomiędzy 300 
a 400 cm. Wędkarze twierdzą, że w niektórych miejscach można przejść 
w bród przez koryto na drugą stronę rzeki.

PAW i PPR

Warta wysycha

n
Z powodu niskiego stanu wody żegluga motorówkami po Warcie odby-
wa się bardzo wolno. Najczęściej na dziobie znajduje się obserwator wy-
patrujący ewentualnej mielizny   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Najlepszym dowodem na bardzo niski poziom Warty są odsłonięte na 
zakolu rzeki faszyny (usypane z kamieni prostopadle do brzegów półwy-
spy, by uchronić linie brzegową od podmywania)   fot. Paweł Wolniewicz

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Luboniu 
przystępuje do Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
(PO PŻ) 2014-2020, który jest kra-
jowym programem operacyjnym 
współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Najbardziej 
Potrzebującym.

Pomoc w ramach PO PŻ kiero-
wana jest do tych osób i  rodzin, 
które z powodu niskich dochodów 
nie mogą zapewnić sobie lub rodzi-
nie odpowiednich produktów żyw-
nościowych (posiłków) i  dlatego 
będzie trafiać do osób znajdują-
cych  się w  najtrudniejszej sytuacji 
(określonej w art. 7 ustawy o pomo-
cy społecznej oraz poziomem do-
chodów nieprzekraczającym 
150 procent kryterium dochodowe-

go określonego w ustawie o pomocy 
społecznej, tj.  dla osoby samotnej 
dochód nie może przekroczyć 
951 zł; dla osoby w rodzinie 771 zł 
na osobę). Pomoc udzielana będzie 
w postaci artykułów spożywczych, 
które będą przekazywane bezpłatnie 
osobom najbardziej potrzebującym.

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Luboniu będzie prowadził 
proces dystrybucji artykułów spo-
żywczych wśród osób najbardziej 
potrzebujących. Do prowadzenia tej 
działalności niezbędna jest lodówka, 
najlepiej przemysłowa. Dlatego zwra-
camy  się do osób oraz �rm, które 
posiadają taki sprzęt, a nie korzysta-
ją z niego, o wsparcie naszej działal-
ności i o�arowanie nam go. Będzie-
my bardzo wdzięczni za pomoc.

MOPS

Potrzebna lodówka

Po przesunięciu ogrodze-
nia od strony al. Jana Paw-
ła II, które „wchłonęło” 
dotychczasowy chodnik, 
wspólnota mieszkaniowa 
wybudowała fragment 
nowego – w ciągu trotu-
aru położonego przed 
blokiem z adresem: ul. 
Wschodnia 25, w którym 
mieści się Przychodnia 
Lekarza Rodzinnego. Na 
długim odcinku w kierun-
ku ul. Pułaskiego piesi 
nadal jednak chodzą wy-
boistym przesmykiem 
pomiędzy budynkami 
a zaparkowanymi samo-
chodami lub gruntową, 
ruchliwą jezdnią alei Jana 
Pawła II   fot. Hanna Siatka

Społeczność mieszkaniowa bloków 
nr 7 i 9 przy al. Jana Pawła II 
w Nowym Centrum Lubonia 

dokończyła grodzenie swojego tere-
nu. Zamknięto wjazd na „zaplecze” 
budynków od ul. Pułaskiego, przy 

okazji utwardzony kostką pozbru-
kową, oraz przesunięto płot z nową 
bramą przy al. Jana Pawła II w po-
bliżu Przychodni Lekarza Rodzin-
nego (czytaj: „WL” 09-2015, str. 27).

HS

Inwestycje wspólnoty

n
Wybrukowany wjazd 
od strony ul. Puła-
skiego tylko dla 
mieszkańców blo-
ków nr 7 i 9. Inni 
pacjenci przychodni 
przy ul. Wschodniej 
stracili tym samym 
możliwość dojścia 
„suchą stopą” do 
lekarza krótszą 
i utwardzoną drogą   
fot. Hanna Siatka

n

Bank Pomocy Wzajemnej dzia-
łający przy Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej na ul. 

Źródlanej 1 poszukuje wolontariu-
szy do pomocy dzieciom mającym 
trudności w nauce.

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt z pracownikiem MOPS, 
osobiście w siedzibie Ośrodka lub 
telefonicznie: 61  810  50  85, 
695 555 156.

MOPS

Wolontariusze poszukiwani!



10/2015

38

To wszystko wymaga 
ogromnego wysiłku i za-
angażowania, których 
nie szczędzą członkowie 
Stowarzyszenia. Jednak 
bez wsparcia ludzi dobrej 
woli będzie im trudno 
w krótkim czasie wy-
posażyć pracownie tak, 
by warsztaty zaczęły 
działać. A jest to pilna 
konieczność, ponie-
waż niepełnosprawni 
w  wieku do 23 lat są 
objęci obowiązkiem 
szkolnym, co stwarza 
im możliwość czyn-
nego spędzania części 
dnia, natomiast póź-
niej, po ukończeniu 
szkoły, pozostają już 
tylko w czterech ścia-
nach własnego domu. Placówka 
z  warsztatami terapii zajęciowej 
jest dla osób niepełnosprawnych 
umysłowo i fizycznie jedyną szansą 
na jakąkolwiek aktywność, na jaki-
kolwiek kontakt z osobami innymi 
niż najbliższa rodzina. Dlatego też 
Wspólna Droga zwraca się do firm 
i społeczności z prośbą o wsparcie 
i współtworzenie placówki bardzo 
potrzebnej w naszym mięście. Każ-
da pomoc (doradcza, wykonawcza, 

materiałowa) i każdy rodzaj zaan-
gażowania są mile widziane.

PAW

Podajemy kontakt dla tych, któ-
rzy zechcą wspomóc działania Sto-
warzyszenia Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Wspólna Droga”:

tel. 61 813 03 92; 502 733 304; 
507  469  769; www.wspolnadroga-
lubon.pl

LUDZKIE SPRAWY

Minęło już 10 lat od chwili, 
kiedy kilka rodzin osób 
niepełnosprawnych z Lu-

bonia i okolic postanowiło założyć 
stowarzyszenie, by wspólnie dzia-
łać na rzecz tych, którzy sami nie 
mogą o  siebie zadbać. Obecnie 
Stowarzyszenie „Wspólna Droga” 
zrzesza niemal 80 członków. Pod-
opiecznych wciąż przybywa, a dzięki 
istnieniu tej wspólnoty, mogą oni 
w weekendy uczestniczyć w zajęciach 
takich jak: hipoterapia, pływanie 
oraz sprawdzać swoje możliwości 
podczas zajęć plastycznych, mu-
zycznych, teatralnych i ruchowych, 
odbywających  się popołudniami 
i wieczorami w gościnnych progach 
lubońskiej Szkoły Podstawowej 

nr 2. Potrzebą numer jeden osób 
niepełnosprawnych jest posiada-
nie własnego obiektu, w  którym 
byłoby możliwe zorganizowanie 
codziennych warsztatów terapii 
zajęciowej. Niedawno Wspólnej 
Drodze udało się pozyskać lokal, 
w którym można stworzyć warsz-
taty terapii od podstaw. Mieści się 
on w  budynku, gdzie uprzednio 
funkcjonował hotel robotniczy 
„Lech”, którego właścicielem jest 
firma „Luvena”. Rozpocząć trzeba 
od prac adaptacyjnych, następnie 
zgromadzić sprzęty potrzebne do 
urządzenia pracowni gospodarstwa 
domowego, pracowni ogrodniczej, 
komputerowej, plastycznej, rzemio-
sła, a  także sali rehabilitacyjnej. 

Apel

Warsztaty dla 
niepełnosprawnych
Lubońskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Wspólna Droga” otwiera kolejny rozdział działalności. Dzięki 
wsparciu lokalnego społeczeństwa już wkrótce w naszym mieście 
zaczną funkcjonować codzienne warsztaty terapii zajęciowej dla 
osób niepełnosprawnych

n
Pomieszczenia, w których odbywać się będą 
warsztaty wymagają adaptacji. Dużą zaletą jest 
szeroki korytarz, w którym swobodnie miną się 
dwa wózki inwalidzkie   fot. Paweł Wolniewicz

Miasto Luboń organizuje akcję 
„Koperta Życia”, do której 
przystąpienia zachęcają 

lekarze i pracownicy pogotowia ra-
tunkowego. Akcja skierowana jest do 
osób przewlekle chorych, starszych, 
samotnych i polega na umieszczeniu 
w  specjalnie przygotowanych ko-
pertach najważniejszych informacji 
o  stanie zdrowia, przyjmowanych 

lekach. Luboń zakupił pół tysiąca 
takich kopert.

Podczas przyjazdu karetki – gdy 
np. osoba traci przytomność – ra-
townik znajdzie w kopercie najbar-
dziej potrzebne informacje. Koperty 
najczęściej umieszczane są na lodów-
kach, czyli miejscu, które jest prawie 
w każdym domu i zarazem jest łatwo 
dostępne. Zestaw przygotowany 
przez Urząd Miasta składa się z: pla-

Ta koperta może 
uratować życie

Pod koniec wrze-
śnia, przed skle-
pem „Małpka” 

u  zbiegu ulic Armii 
Poznań i Krótkiej, za-
montowano bankomat 
sieci „Euronet”. Jest on 
udogodnieniem za-
równo dla okolicznych 
mieszkańców jak i prze-
jeżdżających tranzy-
tem główną magistralą 
naszego miasta.

PAW

Nowy bankomat

Znak nakazu jazdy 
z prawej strony (C-
9) znajdujący się na 

wyspie pomiędzy CH Pajo 
a Intermarchè został ponow-
nie skasowany. Nie byłoby 
w tym nic niepokojącego, 
gdyby nie to, że za znakiem 
znajduje się przejście dla 
pieszych.

Od momentu przebu-
dowy ul. Żabikowskiej 
(w związku z powstaniem 
Intermarchè) znak został 
skasowany już przynaj-
mniej trzykrotnie (ostat-
nio na początku maja 
br.).

Ze śladów pozostawio-
nych na jezdni można wnioskować, 
że pojazd poruszający się od ronda 
Żabikowskiego nawet nie próbował 
ominąć wyspy – poruszał się prosto 
na nią, aż uderzył w znak. Dodatko-
wo z  relacji świadków wynika, że 
taka trajektoria ruchu została wymu-
szona przez pojazd wyjeżdżający 
z parkingu CH Pajo.

Czy pieszy może 
czuć się bezpieczny?

n
Kilkakrotnie uszkadzany znak nakazu na 
wysepce pomiędzy CH Pajo a Intermarchè   
fot. Rafał Wojtyniak

Bankomat w Starym 
Luboniu był bardzo 
potrzebny   fot. Paweł 
Wolniewicz

n

stikowej koperty, karty informacyjnej, 
naklejki lub magnesu do umieszcze-
nia na drzwiach lodówki.

Zainteresowani mieszkańcy 
mogą odbierać Koperty w Urzędzie 

Miasta w godzinach pracy Urzędu 
w pokoju nr 018.

Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury 
UML

Czy piesi przechodzący przez 
Żabikowską mogą  się czuć bez-
pieczni? Może najwyższy czas po-
myśleć o ustawieniu czegoś na wzór 
klina stosowanego np. na zjazdach 
lub bramkach autostradowych.

Rafał Wojtyniak
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W konkursie lite-
rackim „Mój ulubiony 
film”: III  miejsce – 
Hanna Zielazek-Kupsik 
(DPS Lisówki), II – 
Anna Włodarek (WTZ 
„Promyk”, �lia w Otu-
szu), I – Paweł Kerber 
(Środowiskowy Dom 
Samopomocy – ŚDP 
– w Kórniku).

Teledysk:  VIII 
miejsce – WTZ „Pro-
myk”, �lia w Otuszu – 

„Lepszy model”; VII – WTZ W 
Swarzędzu – „Zwycięzcy”; VI – 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy Mosina – „Jestem jaki 
jestem”, V – WTZ w  Murowanej 
Goślinie – „Kocham cię życie”, IV 
– WTZ „Roktar” w  Baranowie – 
„Jak nie my to kto”, III – WTZ 
„Promyk” w Konarzewie – „Mal-
cziki”, II – ŚDP w Kórniku – „Bę-
dziemy dziećmi”, I – DPM w Pusz-
czykowie – „Coś ważnego”.

W Małej Formie Teatralnej: V 
miejsce – WTZ w Murowanej Go-
ślinie – „Czerwony Kapturek”, IV 
– WTZ „Promyk” w  Otuszu – 
„Mały książę i  róża”, III – WTZ 
„Pawełek” w Owińskach – „Migaw-
ki zza biurka i  ławki”, II – WTZ 
„Roktar” w Baranowie – „Sąsiedzi”, 
I – ŚDS w Kórniku – „Jezus żyje”.

W prezentacjach wokalnych: 
VII  miejsce – Kinga Maciejewska 
– „Nie zakocham  się w  tobie”, VI 
– Karina Kominek – „Wybuduję 
most”, V – Sandra Paetz – „Ale je-
stem”, IV – Anita Krzymieniewska 
– „Barcelona”, III – Adam Potocki 
– „Świat w obłokach”, II – Magda-
lena Lewandowska – „Do ciebie 
mamo”, I – Krzysztof Sadek „Pytasz 
mnie”.

Talentem Roku 2015 został Da-
riusz Karpiński z WTZ Konarzewo 
– autor pracy w kategorii „Magicz-
ne drzewo”.

Przed ogłoszeniem wyników 
i na zakończenie przeglądu wystą-
piła Urszula Lidwin-Wojciechow-
ska z  zespołem. Zebrani mieli 
okazję do wspaniałej zabawy przy 
muzyce.

Robert Wrzesiński
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Po raz drugi Fundacja Polskich 
Kawalerów Maltańskich „Po-
moc Maltańska” i Starostwo 

Powiatowe (�nansowało zlot) zor-
ganizowali w Lubońskim Ośrodku 
Sportu i  Rekreacji (18 września) 
niezwykłą imprezę dla niepełno-
sprawnych uczestników zajęć pro-
wadzonych przez organizacje po-
zarządowe, instytucje oraz szkoły 
z: Baranowa, Konarzewa, Otusza, 
Tulec, Lubonia, Murowanej Gośliny, 
Kórnika, Lisówek, Mosiny, Owińsk, 
Swarzędza, Poznania i Puszczykowa. 
Z Lubonia byli to uczestnicy zajęć 
w Domu Pomocy Maltańskiej (DPM) 
w Puszczykowie: Magdalena Zgoła 
(zdobyła I i  II nagrodę w  dwóch 
kategoriach), Michał Lewandow-
ski i Maciej Feldgebel. Obecne było 
Gimnazjum nr 1.

Artyści przedstawili około 200 
prac: plastycznych, teledysków, ma-
łych form teatralnych oraz prezen-
tacji wokalnych. Na wystawie moż-
na było podziwiać prace plastyczne 
w kilku kategoriach konkursowych 
oraz katalogi z pracami z konkursu 
literackiego.

Imprezę prowadził Marcin Żyski 
z Radia ZET Gold, które sprawowa-
ło patronat medialny. Gośćmi zlotu 
byli: Zygmunt Jeżewski – Wicesta-
rosta Poznański, Andrzej Baehr – 
Dyrektor Zarządu Fundacji Polskich 
Kawalerów Maltańskich „Pomoc 
Maltańska”, Teresa Gromadzińska 
– Dyrektor Wydziału Zdrowia i Po-
lityki Społecznej Starostwa Powia-
towego w Poznaniu, Elżbieta Bija-
czewska – Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Po-
znaniu, Elżbieta Tonder – Pełno-
mocnik Starosty Poznańskiego ds. 
Osób Niepełnosprawnych, Jolanta 
Włodarska – Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Luboniu, Bożena Mazur – Dyrek-
tor Specjalnego Ośrodka Szkolno-

-Wychowawczego w Mosinie oraz 
radni Powiatu Poznańskiego.

W skład jury weszli: Elżbieta 
Bijaczewska, Elżbieta Tonder, Do-
rota Strzelecka (Dyrektor Galerii 
Miejskiej w Mosinie), Jacek Strze-
lecki (prof. Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu), Katarzyna Hey-
del (przedstawiciel Związku Pol-
skich Kawalerów Maltańskich), 
Katarzyna Czarnecka (solistka ze-
społu „Strefa Zero”), Jarosław Bucz-
kowski (wykładowca Akademii 
Muzycznej w Poznaniu i Szczecinie, 
akordeonista)

W konkursie plastycznym 
„Dom moich marzeń”: III miejsce 
zajęła Hanna Siąkowska (DPM 
w  Puszczykowie, II – lubonianka 
Magdalena Zgoła (DPM w Pusz-
czykowie), I – Michał Szymanowicz 

(Warsztaty Terapii Zajęciowej –
WTZ – „Promyk”, �lia w Otuszu).

W konkursie plastycznym „Nie-
codzienne przedmioty”: III miejsce 
– Hanna Siąkowska, II – Marcin 
Łagnowski (WTZ w Swarzędzu), I 
– Mateusz Rosiński (DPM w Pusz-
czykowie).

W konkursie plastycznym „Mój 
najbardziej niesamowity sen”: III 
miejsce – Karolina Chromińska 
(WTZ w Swarzędzu), II – Katarzy-
na Błoniewska (DPM w Puszczyko-
wie), I – lubonianka Magdalena 
Zgoła.

W konkursie plastycznym „Ma-
giczne drzewo”: III miejsce – Kata-
rzyna Błoniewska (DPM w  Pusz-
czykowie), II – Wanda Zięcina (DP 
Społecznej Lisówki), I – Dariusz 
Karpiński – (WTZ „Promyk” w Ko-
narzewie).

W Konkursie literackim „Mój 
ulubiony bohater �lmowy”: III miej-
sce – Anna Dudziak (WTZ „Promyk” 
w Konarzewie), II – Michał Ogoniak 
(WTZ w Swarzędzu), I – Kazimiera 
Brzezińska (DPS Lisówki).

Zlot niezwykłych artystów
III Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – „Zlot 
Talentów 2015” – w Luboniu

n
Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 
w LOSiR-ze cieszył się dużym zainteresowaniem   fot. Robert Wrzesiński

n
Magdalena Zgoła otrzymuje dyplom z zajęcie I miejsca 
w konkursie plastycznym

n
Wspólna zabawa na zakończenie przeglądu   fot. Robert Wrzesiński

n
Lubonianka Magdalena Zgoła – zwy-
ciężczyni konkursów plastycznych 
podczas „Zlotu Talentów 2015” z dy-
plomami i pisanymi przez siebie na 
drewnie ikonami    
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Drodzy Nauczyciele,
z okazji Waszego święta życzymy Wam samych 

sukcesów, tych edukacyjnych i wychowawczych, re-
alizacji założonych planów i podstawy programowej, 
kulturalnych i życzliwych uczniów, mądrych przeło-
żonych (zarówno tych bezpośrednich, jak i  w  mi-
nisterstwie), aby rodzice Waszych uczniów byli dla 
Was partnerami, awansów i  podwyżek, zniesienia 
tzw. „karcianych godzin” (dołożone bezpłatne 2 godzi-
ny tygodniowo do pensum), a przede wszystkim, by praca 
była przyjemnością…

Redakcja

-
alizacji założonych planów i podstawy programowej, 
kulturalnych i życzliwych uczniów, mądrych przeło-

-
nisterstwie), aby rodzice Waszych uczniów byli dla 
Was partnerami, awansów i  podwyżek, zniesienia 
tzw. „karcianych godzin” (dołożone bezpłatne 2 godzi-

14 października  
Dzień Edukacji Narodowej

Julka może  się poszczycić licz-
nymi sukcesami, szczególnie 
związanymi z literaturą. Ma na 

swoim koncie: dyplom za zajęcie 
II miejsca w Konkursie Literackim 
„Wierszyk dla mamy” (maj 2013 r.), 
dyplom za udział w pół�nale XXIX 
Wojewódzkiego Konkursu Recyta-
torskiego Uczniów Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjów oraz kwali�ka-
cję do �nału (luty 2014 r.), dyplom 
za udział oraz za zajęcie III miej-
sca w �nale XXIX Wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego Uczniów 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów 
(kwiecień 2014 r.), list pochwalny od 
Dyrektor Szkoły SP 2 za uzyskanie 
wysokich ocen w nauce i bardzo do-
bre zachowanie (czerwiec 2014 r.) 
oraz dyplomy: za udział w pół�na-
le XXX Wojewódzkiego Konkur-
su Recytatorskiego dla Uczniów 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów 
(luty 2015 r.), dla Laureata turnieju 
poetyckiego o Koronę Wierzbową 
w ramach XIX Lednickiej Wiośnie 
Poetyckiej (maj 2015 r.), za pilność 
i sukcesy w nauce od Dyrektor Szkoły 
SP 2 (czerwiec 2015 r.), a także za 
aktywne uczestnictwo w kursie ję-
zyka angielskiego w roku szkolnym 

2014-2015 na poziomie 
pre-intermediate (A2 
z elementami B1) z wy-
nikiem końcowym 86%.

Julka od zawsze 
uwielbiała pisać. Już 
jako 3-latka dyktowała 
swojej mamie, co cho-
dzi jej po głowie i  co 
należy zapisać. Tworze-
nie opowiadań daje jej 
możliwość przeniesie-
nia  się do nierealnego 
świata i bardzo dobrze 
rozwija wyobraźnię. Jak 
podaje, miała szczęście, że spotkała 
w  szkole panią Alicję Walenciak-
-Galińską, na pomoc której i wspar-
cie zawsze mogła liczyć. Julia ma 
również inne pasje, uwielbia czytać 
i grać na gitarze, ale jak mówi, woli 
pisać i gry komputerowe. W ramach 
stypendium otrzymywała 150  zł 
miesięcznie. Pieniądze przeznaczy-
ła m.in. na tablet gra�czny, książki, 
uczestniczyła w  kursie języka an-
gielskiego i  wyjechała na kolonię 
Queverton do Zamku Czocha, co 
było realizacją jednego z  jej naj-
większych marzeń.

AS

Nasi stypendyści
Kolejnym zdolnym, młodym lubonianom zostały właśnie 
przyznane tytuły Stypendysty Miasta Luboń (patrz: str. 68). Jedną 
z osób wyróżnionych w ub. roku szkolnym była Julia Jankowiak 
ze Szkoły Podstawowej nr 2, którą nagrodzono za szczególne 
osiągnięcia artystyczne

n
Julia Jankowiak

W ostatnią sobotę wrze-
śnia Aquanet otworzył 
drzwi dla mieszkańców. 

Zorganizowano dwie półtorago-
dzinne wycieczki po obiektach. 
Pani technolog opowiadała, co na 
poszczególnym etapie dzieje  się 
z wodą, jak działają maszyny, �ltry, 
czy jak powstaje ozon. Zwiedzali 
mali i duzi, i każdy znalazł coś dla 
siebie. Dzieciakom podobało  się 
płukanie �ltra i  związane z  nim 
„bąblowanie” brudnej wody oraz 

małże, które są biowskaźnikami 
czystości wody. Niepodważalną 
atrakcją była darmowa wata cukro-
wa, hot dogi, woda z saturatora oraz 
liczne gadżety: breloczki, długopisy, 
bidony czy zestawy kreatywne do 
malowania. Całość była dopięta 
pod względem organizacyjnym, 
a  słoneczna pogoda sprawiła, że 
chętnych na zwiedzanie nie za-
brakło. To również dobry sposób 
na to, aby przekonać odbiorców, 

że picie wody z  kranu jest zdro-
we i ekonomiczne. Dzięki nowym 
technologiom Aquanet daje nam 
czystą i smaczniejszą wodę, która 
zawiera m.in. magnez, wapń, po-
tas i sód w najlepiej przyswajalnej 
dla ludzkiego organizmu postaci. 
Woda jest zgodna z Rozporządze-
niem Ministra Zdrowia i Dyrektywą 
Unii Europejskiej, a  jej skład jest 
na bieżąco kontrolowany. Powsta-
je zatem pytanie, czy taka forma 
uświadamiania ludzi sprawdzi się 

i poskutkuje tym, że zaczniemy bez 
obawy pić wodę prosto z  kranu? 
Podobno przyzwyczajenia ludzi są 
ich drugą naturą i trudno będzie się 
ich wyzbyć. Ale może właśnie ta-
kie akcje sprawią, że zawierzymy 
specjalistom i  do obiadu zamiast 
soku z kartonika lub wody z butel-
ki będziemy pić zwykłą kranówkę? 
Może warto spróbować… Zatem, 
na zdrowie!

B.S.

Aquanet zaprosił 
mieszkańców
W sobotę, 26 września odbyły się drzwi otwarte w Stacji 
Uzdatniania Wody w Mosinie (SUW Mosina), związane 
z zakończeniem modernizacji tego obiektu, która trwała od 
stycznia 2010 do września 2015 r. Przypomnijmy, że SUW 
Mosina powstała w latach 1963-1967 wraz z mosińskim ujęciem 
wody. Uruchomiono ją 8 lutego 1968 r. przy ul. Czereśniowej 1. 
Dzisiaj obiekt zasila w wodę niemal 60% obszaru aglomeracji 
poznańskiej, w tym cały Luboń

n
Otwarte drzwi Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie   fot. Beata Stempczyńska

W dyspozytorni 
Stacji Uzdatnia-
nia Wody, w środ-
ku – lubonianin 
Michał Stemp-
czyński – specja-
lista ds. automa-
tyki oraz Marcin 
Bartkowiak (z 
prawej) i Marcin 
Wałecki – starsi 
operatorzy serwi-
sanci systemów 
wodno-kanaliza-
cyjnych   fot. 
Beata Stemp-
czyńska

W wyniku inwestycji dokonanej w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap I”, całkowicie 
zmienił się wygląd Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie. Modernizacja była podzielona na 
4 etapy. W 1. wykonano obiekt napowietrzalni z komorami reakcji I i II stopnia, magazyn 
kwasu solnego i  chlorynu sodu, wszystkie obiekty tzw. gospodarki osadowej służące do 
przeróbki osadów żelazistych, modernizację budynku pompowni II  stopnia i  pompowni 
wody płucznej. W etapie 2. wykonano budynek �ltrów pospiesznych nr 3 oraz instalację 
dawkowania węgla pylistego, zmodernizowano obiekt dyspozytorni i portiernię; dokonano 
też rozbiórki obiektów; w 3. powstał budynek ozonowni wraz ze zbiornikami tlenu, budynek 
�ltrów węglowych oraz zbiornik wyrównawczy popłuczyn z �ltrów węglowych, zrealizowa-
no międzyobiektowy łącznik; natomiast w 4. zmodernizowano istniejący budynek �ltrów 
pospiesznych nr 1 i 2. W trakcie realizacji poszczególnych etapów wykonano sieci i instalacje 
zewnętrzne, związane technologicznie z poszczególnymi obiektami. To samo dotyczyło in-
frastruktury drogowej, elektrycznej i aparatury kontrolno-pomiarowej. Warto też dodać, że 
wszelkie prace odbywały się na czynnym obiekcie. Reasumując podjęte działania: wybudo-
wano 34 obiekty, 33 wyburzono, a 8 zmodernizowano. Wydajność stacji wzrosła ze 100 tys. 
m3/d wody do 150 tys. m3/d wody pitnej. Wartość inwestycji wynosi ok. 270 mln zł.

(Dane dotyczące modernizacji zaczerpnięto z ulotki Aquanetu rozdawanej podczas 
imprezy)

n
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– organizował szkołę podstawową 
w Luboniu (dzisiejsza SP 3), w której 
uczył tylko do końca kwietnia, po-
nieważ w maju został wysłany przez 
komisję wery�kacyjną Rejonowej 
Komendy Uzupełnień Poznań Powiat 
do Włoch koło Warszawy. Nadano 
mu wówczas stopień podporuczni-
ka i wcielono do 4. Pułku Piechoty 
I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki 
1. Armii Ludowego Wojska Polskiego, 
który stacjonował niedaleko Berlina. 

Z końcem października tego samego 
roku został przeniesiony do rezer-
wy. W latach 1946- 1981 pracował 
w Państwowej Fabryce Che-
micznej dr. Romana Maja, 
która później przyjęła nazwę 
Poznańskich Zakładów Na-
wozów Fosforowych (PZNF), 
a ponadto jako nauczyciel ję-
zyka polskiego w Gimnazjum 
Przemysłowym i Technikum 
Chemicznym Ministerstwa 
Przemysłu Chemicznego 
przy Zakładach Przemysłu 
Fosforowego w  Luboniu, 
znajdujących się na terenie 
dzisiejszej Luveny i organi-
zacyjnie należących do za-
kładu (przeniesione potem 
na poznańską Starołękę). 

W szkolnictwie pracował w latach 
1946-1952. Będąc zatrudnionym 
w  Poznańskich Zakładach Che-
micznych, pełnił kolejno funkcje 
zastępców kierowników działów 
Planowania i Analiz Ekonomicznych 
oraz Działu Zbytu, a następnie kie-
rowników tych działów. Jednocze-
śnie w niepełnym wymiarze godzin 
pełnił funkcję dyrektora, a następnie 
nauczyciela w  Szkole Zawodowej 
Przyzakładowej. Następnie przez 6 
lat prowadził w  pomieszczeniach 
dzisiejszej Przychodni Lekarza Ro-
dzinnego na terenie Luveny kursy dla 
analfabetów, których organizatorem 

Jego rodzicami byli Nikodem (ur. 
26.07.1888 r. w Wirach), który 
przez 50  lat pracował na stacji 

kolejowej w Luboniu jako kierow-
nik ekspedycji towarowej, i Teresa 
z d. Matuszewska (ur. 27.09.1887 r. 
w Wirach). Miał troje rodzeństwa: 
starszego brata – Bronisława – oraz 
młodszych: Jadwigę i  Kazimierza. 
W latach międzywojennych ub. wieku 

mieszkająca w sąsiedniej Łęczycy ro-
dzina Kaczmarków przeprowadziła się 
do Lubonia i zamieszkała w nieist-
niejącym dziś budynku należącym 
do kolei przy ul. Dworcowej 2 (gdy-
by przetrwał, znajdowałby się teraz 
pośrodku jezdni ul. Dworcowej, na 
wysokości końca pierwszego peronu 
stacji PKP od strony południowej). 
W dniu przejścia na emeryturę, na 
przyległej własności o powierzchni 
ok. 4 000 m2, ojciec Władka rozpo-
czął budowę domu, który istnieje 
do dziś. Został zmodernizowany, 
lecz nie jest już własnością rodziny 
i  sąsiaduje z  �rmą AKUSERWIS 
przy ul.  Dworcowej  3 (przedtem 
funkcjonował tu Zakład Doskona-
lenia Zawodowego zlokalizowany 
na terenie, który wcześniej należał 
również do rodziny Kaczmarków). 
Już w dzieciństwie Władek przeja-
wiał zainteresowanie działalnością 
społeczną, wstępując z młodszą sio-
strą Jadwigą w  szeregi lubońskiej 
drużyny harcerskiej im. Jana Karola 
Chodkiewicza, i aktywnie się w niej 
udzielając. Przyrzeczenie harcerskie 
złożył w marcu 1934 r. na ręce dru-
ha harcmistrza Kazimierza Grendy 
(przedwojenny kierownik szkoły nr 3, 
późniejszy powstaniec warszawski). 
Ukończył Państwowe Seminarium 
Nauczycielskie im. Stanisława Sta-
szica w Grudziądzu i 29 maja 1937 r. 
uzyskał dyplom nauczyciela szkoły 
powszechnej. Po odbyciu obowiąz-
kowej służby wojskowej rozpoczął-
by pracę w szkole, niestety, właśnie 
w tym czasie hitlerowcy napadli na 
Polskę. Po latach, w swoim życiorysie 
tak wspominał tamte wydarzenia: 
Od września 1937  r. przez rok od-
bywałem czynną służbę wojskową, 
następnie 10  października 1938  r. 
zostałem przyjęty do Szkoły Pod-
chorążych Piechoty w  Komorowie 
koło Ostrowi Mazowieckiej, gdzie 
byłem do 31 lipca 1939 r., po ukoń-
czeniu której zostałem skierowany 
na praktykę do 58. Pułku Piechoty 
w Poznaniu na stanowisku dowód-
cy plutonu. Brał udział w kampanii 
wrześniowej na początku II wojny 
światowej (szerzej czytaj w 4. tomie 
„Rocznika Historycznego Lubonia” 
(str. 145). Z wojny powrócił do Lu-
bonia 10 października 1939 r. i przez 
całą okupację przebywał z rodzicami. 
Jak wielu Polaków został skierowa-
ny do wyczerpującej pracy �zycznej 
– na terenie Lubonia, najpierw na 
kolei, później u  ogrodnika Augu-
styna Denizota, następnie w fabry-
ce artykułów spożywczych „Luba”, 
„Marmolada” (naprzeciw portierni 
Zakładów Ziemniaczanych), a pod 
koniec wojny wysłano go w okolice 
Bolechowa, do kopania rowów prze-
ciwpancernych. Po wyzwoleniu, od 
połowy lutego 1945 r. wraz z dwiema 
paniami nauczycielkami – Jolantą 
Kuleczką i Teresą Majcherczakówną 

Wspomnienie o społeczniku
Przed wiekiem, w Łęczycy koło Poznania, przyszedł na świat Władysław Ludwik Kaczmarek – 
wzorowy syn, mąż i ojciec, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., sumienny pracownik, zapalony 
działacz społeczny z zasadami i pasjonat sportu. 16 sierpnia br. przypadła setna rocznica jego 
urodzin

n
Ojciec Władka – Nikodem w sadzie 
przy ul. Dworcowej, w tle nie ist-
niejący obecnie dziś budynek 
kolejowy, w którym za mieszkała 
rodzina Kaczmarków po przepro-
wadzce z Łęczycy

n
W tym domu na terenie dzisiejszej 
Luveny rodzina Rogowskich miesz-
kała po przeprowadzce z Poznania. 
Po ślubie z Haliną zamieszkał w nim 
również Władysław Kaczmarek   fot. 
Paweł Wolniewicz

n
 Żona Władysława Kaczmarka – Ha-
lina z d. Rogowska w rodzinnym 
mieszkaniu przy Kolonii PZNF – 
dzisiaj   fot. Paweł Wolniewicz

n
Władysław na rybach nad ulubioną 
Wartą

n
Kocie Doły, Władysław (z prawej) w towarzystwie szwagra – Zygmunta 
Rogowskiego z jego synem – Mariuszem na łyżwach

cd.  
na str. 
42

n
Rok 1953 – początek corocznej powodzi

n
Władysław szusujący na nartach biegów-
kach po terenach Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, przylegających do Lubonia
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i  Ewa (10.08.1955  r., 
zm.20.12.1955 r. na zapa-
lenie opon mózgowych). 
Od 1952  r. rodzina za-
mieszkała przy ul. Kolo-
nia PZNF  6, a  następ-
nie 7, gdzie do dziś miesz-
kają: żona Władysława 
Kaczmarka – Halina 
i  córka – Maria, która 
wspomina o swoim ojcu: 
Był człowiekiem bardzo 
opiekuńczym, o  świeżym 
podejściu do życia. Nie 
palił, nie pił alkoholu, in-
teresował się różnymi dys-
cyplinami sportu (latem 
pływanie na Warcie, Ko-
cich Dołach i okolicznych 

jeziorach, natomiast zimą bieganie na 
nartach w okolicach Kątnika i Pusz-
czykowa na terenie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego). Miał piękny głos 
i lubił śpiewać mamie np. arie Jontka 
z „Halki” Stanisława Moniuszki „Oj, 
Halino, Oj, Jedyna Dziewczyno, 
Moja…”. Grał na wielu instrumentach 
i  był świetnym tancerzem, zresztą 
w naszej rodzinie wszyscy byli bardzo 
muzykalni, grali prawie na wszystkich 
instrumentach. Bracia z siostrą oraz 
Kazimierzem Żygulskim mieszkają-
cym na ul. Streicha w Luboniu, sta-
nowili wspaniały zespół muzyczny, 

wykorzystywany przy różnych oka-
zjach. Z zamiłowania był wędkarzem 
i  łowił piękne okazy ryb. Uwielbiał 
jeździć rowerem wczesnymi rankami, 
zwłaszcza tym podarowanym przez 
swoich uczniów, kiedy w 1952 r. od-
chodził ze Szkoły Chemicznej – „Bał-
tykiem”, na którym pokonywał trasy 
nad okoliczne jeziora, m.in. Strykow-
skie, Dymaczewskie i Niepruszewskie. 
Wyjazdy na grzyby i jagody to rów-
nież była jego specjalność – zwłaszcza 
do Wiórka. Kątnikiem na Wiórek, 
przez Wartę przepływał promem, 
który kiedyś należał do dziadka, zlo-
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było miasto Luboń. Można stwierdzić, 
że ten urodzony społecznik „z krwi 
i kości” miał w sercu nasz Luboń, 
któremu poświęcił swój zapał i talent 
pedagogiczny oraz całe zawodowe 
życie. Kochał nasze miasto, był z nim 
bardzo związany i  utożsamiał  się 
z nim. Przez wiele lat kształcił lu-
bońską młodzież w szkołach i wy-
chowywał poza nimi.

Poślubił Halinę Emilię Rogow-
ską (ur. 28.08.1921 r.), która wycho-
wała  się w  Poznaniu (rodzice: 
Edward Teodor Rogowski i Wikto-
ria z d. Heiduk). Jej ojciec był pra-
cownikiem poznańskich browarów 

Ambrosiusa Huggera i lata 30. ubie-
głego wieku spędził na wyjeździe 
służbowym w Azji Mniejszej (Mo-
rze Martwe, Irak, Konstantynopol 
i inne), aż do momentu bankructwa 
browarów i  wykupienia ich przez 
dr. Romana Maya. Matka zmarła, 
gdy Halina miała 14 lat. Bankruc-
two browarów spowodowało zmia-
nę miejsca zatrudnienia Edwarda 
Rogowskiego i  przeprowadzkę do 
Lubonia. Prawem wyboru mieszka-
nia zamieszkał z rodziną w domku 
przed Zakładami Chemicznymi 
(obecnie Luvena). Dom na uboczu 
był mekką dla dawnego towarzystwa 
poznańskiego oraz nowych przyja-
ciół z Lubonia. Dla tej grupy mło-
dzieży był to teren niezagrożony 
przez zawieruchę wojenną mimo 
bliskości niemieckich magazynów 

wojskowych znajdujących  się na 
terenie zakładów. Korzystali z przy-
ległych lasów, Warty i drugiej co do 
wielkości pustyni w Polsce, zwanej 
„Saharą” rozciągającą  się między 
dzisiejszymi terenami Luveny od 
północy a otuliną Wielkopolskiego 
Parku Narodowego od południa 
(największą jest do dzisiaj Błędow-
ska zrewitalizowana dzięki środkom 
pozyskanym z funduszy Unii Euro-
pejskiej, położona na wyżynie Ślą-
skiej, w okolicach Dąbrowy Górni-
czej). Edward Rogowski znalazł tu 
zatrudnienie jako kierowca-szofer 
dyrektorski. W roku 1945, z nakazu 

pracy (w tym czasie było mało ludzi, 
którzy posiadali uprawnienia do 
prowadzenia samochodu, wielu 
mężczyzn walczyło na froncie), 
przez rok był osobistym kierowcą 
arcybiskupa Metropolity Gnieźnień-
skiego i Warszawskiego, jednocze-
śnie prymasa Polski – Augusta 
Hlonda, którego woził po Polsce 
i nie tylko.

Państwo młodzi stanęli przed 
ołtarzem kościoła św. Jana Bosko 22 
kwietnia 1946 r. Ślub pobłogosławił 
ówczesny proboszcz para�i – ks. 
Teodor Nogala, natomiast przyjęcie 
weselne odbyło  się w  rodzinnym 
domu panny młodej. Wkrótce na 
świat przyszły trzy córki państwa 
Ka c z marków :  Mar i a  ( u r. 
16.05.1946  r.), Urszula (ur. 
12.10.1949 r.) po mężu Rożnowska, 

n
Córki Władysława: Maria (z lewej) i Urszula opalające się na lubońskiej 
pustyni „Saharze”

cd.  
ze str. 
42

Wspomnienie o społeczniku

n
50-lecie ślubu rodziców Władysława – Teresy i Nikodema (w środku z ko-
szem kwiatów), przed nimi klęczą wnuczki Maria i Urszula

n
Uczniowie i Rada Pedagogiczna gimnazjum przemysłowego, od prawej 
siedzą: 2 – Władysław Kaczmarek, 5 – ówczesny proboszcz para�i św. Jana 
Bosko – ks. Teodor Nogala, 7 – Biegański, 10 – Jerzy Kerber, powyżej stoją 
uczniowie

cd.  
obok

n
Pogrzeb ks. Stanisława Streicha, wieniec niesie 
ojciec Władysława – Nikodem

n
Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zakładach Chemicznych, od lewej stoją: Jan 
Bogacki, Witold Kerber, Władysław Kaczmarek, Kazimierz Wawrzyniak, Leon Choj-
nacki, Kwiatkowski, Ludwik Kupiec, Marian Brodziński, powyżej ich uczniowie



10/2015

43

tem Rogowskim, jako pionier 
wskrzeszał w Luboniu tenis, ucząc 
młodzież gry na ich wspólnym, 
prywatnym sprzęcie. Jedną z  jego 
pasji był sport dla przyjemności – 
w  lecie pływanie (od kwietnia do 
listopada wzdłuż dużych Kocich 
Dołów wraz ze szwagrem i m.in. ze 
Zgrzebą i Michalakami) oraz kaja-
karstwo. Należał do klubu kajakar-
skiego w  Luboniu, wiosłował też 
z mistrzynią Polski – Stefanią Sza-
jek. Zimą z kolei były narty, łyżwy 
i sanki (sanki oczywiście z dziećmi). 
Do organizowanych czynów spo-
łecznych zawsze stawał jako pierw-
szy. Raził go nieporządek w mieście. 
Jeszcze w  okresie, gdy pracował 
zawodowo, zwracał znajomym uwa-
gę na suchą brzozę przy punkcie 
lekarskim na terenie „Fosforów”, 
oznajmiając, że kiedy pójdzie na 
emeryturę, to zrobi z nią porządek. 
Tak się też stało. 16 kwietnia 1982 r. 
podczas próby usunięcia uschłego 
drzewa doznał jednocześnie udaru 
mózgu i zawału serca. Rodzina po-
chowała go na cmentarzu żabikow-
skim.

Za swoją działalność wojskową, 
zawodową i społeczną Władysław 
Kaczmarek został uhonorowany 
wieloma odznaczeniami, m.in.: Me-
dalem Zwycięstwa i  Wolności 
(1947  r.), Odznaką Grunwaldzką 
(1947 r.), Złotym Krzyżem Zasługi 
(1967 r.) Srebrną Odznaką Polskie-
go Związku Wędkarskiego (PZW) 
Za Zasługi dla Wędkarstwa Polskie-
go (1970 r.), Złotą Odznaką Zasłu-
żonego Pracownika Zakładu 
(1973 r.), Brązowym Medalem Za 
Zasługi dla Obronności Kraju, 
(1977 r.), Złotą Odznaką PZW Za 
Zasługi dla Wędkarstwa Polskie-
go(1978  r.), Medalem Za Udział 
w Wojnie Obronnej 1939 (1979 r.), 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski (1979 r.).

W kwietniu 1964  r. otrzymał 
stopień porucznika rezerwy w kor-
pusie o�cerów artylerii naziemnej 
w  spoczynku, dalej awansował 
w  szczeblach wojskowych. Do 
Związku Bojowników o  Wolność 
i  Demokrację wstąpił w  1977  r. 
z najdłuższym stażem kombatanc-
kim wśród pracow-
ników PZNF.

Po pracy zakła-
dał podkoszulek 
i krótkie spodenki 
– to była jego de-
wiza życiowa od 
wiosny do jesieni. 
W  odległych cza-
sach taka postawa 
była nierzadko bar-
dzo krytykowana.

Rodzina Wła-
dysława Kaczmar-
ka zachowała po 
nim wiele pamią-
tek i  zdjęć, m.in. 
oryginalny w swo-
im rodzaju, stwo-
rzony przez niego 
zielnik.

PAW
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kalizowany przy dawnej leśniczówce 
„Kaczembce”, gdzie nasza rodzina 
mieszkała od kilku pokoleń i  gdzie 
przyszło na świat kilku moich przod-
ków. Dziś mieszkają tam zupełnie 
przypadkowi ludzie. Teraz, po latach, 

zastanawiam się jadąc samochodem 
– jak mu się chciało? A jednak chcia-
ło się. Był zapalonym społecznikiem 
kochał młodzież, której nieustannie 
pomagał i starał się organizować czas 
wolny, natomiast nasz dom nigdy nie 
zamykał  się dla ludzi z  potrzebami 
(np. pomagał w pisaniu podań i róż-
nych pism urzędowych). W młodości 
był aktywnym i  zaangażowanym 
harcerzem, później w dorosłym życiu 

z Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) 
został przeniesiony do Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej (PZPR) 
i był wykładowcą partyjnym. Wycho-
wany w wierze katolickiej wielokrotnie 
miał problemy z aparatem partyjnym 

– słynne dywaniki. Zawsze powtarzał 
– „wyrzućcie mnie, nie ma sprawy”. 
Stałym przez wiele lat jego zajęciem 
było uczestniczenie w komisjach wy-
borczych „za friko”, nie jak jest teraz, 
że najpierw każdy pyta, za ile?

Władysław Kaczmarek pracował 
z młodzieżą dla idei, nie dla pienię-
dzy. W  parku jordanowskim pod 
Allahem (obecnie park Siewcy), 
wraz ze swoim szwagrem Zygmun-

cd.  
ze str. 
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n
Władysław Kaczmarek pracując w biurze, często korzystał z pomocy wi-
docznej z prawej strony maszyny do liczenia

n
Władysław Kaczmarek (w środku) z uczniami, w tle nieistniejąca dziś, jed-
na z pierwszych w Polsce instalacja kwasu siarkowego kontaktowego

n
Narada w Zakładach Chemicznych, od lewej: NN, Włodzimierz Piechowiak, 
Władysław Kaczmarek (stoi), dyrektor naczelny zakładów Zenon Szulc 
– wieloletni poseł na Sejm i po odejściu z lubońskiej �rmy dyrektor budo-
wy Zakładów Chemicznych „Chemitex” w Pile, NN, Czesław Ranecki, Józef 
Szubert, Kazimierz Wawrzyniak i Stanisław Pawlicki

n
Zdjęcie ślubne Haliny i Władysława 
Kaczmarków, panna młoda ma na 
sobie suknię uszytą ze spadochro-
nu

n
Dyplom uznania dla Władysława 
Kaczmarka za całokształt pracy 
zawodowej i społecznej w PZNF 
z 30 listopada 1980 r., podpisany 
przez m.in. dyr. Z. Hermanna

n
Książeczka harcerska z datą złożenia przyrzeczenia 
(25.03.1934 r.) złożoną na ręce dr. harc. Kazimierza 
Grendy
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Leon Zgrzeba urodził się w Luboniu 
16 lutego 1925 r., liczy więc zacne 
90 lat. Obecnie jest najstarszym 

żyjącym zawodnikiem Lubońskiego 
Klubu Sportowego. Zawsze grał na 
lewej obronie.

Jego ojcem był 
Michał Zgrzeba, 
a matką – Franciszka 
z d. Dotka. Leon był 
najmłodszy z  trójki 
rodzeństwa. Miał 
brata Feliksa (ur. 
1920 r.), który przez 
wiele lat był dyrygen-
tem chóru „Bard”, 
oraz siostrę Pelagię 
(ur. 1922  r.). Do 
szkoły powszechnej 
uczęszczał w  latach 
1932-1939 (zabytko-
wy budynek SP 3 przy 

ul. Armii Poznań). Ojciec, pracują-
cy w Fosforach, otrzymał przydział 
mieszkania służbowego przy fabry-
ce obok przychodni lekarskiej na 
ul. Romana Maya (dawniej adres 
Kolonia PZNF 10). Leon codziennie 
pokonywał w  jedną stronę 2  km. 
Nie było wtedy samochodów ani 
autobusów, a  obecną ulicą Armii 
Poznań w  ciągu dnia przejeżdżał 
najwyżej jeden samochód lub po-
jazd konny. W  1939  r. wybuchła 
wojna i przez 5 lat najlepszej mło-
dości Leona Zgrzeby, Polska była 
gnębiona przez okupanta. Nie 
mógł się dłużej uczyć, mając 15 lat 
musiał pójść do pracy. Przez 3 mie-
siące był zatrudniony na budowie 

trzeciego toru kolejowego z Dębca 
do Lubonia. Jego zadaniem było 
wiercenie (według szablonu) otwo-
rów w podkładach. Przez kolejne 4 
miesiące pracował w  Zakładach 
Ziemniaczanych przy kampanii 
ziemniaczanej. Później dostał się do 
magazynów wojskowych na terenie 
fabryki chemicznej. Mówi, że przez 
lata okupacji nikt nie został przez 
Niemców skazany, bo licząca 130 
osób ekipa była zgraną paczką. 
W 1935 r. zaczęto budować kościół 
para�alny dla Lubonia. Do tego 
czasu mieszkańcy wsi Luboń mu-
sieli chodzić na msze św. do Żabi-
kowa (3 km), Dębca (4 km) i Wir 
(5 km). Od czasu do czasu przyjeż-
dżał ks. Stanisław Streich, by odpra-
wić mszę św. w  domu gminnym. 
Pan Leon był od 1935 r. ministran-
tem, a 14 lutego 1936 r. został zare-
jestrowany w  Stowarzyszeniu Mi-
nistrantów przy kościele św. Jana 
Bosko w Luboniu. Jak na małą licz-
bę mieszkańców wsi, była to bardzo 
liczna grupa młodych chłopaków 
(ok. 60 osób). W  czasie okupacji 
hitlerowskiej kościół został za-
mknięty i przeznaczony na magazyn 
towaru sanitarnego. Po wojnie pan 
Leon ukończył średnią szkołę za-
wodową o specjalności elektrycznej 
w Poznaniu. W 1945 r. został pra-
cownikiem Zakładów Fosforowych. 
Pracował czynnie przy odbudowie 
zniszczonych wydziałów produk-
cyjnych. Tuż po odbudowie odby-
ła się msza św. w kluczowym wy-
dziale superfosfatów, którą odprawił 

Najstarszy obrońca LKS-u
Leon Zgrzeba wspomina czasy, kiedy sport był zakazany (okupacja hitlerowska) i kiedy decyzje 
polityczne osłabiały lokalny sport (komunizm). Zawsze jednak zwyciężała wola gry i przekora

ks. Teodor Nogala. Pan Leon miał 
zaszczyt służyć do mszy jako mini-
strant. W 1948 r. odbywał zasadni-
czą służbę wojskową przy ręcznych 
moździerzach w Zamościu. Następ-
nie, w  stopniu kaprala, służył 
w  Centrum Wyszkolenia Sanitar-
nego w Łodzi, a później dostał przy-
dział do Torunia, gdzie był szefem 
izby chorych. Po skończonej służbie 
został brygadzistą elektryków na 
wydziale superfosfatów. W Zakła-
dach Fosforowych przepracował 
w sumie blisko 50 lat.

W 1950 r. zawarł związek mał-
żeński z  Kazimierą Roszczyńską. 
Ma trójkę dzieci: syna Wiesława 

(1953 r.) oraz córki: Hannę i Marię 
(1959 r.). Doczekał się też 4. wnu-
ków – Tomka i Łukasza Zgrzebów 
oraz Maćka i Michała Krempułów. 
Dwóch pierwszych założyło już ro-
dziny. Pan Leon został pradziad-
kiem ich dzieci – Kasi i  Leona. 
W  2000  r. państwo Zgrzebowie 
obchodzili 50. rocznicę pożycia 
małżeńskiego. W 2002 r. pan Leon 
został wdowcem i obecnie mieszka 
z córką Marią.

Posiada liczne odznaczenia: brą-
zowy Krzyż Zasługi – 28.04.1969 r., 
Honorową Srebrną Odznakę Związ-
ku Chemików – 10.05.1973 r., Przo-
downik Pracy – 27.05.1972 r., Medal 

30-lecia PRL, Złotą 
Honorową odznakę 
Z.Z. Katowice – 
15.10.1976  r., Od-
znakę Turnieju 
Młodych Mistrzów 
T e c h n i k i  – 
03.02.1977 r., Srebr-
ną Odznakę za Za-
sługi dla Przemysłu 
Chemicznego – 
03.11.1978 r., Krzyż 
Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski 
– 01.06.1983 r., Me-
dal 40-lecia PRL – 
22.06.1984 r., Srebr-
ną Odznakę Po-
znańskiego Okręgo-
wego Związku Piłki 
Nożnej w Poznaniu 
– czerwiec 1993 r.

Sport i wojna
- W czasie oku-

pacji nie było radia 
i zabaw, my – mło-
dzież – sami musie-
liśmy umilać sobie 
czas. Kolegów mia-
łem więcej w starym 
Luboniu, więc cho-
dziliśmy te 2 km nad 

cd.  
obok

n
Leon Zgrzeba 
podczas 90. 
urodzin

n
Grupa ministrantów z ks. Stanisławem Streichem, wśród nich Leon Zgrzeba z nr. 26. Pozostali rozpoznani to: 4. Rozpondek, 5. 
Marian Hoppe, 6. Budziński, 7. Urbaś, 9. Janusz Mańczak, 10. Jan Jankiewicz, 11. Henryk Skrzypczak, 14. Edward Muszyński, 15. 
Janusz Spławski, 18. Władysław Jazdończyk, 19. Szczepański, 20. Ziętek, 25. Wojciech Strzelka, 27. Stanisław Pawlicki, 46. Włady-
sław Michalski, 37. Józef Pawlicki, 38. Chudzicki, 41. Dudziak. Kto rozpoznaje inne osoby ze zdjęcia, proszony jest o kontakt 
z redakcją

n
Leon Zgrzeba podczas 90. urodzin z córkami-bliźniaczkami: Hanną (nad 
jubilatem) i Marią oraz synem Wiesławem
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Wartę, gdzie mieliśmy prowizorycz-
ne boisko. Pan Leon wspomina, że 
w  pierwszych latach wojny, gdy 
Niemcy byli jeszcze mocni militar-
nie i wszystko mogli kontrolować, 
nie było mowy o uprawianiu sportu 
przez polską młodzież. Nie było też 
możliwości nauki, a  od 15. roku 
życia każdy człowiek musiał praco-
wać w różnych zawodach. W 1943 r. 
Niemcy zaczęli przegrywać na 
wschodzie i zaczął się powolny upa-
dek III  Rzeszy. Wraz z  wyjazdem 
kolejnych niemieckich dywizji na 

wschód, zmniejszył się rygor i kon-
trola wobec polskiej społeczności. 
Stanisław Pawlicki przyniósł wiado-
mość, że w Poznaniu powstały dru-
żyny piłkarskie, które organizują 
rozgrywki sportowe. Zrodziła  się 
wtedy myśl,  żeby również 
w Luboniu utworzyć klub piłkarski. 
W 1943 r. z inicjatywy lubońskich 
chłopaków powstał klub pod nazwą 
Luboński Klub Sportowy, który 
przyjął niebiesko-białe barwy. Każ-
dy sportowiec, który chciał grać, 
musiał wykonać dla siebie strój. Jako 
18-latek pan Leon został zawodni-
kiem. Jak wspomina, piłkarze mie-
li do dyspozycji trzy miejsca 
w Luboniu (Stary Luboń nad Wartą 
– obecne boisko treningowe przy 
ul. Rzecznej, „Małe Kociedoły” 
i  „Lubońską Saharę”), na których 
rozgrywali spotkania piłkarskie. 
Każdy mecz organizowali w innym 
miejscu, po to, by zmylić okupanta. 
Wyjeżdżali również na rozgrywki 
do sąsiadów – Dębiec, Górczyn, 
Fabianowo, Żabikowo, Starołękę na 
ul. Główną (do tzw. „Małpiego 
Gaju”) oraz do Mosiny. Środkiem 
transportu były nogi, nieraz rower, 
do Mosiny jechali wozem konnym. 
Jednak najwięcej meczów odbywa-

ło się w Luboniu, gdzie za każdym 
razem chłopcy byli narażeni na nie-
bezpieczeństwo w postaci areszto-
wania przez Niemców. Każdy musiał 
też nieraz pracować po 12 godzin 
w niedzielę, przez co drużyna mia-
ła trudności, aby się zorganizować 
na czas meczu. – W 1945 r., w wol-
nej Polsce, zaczęliśmy rozgrywki 
prawie w  komplecie. Do naszego 
zespołu, który wystartował w A kla-
sie, nie dołączyli jednak dwaj zawod-
nicy – bramkarz Marian Wojcie-
chowski i obrońca Janusz Mańczak, 
którzy zginęli w czasie wyzwalania 
Lubonia. Trzon zespołu był podobny 
do drużyny okupacyjnej. Byliśmy 
czołową drużyną w  Wielkopolsce. 
Panu Leonowi udało  się rozegrać 
wszystkie mecze w czasie okupacji 
i dzięki temu w 1947 r. jako pierw-
szy w  klubie rozegrał 100 meczy 
w  LKS-ie. Należy nadmienić, że 
w czasie służby wojskowej w 1948 r. 
w Zamościu był zawodnikiem dru-
żyny piłki nożnej w  pułku, która 
rozgrywała mecze w różnych miej-
scowościach. Był później reprezen-
tantem na spartakiadzie Wojska 
Polskiego w Lublinie.

Fuzja z Olimpią
Po dobrych latach 1948-1950 

w  LKS-ie zaszły poważne zmiany, 

które były wynikiem decyzji poli-
tycznej rządzącej partii komuni-
stycznej. Zlikwidowano kluby, po-
wstały za to zrzeszenia sportowe 
podległe jednolitemu kierownictwu 
Głównego Urzędu Kultury Fizycz-
nej. LKS włączono do zrzeszenia 
„Chemik”, nadając klubowi nazwę 
„Unia Luboń”. Opiekę nad klubem 
przyjęły Poznańskie Zakładu Nawo-
zów Fosforowych w Luboniu. Pan 
Leon mówi, że nie były to dobre 
czasy dla klubu, poziom zaczął się 
obniżać, bo pieniądze przeznaczone 
na rozwój czy zakup sprzętu spor-
towego, wydawano na mniej po-
trzebne sprawy. W 1951 r. działają-
ce w Poznaniu zrzeszenie „Gwardia”, 
szukając dla siebie terenów rozwo-
jowych, zwróciło uwagę na klub 
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n
Legitymacja ministrancka Leona Zgrzeby 
z lutego 1936 r. podpisana przez ks. dyrek-
tora Stanisława Streicha, prezesa L. Dudzia-
ka i sekretarza Józefa Pawlickiego

n
W świetlicy Zakładów Fosforowych od-
znaczany Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski Leon Zgrzeba – 
1 czerwca 1983 r.

z Lubonia. Działacze „Gwardii” 
przedłożyli LKS-owi ciekawą 
propozycję – rozbudowę boiska 
lubońskiego do wielkości sta-
dionu z pełnym zapleczem, za-
opatrzenie w  sprzęt i  opiekę, 
w  zamian za przyjęcie barw 
gwardyjskich. LKS zgodził  się 
na te warunki i wkrótce przyjął 
nazwę „Gwardia Luboń”. Opieka 
i pomoc dla Lubonia ze strony 
Gwardii nie trwały długo. 
W 1951 r. Gwardia przyjęła na-
zwę „Olimpia Poznań”, zaczęła 
budowę stadionu na Golęcinie 
i przestała się interesować Lu-
boniem. Na wydrukowanych 
a�szach nie widniał już napis 
„Gwardia Luboń” lecz „Gwardia 
Poznań”, co wpłynęło na złe sto-
sunki działaczy obu drużyn. 
Wkrótce Olimpia przejęła do 
siebie co lepszych zawodników 
i luboński klub został zlikwido-
wany. Starania o nową rejestra-
cję trwały wiele miesięcy. Mimo 
wysiłków, nie udało  się przy-
wrócić lubońskiemu klubowi 
wywalczonej A klasy, którą za-
brała Olimpia Poznań. LKS zo-
stał zarejestrowany w  federacji 
„Spójnia” i odtąd występował jako 
„Spójnia Luboń”, niestety, zaczyna-
jąc wszystko od nowa, a  więc od 

najniższej klasy  C. Na szczęście, 
pobyt w tej grupie nie trwał długo, 
ponieważ luboński klub miał bardzo 
dobrych juniorów, którzy z kilkoma 
starszymi zawodnikami szybko 
awansowali do klas wyższych 
i w 1954 r. zespół był już z powro-
tem w A klasie.

oprac. Władysław Szczepaniak

n
Pierwsza powojenna msza św. z okazji po-
święcenia oddziału superfosfatu po remon-
cie, zniszczonego podczas II wojny świato-
wej zgromadziła ok. 200 pracowników. Od-
prawiał ją ks. Teodor Nogala. Do mszy służy-
ło 6 pracowników – byłych ministrantów, 
wśród nich Leon Zgrzeba (klęczy przy ołta-
rzu 3. z lewej). Ołtarz zbudowano m.in. 
z 6 łopat ułożonych promieniście u podsta-
wy krzyża   z arch. pp. Bielawskich

n
Medale, odznaczenia i legitymacje Leona Zgrzeby    
fot. Władysław Szczepaniak

n
 Leon Zgrzeba w poczcie sztandarowym Zakładów Fosforowych (w środku)

Warto też przypomnieć, że 
pierwotnie boisko „Sokoła” znaj-
dowało się na terenie wzdłuż wału 
kolejowego przy dzisiejszej ul. 
Dożynkowej, od strony marketu 
„Fresh”. Później przeniesiono je 
w miejsce położone u zbiegu ulic 
Hibnera i Tuwima, gdzie następnie 
pobudowano salę, w której odby-
wały  się dożynki, różne zabawy 
i koncerty.
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Henryka i Mieczysław Fajfro-
wie 24 października będą 
uroczyście świętować swoją 

szmaragdową rocznicę ślubu. Naj-
pierw w kościele pw. św. Jana Bosko 
zostanie odprawiona dziękczynna 
Msza Święta, a po niej odbędzie się 
tradycyjna zabawa w  gronie naj-
bliższych.

Miłość, wierność i  uczciwość 
ślubowali sobie 22 października 
1960 r. w kościele w Dakowach Mo-
krych. Tam mieszkała z rodzicami 
Józefą i  Walentym Dziudzią oraz 
czwórką rodzeństwa pani młoda 
(ur. w 1940 r.). Pan młody urodził 
w 1933 r. w sąsiedniej wsi Drużyń. 
Jego ojciec, Ignacy, walczył w Po-
wstaniu Wielkopolskim, za co 
w  1940  r. Niemcy wysiedlili całą 
rodzinę do Generalnej Guberni (o 
jego losie mówił artykuł w  „Wie-

ściach Lubońskich” 7-2007 – „Prze-
żyliśmy”). Po wojnie jednak wróci-
li i  ciężko pracując, odbudowali 
swoje gospodarstwo. Mietek ukoń-
czył szkołę, działał w straży pożar-
nej, odbył służbę wojskową i  roz-
począł pracę w zakładach Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu. Gdy doj-
rzał do założenia własnej rodziny, 
zaczął poszukiwać swej drugiej 
połowy. W  końcu wypatrzył ją 
w gronie dziewcząt niosących wie-
niec dożynkowy: wiotka, szarooka, 
z miłym uśmiechem. Zakochali się 
i zdecydowali, że chcą być razem na 
dobre i na złe.

Dotrzymali danego sobie słowa. 
Wspierali się w chwilach trudnych 
i z radością patrzyli na dorastającą 
trójkę dzieci. Byli kochającymi, ale 
zarazem wymagającymi rodzicami. 
Swoim życiem potwierdzali wartość 
słów wpajanych dzieciom od naj-
młodszych lat: wiara, uczciwość, 
prawda, szacunek dla siebie i  dla 
innych. Autorytetem dla nich był 
zawsze Kościół i nauczyciel.

Kiedy dzieci nie wymagały już 
stałej opieki, Henryka zatrudniła się 
w Spółdzielni Mleczarskiej na Dęb-
cu. Mieczysław przez 40 lat był 
pracownikiem HCP. Oboje praco-
wali ciężko i  w  trudnych warun-

55 lat razem

kach, ale nigdy nie narzeka-
li. Zawsze mieli czas dla 
siebie, rodziny i przyjaciół. 
Mieczysław za swoją dzia-
łalność i rzetelną pracę był 
wielokrotnie nagradzany. 
Najbardziej ceni sobie Złoty 
Krzyż Zasługi, Krzyż Sem-
per Fidelis, Medal Poznań-
skiego Czerwca ’56 i Odzna-
kę Honorową za Zasługi dla 
Województwa Wielkopol-
skiego. Wiele satysfakcji 
obojgu sprawił Medal za 
Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie.

Od lat są na zasłużonej emery-
turze. Sami dbają o  swój dom 
i ogród. Codziennie w południe piją 
kawę, a w niedzielę oglądają „Fami-
liadę”. Ze spokojem obserwują i ki-
bicują swoim siedmiu dorosłym 
wnukom oraz z  wielką czułością 
spoglądają na prawnuki – Filipa 
i  Michasia. Ich dom był i  jest dla 
wszystkich zawsze otwarty. Aby 
czuć się spełnionym i szczęśliwym, 
należy, jak sami mówią „więcej da-
wać niż brać”.

W podziękowaniu za wszelkie 
doznane dobro, z  życzeniami bło-
gosławieństwa Bożego wdzięczne 
i dumne z Was

dzieci z rodzinami

n
Zdjęcie ślubne Henryki i Mieczysła-
wa Fajfrów z 1960 r.

n
Państwo Fajfrowie z dziećmi w 1972 r.: Elą (po mężu Gierak), Romanem 
i Grażyną (po mężu Kiercul)

n
Złoci jubilaci – Henryka i Mieczysław Fajfrowie 
w 2010 r.

n
Z wnukami (1999 r.): Moniką, Magdą, Małgosią, Łukaszem, Marcinem, 
Maciejem i Mateuszem

Dwunastego października mi-
nęła 10. rocznica tragicznej 
śmierci lubonianina Wojcie-

cha Dutki, współzałożyciela „Wieści 
Lubońskich” i Stowarzyszenia „Forum 
Lubońskie”, działacza samorządowe-
go, radnego wielu szczebli, inicjatora 
Szkoły Samorządowego Myślenia 
i  Działania (klubu Samorządowe 
Forum Obywatelskie), założyciela 
i pierwszego prezesa �rmy ABRYS, 
twórcy i wieloletniego redaktora na-
czelnego „Przeglądu Komunalnego”.

Nagroda Pracy Organicznej 
w Ochronie Środowiska im. Woj-

ciecha Dutki, to inicjatywa, której 
celem jest uhonorowanie osiągnięć 
osób działających na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju oraz propagują-
cych postawy promujące ochronę 
środowiska.

Podstawą działania Wojtka była 
pasja wyrażająca się zamiłowaniem 
do działalności w  strukturach sa-
morządowych oraz do pracy zawo-
dowej na rzecz ochrony środowiska 
i  gospodarki komunalnej. Była to 
motywacja niezwykle pomocna 
w  osiąganiu celów, nadająca sens 
i  kierunek działania, pomagająca 

Wojciech Dutka
Patron Nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska

pokonać przeciwności losu. Osoby 
z pasją wybijają się ponad aktualną 
wiedzę z określonego obszaru i same 
stawiają nowe wyzwania i wymaga-
nia. To ludzie bardzo kreatywni, 
tworzący przyszłość. Ich pasją jest 
bowiem przywództwo w określaniu 
nowych wizji, motywowanie i inspi-
rowanie innych do działań podąża-
jących za tą wizją oraz budowanie 
zespołów wspólnie rozwiązujących 
problemy i  dostarczanie nowych 
rozwiązań.

Wojtka, z jednej strony, cecho-
wały wysokie zdolności interperso-
nalne oraz doświadczenie, z drugiej 
– wysokie wymagania stawiane 
zarówno sobie, jak i współpracow-
nikom. Umożliwiło to tworzenie 

nowych przedsię-
wzięć oraz zwiększa-
nie jakości działań, 
a  w  rezultacie i  zy-
sków. Osiągnięte 
sukcesy organizacyj-
ne i  ekonomiczne 
były rezultatem wła-
śnie tej pasji, polega-
jącej także na każdo-
razowym intensyw-
nym angażowaniu się 
w konkretną sprawę.

W działaniach 
społecznych i zawo-
dowych interesowała go pozytywi-
styczna praca organiczna – i  to 
w  wymiarze zarówno idei, jak 
i praktyki – czyli praca organizują-
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n
Wojciech Dutka 
(1946-2005)
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ca całe społeczeństwo, które (jeżeli 
chce przetrwać i zachować niezbęd-
ną niezależność i konkurencyjność) 
musi zrozumieć pracę organiczną 
jako pracę od podstaw. Współcze-
sna praca organiczna to praca inte-
lektualna, związana nie tylko z wie-
dzą, ale także z wyobraźnią przewi-
dującą skutki, zakładającą nowy 
bieg wydarzeń gospodarczych, 
społecznych i kulturowych. To inny 
sposób myślenia, swoisty kierunek 
postępowania polegający na reali-

stycznej ocenie rzeczywistości i li-
czeniu się z konkretnymi możliwo-
ściami w  prowadzonych działa-
niach, które gwarantują skutecz-
ność. To instynktowna wręcz świa-
domość słuszności i  celowości 
podjętej misji i przyjętych kierun-
ków, których głównym celem jest 
dobro ogólne. To przeciwstawie-
nie  się ogromnym emocjom, 
zwłaszcza politycznym i światopo-
glądowym, które w skrajnych przy-
padkach są w  stanie zniweczyć 

każde wspólne przedsięwzięcie, bez 
względu na późniejsze groźne kon-
sekwencje.

Wojtek przed laty wyszedł z za-
łożenia, że usługi tworzonej �rmy 
i „Przegląd Komunalny” jako pro-
dukty muszą stać się na tyle dobre, 
aby późniejsi klienci zechcieli za nie 
zapłacić. Podjął duże ryzyko, ale 
satysfakcja z uzyskanych rezultatów 
była bez wątpienia znacznie większa. 
Po latach jeszcze bardziej docenia-
my trafność wybranego przez niego 

sposobu działania, widocznego 
obecnie w  dobrze prosperujących 
wydawnictwach oraz w  profilu 
i sposobie prowadzenia �rmy i  jej 
działaniach okołobiznesowych.
Magdalena Dutka, Krzysztof Kasprzak

„Przegląd Komunalny” nr 10/2015

O Wojciechu Dutce pisaliśmy 
szerzej m.in. w „WL” 11-2005, str. 21. 
Nakładem Abrysu ukazała się też 
w  2007  r. książka pt. „Wojciech 
Dutka – dla ludzi i środowiska”.
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W druku wykorzystano kilka 
odmian czcionki Fraktur. 
Oto treść nekrologu sprzed 

101 lat – 26 października 1914 r.:
Jak dopiero  się dowiedzieliśmy, 

zginęli śmiercią za ojczyznę znajdu-
jący się na froncie nasi pracownicy: 
kowal Gustav Kneisel, formiarz Her-
mann Kolbe i robotnik Kurt �omas. 
Będziemy ich wspominać.

Zeitz, 26 października 1914 (data 
podpisania obwieszczenia o śmier-
ci – od red.)

Wylewnia stali i budowy maszyn 
w Zeitz – spółka akcyjna

Nekrolog ukazał  się w  gazecie 
codziennej „Zeitzer Neueste Na-
chrichten” (Aktualności z Zeitz) 27 
października 1914 r.

Istniejąca od 2008 r. w Zeitz �r-
ma to już nie ta sama co kiedyś – 
tłumaczy Sylvia Winkler z  �rmy 
ZEMAG. – Powstałe w 1855 r. stare 
przedsiębiorstwo zajmowało się bu-
dową maszyn związanych z produk-
cją węgla brunatnego. Dostarczało 
wyposażenie przede wszystkim dla 

fabryk brykietów. 
Z powodu zamy-
kania kopalń, 
w  1986  r. firma 
zakończyła swoją 
działalność. Po 
zjednoczeniu Nie-
miec chciała  się 
odrodzić, ale bez-
skutecznie (pomi-
mo kilku prób). 
Dyrektor starej 
firmy przebywa 
aktualnie na eme-
ryturze.

Kolejne in-
formacje uda-
ło  się uzyskać 
w  Archiwum 
Miejskim w  Ze-
itz. Pracownicy 
przesłali stronę 
tytułową gazety 
oraz stronę z ne-
krologami a także 
przytoczyli frag-

ment 

Nekrolog z wieży
Prezentujemy kolejny przedmiot odnaleziony na wieży kościoła 
św. Barbary w Luboniu – nekrolog sprzed dokładnie 101 lat. 
Dzięki temu, że fragment gazety, w którym go opublikowano, 
został kilkukrotnie złożony, nekrolog zachował się w dobrym 
stanie

historii z kroniki Klemensa (Sta-ZZ, 
Magistrat, 3500.00.46):

Wybuch wojny w Zeitz był zwią-
zany z zachwytem, ale też i niepo-
kojem. Ludność zbierała się sponta-
nicznie w  mieście, śpiewała pieśni 
patriotyczne, dekorowała domy 
�agami, a dzwony kościelne dzwo-
niły. Szybkie postępy i wygrane wal-

ki w Belgii i Francji pozwoliły wie-
rzyć żołnierzom, że święta Bożego 
Narodzenia będą mogli spędzić 
z  rodzinami. Od przystąpienia do 
wojny wdrożono w  Zeitz politykę 
oszczędnościową. Święta odwoływa-
no, budowy przesuwano w  czasie, 
a godziny otwarcia sklepów skraca-
no. Komitety i  stowarzyszenia, jak 
np. stowarzyszenie kobiet, koncen-
trowały  się głównie na wspieraniu 

oddziałów wojskowych, ich rodzin 
i  miejscowych szpitali (lazaretów). 
Wzywano o zbieranie o�ar w formie 
ubrań, żywności, a przede wszystkim 
pieniędzy. W październiku przybył 
do Zeitz niejeden ranny z kampanii 
wojennych na Rosję i Polskę, również 
pierwsze pogrzeby żołnierzy miały 
wtedy miejsce. Nadzieja na koniec 
wojny zniknęła w tym samym roku, 
wprowadzono więc restrykcje żyw-
nościowe. Ustalono wysokie ceny 
pszenicy i ziemniaków. Piekarze byli 
nawet zmuszani w tym czasie wy-
piekać tzw. „chleb wojenny”, żeby 
zaoszczędzić pszenicę.

Dziękuję Sylvii Winkler (z �rmy 
ZEMAG), Svenowi Lautenschlägero-
wi i Yvonne Zimmermann (pracow-
nikom Archiwum Miejskiego w Ze-
itz) za udzielone informacje oraz 
Marcie Jokiel i  Pawłowi Minakow-
skiemu za tłumaczenie koresponden-
cji i materiałów historycznych.

Rafał Wojtyniak

101-letni nekro-
log znaleziony na 
wieży kościoła św. 
Barbary. Przy 
pierwszym akapi-
cie (na końcu) 
widać ślady ręcz-
nego dopisku. 
Niestety, słaba 
jakość nie pozwa-
la go odczytać

n
Pierwsza strona niemieckiego dziennika 
z 27 października 1914 r., 

Uzupełnienie

W ub. numerze „Wieści Lubońskich”, w „Kalendarium lubońskim”, 
podano błędną informację dotycząca Gimnazjum nr 2. Winno 
być: „1 września 2000 r. uroczyście otwarto budynek szkolny 

przy ul. Kołłątaja 1, dokąd po rocznej działalności z SP 2 i SP 1 przenio-
sło się Gimnazjum nr 2”, a nie jak podały „WL” – tylko z SP 1.

Po powołaniu gimnazjów (1 września 1999 r.) Gimnazjum nr 2 swoją 
siedzibę miało w budynku SP 2, ale, ze względów organizacyjnych, zajęcia 
odbywały się w SP 1 (4 klasy pierwsze) oraz w SP 2 (4 klasy pierwsze). 
Taka sytuacja miała miejsce do końca roku szkolnego 1999/2000.

Irena Fojt

n
Wśród wielu nekrologów wojennych 
w dolnym, prawym rogu ukazał się ten 
znaleziony na wieży kościoła św. Barbary

n

7 października
minęła 61. rocznica nadania praw miejskich  

Luboniowi, który powstał po połączeniu trzech 
wsi: Żabikowo, Luboń i Lasek (1954 r.)
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Realizując funkcję kronikarskiego odnotowywania i  przypominania 
ważnych zdarzeń dotyczących Lubonia, prowadzimy rubrykę „Kalendarium 
lubońskie”. Przedstawiamy fakty, które miały miejsce w konkretnych miesią-
cach 5, 10, 15... lat temu.

Kalendarium lubońskie
październik – okrągłe rocznice

255 lat temu
Qn 22 października 1760 r. Anna z Ra-

domickich Działyńska sporządziła na 
plebanii wirowskiej drugi dokument dla 
kościoła w Wirach (pierwszy powstał 
w 1759 r.), w którym po raz pierwszy 
wymieniono nazwę „Lasek”.   (3, s. 31)

140 lat temu
Qn 1 października 1875 r. w Wyższej 

Szkole Rolniczej im. Haliny w Żabi-
kowie przy stanie osobowym 7 profe-
sorów i 13 słuchaczy otwarto semestr 
zimowy.   (11, s. 159)

135 lat temu
Qn 25 października 1880 r. w rapor-

cie Komisariatu Okręgowego żaden 
mieszkaniec niemieckiego pochodze-
nia z Wildy, Lubonia, Dębca i Winiar 
nie podał się za Niemca. Polonizacja 
Niemców była już bardzo zaawanso-
wana.   (25, s. 134/149

115 lat temu
Qn 6 października 1900 r. wykonano 

szkic działki Magdziaka sprzedanej 
pod szkołę w  Luboniu (stary budy-
nek SP 3), załączony później do aktu 
notarialnego.   (13, s. 210)

80 lat temu
Qn 1 października 1935  r. Arcybi-

skup Gnieźnieński i Poznański August 
Hlond powołał para�ę św. Jana Bosko 
w  Luboniu, wyodrębnioną z  para�i 
św. Barbary i skupioną wokół budo-
wanego jeszcze kościoła. Budowniczy 
– proboszcz ks. Stanisław Streich – za-
mieszkał w tym dniu na terenie swojej 
para�i, a na jego miejsce do Żabikowa 
przyszedł ks. Franciszek Kowalczyk.   
(3, s.106,108, 110; „WL” 10-1995, s. 14)
Qn 6 października 1935  r. ks. Stani-

sław Streich poświęcił pierwszą (po-
łudniową) nawę kościoła pw. św. Jana 
Bosko i odprawił pierwszą mszę św. 
Para�anie przybyli w procesji, która 
ruszyła sprzed Domu Gminnego przy 
ul. Poznańskiej (dziś Armii Poznań).   
(3, s.105; 11, s. 70)

85 lat temu
Qn Od 1 października 1930  r. do 1 

kwietnia 1934 r. funkcję rządcy fol-
warku żabikowskiego pełnił Michał 
Majewski.   (11, s. 186)

75 lat temu
Qn Od 4 października 1940  r. do 18 

lutego 1945  r. późniejsza, zasłużona 
lubońska nauczycielka – Janina Bau-
mann – prowadziła w Chodzieży tajne 
nauczanie.   (13, s. 35-36)
Qn Do października 1940 r. (od 1 wrze-

śnia 1932 r.) pastorem para�i ewange-
lickiej w Żabikowie (dziś katolicka, pw. 
Św. Barbary) był Johann Scherdfegger 
z Poznania.   (13, s. 281, 283)

70 lat temu
Qn Od 17 października 1945 r. funk-

cję sekretarza Komitetu Gminnego 
PPR (i PZPR) pełnił Andrzej Sternal. 
Później (do 1950 r.) był I sekretarzem 
Komitetu Zakładowego PZPR w Za-
kładach Przemysłu metalowego im. H. 
Cegielskiego w Poznaniu.   (16, s. 268)
Qn W październiku 1945 r. w Zakła-

dach Chemicznych rozpoczął pracę 
Oddział Soli Fosforowych.   (6, s. 52)

60 lat temu
Qn 13 października 1965 r. Szkole Pod-

stawowej nr 4 nadano imię Małgorza-
ty Fornalskiej (dziś im. prof. Adama 
Wodziczki) oraz odsłonięto tablicę 
pamiątkową na nowym budynku.   
(8; 13, s. 121)
Qn Od października 1965 r. do 1972 r. 

kierownikiem Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej (ZSZ) dla Pracujących przy 
Poznańskich Zakładach Nawozów 
Fosforowych w Luboniu był Włady-
sław Kaczmarek. (13, str. 341) – wię-
cej na str. 41)

30 lat temu
Qn 9 października 1985 r. podczas uro-

czystej sesji Miejskiej Rady Narodowej 
zwołanej z  okazji 30-lecia Lubonia, 
w związku z obchodzoną w 1984 r. 80. 
rocznicą powstania Zakładów Ziem-
niaczanych, udekorowano sztandar 
zakładu Orderem Sztandaru Pracy 
I Klasy i wręczono Krzyże Kawaler-
skie Orderu Odrodzenia Polski oraz 
Medale 40-lecia PRL.   (8)
Qn 8 października 1985 r. Luboński Ko-

misariat Milicji Obywatelskiej dokonał 
wpłaty 5 500 zł na konto Społecznego 
Miejskiego Komitetu Pomocy Szkole 
w Luboniu (budowa Szkoły Podsta-
wowej nr 3).

25 lat temu
Qn 30 października 1990 r. na podsta-

wie porozumienia między Zarządem 
Miasta Lubonia a Kierownikiem Urzę-
du Rejonowego w  Poznaniu, Urząd 
Miasta w  Luboniu mógł prowadzić 
sprawy z zakresu prawa budowlane-
go, prawa o ruchu drogowym, ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników 
i ewidencję geodezyjną.   („WL” 06/94, 
s. 2 – „Raport o stanie miasta”)

20 lat temu
Qn 1 października 1995  r. ks. prałat 

Ludwik Bielerzewski po raz ostatni 
odwiedził  para�ę św. Jana Bosko (w 
60. rocznicę jej powstania), w  któ-
rej był przedwojennym proboszczem 
(po tragicznej śmierci ks. Stanisława 
Streicha w lutym 1938 r.).   (18, s. 38)
Qn 5 października 1995 r. Rada Miasta 

podjęła postanowienie o dokończeniu 
budowy ścieżki rowerowej w Luboniu.   
(10 – XX/93/95)

Qn 5 października 1995 r. Rada Mia-
sta nadała nazwy ulicom: Andersena 
i Skowronkowej.   (10 – XX/94/95)
Qn 25 października 1995 r. wartość ka-

pitału akcyjnego Zakładów Chemicz-
nych wynosił 1 787 895 zł, podzielony 
na 889 500 akcji o kursie nominalnym 
2,01 zł.   (6, s. 72)
Qn 27 października 1995 r. policjan-

ci z Lubonia zatrzymali i aresztowali 
przebywającego na terenie naszego 
miasta 21-latka z  Poznania, poszu-
kiwanego listem gończym, m.in. za 
rozbój i kradzieże samochodów. Pod-
czas szamotaniny z  policją chłopak 
został postrzelony w  rękę.   („Głos 
Wielkopolski” i „Gazeta Poznańska” 
z 27.10.1995 r.)
Qn W październiku 1995 r. z powodów 

ekonomicznych zlikwidowano Wydział 
Produkcyjny Zakładów Rowerowych 
„Romet” przy ul. Powstańców Wlkp. 
38/40. i  sprzedano po połowie: lu-
bońskiej spółce „Pol-Agri” oraz po-
znańskiej �rmie „Steel-Press”.   („WL” 
10-1995, s. 1)

15 lat temu
Qn 2 października 2000 r. w Bibliotece 

Miejskiej gościła posłanka SLD – Kry-
styna Łybacka.   („WL” 10-2000, s. 16)
Qn 10 października 2000  r. podczas 

targów „Polagra” w Poznaniu Julian 
Kowalkiewicz – rzemieślnik rzeźnic-
ko-wędliniarski z Lubonia – otrzymał 
srebrny medal im. Jana Kilińskiego za 
zasługi dla rzemiosła polskiego.   („WL” 
11-2000, s. 13)
Qn 12 października 2000 r. Przedsię-

biorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) 
w  Poznaniu przekazało Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Lubonianka” kotłownię 
osiedlową przy ul. Źródlanej.   („WL” 
02-2001, s. 15)
Qn 16 października 2000  r. gościem 

Biblioteki Miejskiej był aktor Tomasz 
Stockinger.   („WL” 11-2000, s. 16)
Qn 17 października 2000  r. otwar-

to oczyszczalnię ścieków w Łęczycy, 
w budowie której Luboń miał również 
uczestniczyć, ale władze wycofały się 
już po rozpoczęciu inwestycji.   („WL” 
01-2001, s. 10)
Qn 19 października 2000 r. Rada Miasta 

uchwaliła nadanie nazwy ulicy Targo-
wej.   (10 – XXVII/144/2000)
Qn 28 października 2000 r. ks. Karol 

Biniaś (proboszcz para�i św. Jana Bo-
sko) poświęcił pomnik o�ar tragedii 
w Zakładach Ziemniaczanych z 1972 r. 
(wybuch dekstryniarni).   (8)
Qn W październiku 2000 r. powstała 

lubońska �rma pogrzebowa „Memento 
Mori”.   („WL” 11-2010, s. 48)

10 lat temu
Qn 16 października 2005 r. odsłonięto 

tablicę poświęconą Janowi Pawłowi II 
na wzgórzu przy ul. Unijnej.   („WL” 
10-2005, s. 7)
Qn 12 października 2005 r. w wypadku 

samochodowym zginął Wojciech Dutka 
– współzałożyciel „Wieści Lubońskich” 
i Stowarzyszenia Kulturalno-Oświato-
wego „Forum Lubońskie” (wydawca 
„WL”), samorządowiec, ekolog.   („WL” 
11-2005, s 21) patrz też str. 46
Qn 16 października 2005  r. na bezi-

miennym jeszcze wzgórzu przy ul. 
Żabikowskiej i  Unijnej odsłonięto 

pamiątkową tablicę poświęconą Ja-
nowi Pawłowi II. („WL” 07-2005, s 7; 
„WL” 10-2005, s. 7; „WL” 11-2005, s 5)
Qn 23 października 2005  r. po raz 

pierwszy modlono się w miejscu, gdzie 
powstał kościół przy ul. Źródlanej 
(pw. św. Jana Pawła II).   („WL” 11-
2005, s 25)
Qn 26 października 2005 r. zmarł po-

chodzący z  Lasku ks. kan. Janusz 
Szajkowski.   („WL” 11-2005, s  21; 
17, s. 197/261)
Qn W październiku 2005 r. Kom-Lub 

zmienił sposób segregowania odpa-
dów, wprowadzając worki do surow-
ców wtórnych.   („WL” 10-2005, s. 24)
Qn W październiku 2005  r. podczas 

sesji Rada Miasta uchwaliła nazwę dla 
wzgórza przy ul. Żabikowskiej – park 
Papieski.   („WL” 11-2005, s 5)

5 lat temu
Qn 21 października 2010 r. Rada Miasta 

przyznała Medal „Zasłużony dla Miasta 
Lubonia” zasłużonemu pedagogowi, 
organizującej i prowadzącej tajne na-
uczanie podczas II wojny światowej – 
Hannie Kuryłło. Wręczenie odbyło się 
na ostatniej sesji V kadencji – 9 listo-
pada.   („WL” 12-2010, s. 5)
Qn 28 października 2010 r. rozebrano 

zabudowania karczmy żabikowskiej 
(„Sedan”) z XIX wieku na skrzyżowaniu 
ulic Żabikowskiej i 11 Listopada, wpi-
sanej do rejestru „Gminnej ewidencji 
zabytków”. Na jej miejscu postawiono 
w 2011 r. market spożywczy duńskiej 
sieci „Netto”.   („WL” 11-2010, s. 2; 18, 
s. 255/263)

[źródła: 1 – „Architektura przemy-
słowa XX wieku. Luboń k. Poznania” 
Grażyna Balińska, Wrocław 2000; 3 – 
„Luboń i okolice. Dzieje osadnictwa 
i dziewięciu para�i” Stanisław Malepszak, 
Luboń 2002 i 2005; 4 – „Wykopaliska 
archeologiczne w Luboniu”, Stanisław 
Malepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 
1998; 5 – „50 lat Lubońskiego Klubu 
Sportowego 1943 – 1993”, Stanisław 
Malepszak, Luboń 1993; 6 – „Zakła-
dy Chemiczne Luboń SA 1914-1999. 
Tradycja i  współczesność”, Andrzej 
Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Biblioteka 
Miejska – „Kalendarium Lubonia” 
(www.biblub.com); 10 – uchwały Rady 
Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzie-
je wsi i fundacji Augusta Cieszkow-
skiego” 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 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 
2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Para-
dowska, Poznań 1998]; 30 – BZCz 
(Biblioteka Zawartości Czasopism)

Mieszkańców, organizacje oraz in-
stytucje prosimy o uzupełnianie naszego 
kalendarium i przesyłanie informacji: 
telefonicznie, listownie, pocztą elektro-
niczną lub osobiście.

oprac. HS
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Jak to na imprezach rodzinnych 
bywa, dla każdego było coś mi-
łego! Mieszkańcy przyszli całymi 

rodzinami, a że pogoda dopisała, to 
aż miło było posiedzieć i popatrzeć, 
jak dzieciaki tworzą ekologiczne 
dzieła i  nie tylko… Ekologia była 
obecna wszędzie. W stre�e relaksu 
dzieci i  ich bliscy np. przerabiali 
stare krawaty na węże, tworzyli re-
cyklingowe instrumenty muzyczne, 
przerabiali stare T-shirty na nowe 
lub tworzyli szmaciane torby wie-
lokrotnego użytku. Artyści nato-
miast uzewnętrzniali swój sposób 
widzenia świata, malując farbami 
na kartonach. Ponadto dzieciaki 
przerabiały puszki, butelki czy słoiki 
na efektowne przedmioty, którymi 

można udekorować mieszkanie. Mali 
naukowcy tworzyli rakietę kosmicz-
ną, latające spodki i samoloty oraz 
zdobywali wiedzę na temat energii 
słonecznej, �ltracji wody, czy wy-
twarzania prądu z owoców i warzyw. 
Wszystko to w formie doświadczeń 
i eksperymentów. W stre�e eko chęt-
ni słuchali prelekcji o niskiej emisji 
zanieczyszczeń, brali udział w quizie 
o ochronie środowiska lub tworzyli 
zielnik. Kto chciał spędzić czas ak-
tywnie, powyginał się podczas gry 
w Twistera XXL czy limbo. Kto lubi 
gry logiczne – zagrał w wielkie war-
caby lub scarbble. Natomiast jeśli dla 
kogoś ekologia=jedzenie, jak znalazł 
były porady dietetyczne i samodziel-
ne wykonanie sałatki owocowej. Był 

Ekologiczna Luvena
W sobotę, 19 września park Papieski stał się centrum ekologii. 
Miejsce dobrze znane i… dość wymowne, zważywszy na temat 
imprezy. Wszystko to za sprawą „Rodzinnego pikniku 
ekologicznego, czyli – zielona afera do Lubonia dociera!”, 
zorganizowanego przez LUVENĘ oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przy 
wsparciu �rm: „Abrys” i „Aplanet”

też punkt wymiany ubrań, 
książek, płyt i rzeczy uży-
tecznych. Można tez było 
oddać elektrośmieci.

Generalnie rzecz uj-
mując, kto chciał się do-
brze bawić i zjeść, miał ku 
temu wiele sposobności. 
Ponieważ organizatorzy 
wiedzieli, że dla dzieci 
równie ważne jak zabawa 
są nagrody, zadbali też 
o nie. Były plecaki i koce 
piknikowe, gry, kwiatki 
do wyhodowania, komik-
sy, breloczki, itp. Jednak 
symbolem tego pikniku 
stały  się chyba latawce, 
które dzieci wygrywały 
w konkursach, a później 
puszczały na wzgórzu 
wraz z  rodzicami. Cóż 
rzec więcej, ciekawe za-
bawy, inspirujące zadania, 
pełne emocji zmagania, 
rodzinna atmosfera, sym-
patyczni prowadzący 
i piękna pogoda… Więcej 
do spędzenia miłego popołudnia 
nie potrzeba, chyba że… może wię-
cej takich pikników? Lubonianie są 

na tak! I dla ekologii, i  dla takich 
spotkań.

B.S.
n
Jedno ze stoisk – tu można było samodzielnie wykonać np. węża z nieuży-
wanego krawatu   fot. Beata Stempczyńska

n
Rodzinna zabawa „gimnastyczna” na planszy   fot. Beata Stempczyńska

n
Zbudowana podczas festynu przez dzieci rakieta 
kosmiczna   fot. Beata Stempczyńska

Dla najmłodszych przygoto-
wano stanowiska animacyj-
ne: taniec i śpiew, zabawy 

plastyczne. Przed sklepem można 
było spotkać chodzącą maskotkę 
Franklina, która wręczała dzieciom 
balony i cukierki. Malowano twarze 

i skręcano balony. 3 i 4 paździer-
nika wszystkie zabawki i artykuły 
szkolne w  Skrzacie można było 
zakupić z 20% rabatem.

Partnerami imprezy były �rmy: 
„Kolorowe Baloniki”, „Libra” oraz 
Przedszkole „Jak U Mamy”.

Kolorowe Balo-
niki – dystrybutor 
zabawek z  USA – 
zaprezentował lalkę 
Lammily, nazywaną 

Zabawkowy zawrót głowy
1 października minęło 5 lat od otwarcia magazynu z zabawkami „Skrzat” przy ul. Żabikowskiej.  
Z tej okazji 3 października (sobota) w godz. 10-16 zorganizowano event z atrakcjami

anty-Barbie. Stworzył ją artysta 
Nickolay Lamm jako odpowiedź na 
potrzeby rodziców, którzy szukali 
dla swoich dzieci „normalnej” lal-
ki. Firma zaprezentowała również 
samochody Modarri, które powsta-
ły z miłości do samochodów wy-
ścigowych.

Libra pokazała piasek kinetycz-
ny oraz drony. Kinetic Sand skła-
da się z 98% z piasku i 2% z magii. 
Piasek w  niezwykły sposób prze-
pływa przez palce, pozostawiając 
je suche. Z kolei drony to najpopu-
larniejsza obecnie kategoria zaba-
wek elektronicznych.

Na stanowisku Przedszkola „Jak 
U Mamy” można było „Wykonać 
plakat ulubionej zabawki”. Do wy-
grania był dron lub del�nek Blu Blu.

Dudziak Monika
manager sklepu „Skrzat  

Wewnątrz sklepu 
milusińscy mo-
gli się pobawić 
zabawkami ofero-
wanymi w sprze-
daży   fot. Hanna 
Siatka

n
Zielona maskotka Franklin zapra-
szała na event  do „Skrzata”

n
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Piknik rodzinny, zor-
ganizowany przez 
Ośrodek Kultury 

i Urząd Miasta rozpoczął się 
o godz. 15. Na scenie wystą-
pił Dziecięcy Zespół Tańca 
Ludowego „Lubonie”, Zespół 
Śpiewaczy „Szarotki”, Zespół 
instrumentalny „TON” oraz 
Antek z Jagną – na ludowo, 
prowadzący imprezę. Na 
przybyłych czekały kon-
kursy z nagrodami, stoiska 
z gastronomią i słodycza-
mi dla dzieci, rękodziełem 
i  upominkami, karuzela, 
dmuchane zamki i  tram-
polina, a  także animacje 
– malowanie twarzy najmłodszym. 

Największym zainteresowaniem cie-
szył  się występ gwiazdy wieczoru 
– Andrzeja Rybińskiego. Fani mo-
gli usłyszeć utwory, takie jak: „Nie 
liczę godzin i  lat”, „Czas relaksu” 
i „Pocieszanka”. Po koncercie roz-
poczęła się „zabawa pod chmurką” 
– tańce w rytm muzyki współczesnej. 
Impreza trwała do późnych godzin 
wieczornych.

AS

Biba z Andrzejem Rybińskim
W sobotę, 12 września w parku Siewcy odbyła się ostatnia miejska impreza tego lata – 
Biba w Lasku

Gwiazdą imprezy był Andrzej Ry-
biński   fot. Agata Samol

n
Zabawa przyciągnęła mieszkań-
ców w różnym wieku    
fot. Agata Samol

n
Wśród atrakcji dla dzieci: kolejki, balony itd., 
dużą popularnością cieszyły się stoiska 
z grillem i napojami   fot. Agata Samol

n
Na scenie – prowadzący Antek z Jagną (na ludowo) oraz uczestnicy kon-
kursu   fot. Agata Samol

n

„Klatka” wernisaż

16 września w „Galerii na Regale” 
Marlena Grewling, mieszkanka 
Książa Wielkopolskiego, poka-

zała zgromadzonym niezwykły świat 
sztuki. Zdjęcia goszczące w galerii są 
zapisem emocji i przeżyć wewnętrz-
nych związanych z pewnym okresem 
życia autorki. Artystka pasjonuje się 
fotogra�ą, pragnie, aby jej wystawa 
pt. „Klatka” skłaniała do re�eksji nad 
własnym losem.

Spotkanie autorskie
17 września odbyło się kolejne 

spotkanie autorskie z  Danutą Py-
tlak, która zadebiutowała książką 
„Babie lato”. Tym razem opowie-
działa zgromadzonym o  swoim 
nowym dziele pt. „Medalion szczę-
ścia”. Autorka na co dzień jest zwy-
czajną kobietą, trochę niespokojnym 
duchem, trochę romantyczką. 
Mieszczuchem marzącym o  życiu 
z dala od zgiełku. Pani Danuta za-
ciekawiła słuchaczy procesem twór-
czym, podczas którego powstawały 
książki.

Klub filmowy
21 września „Galeria na Regale”, 

za sprawą miłośników dużego ekra-
nu, którzy raz w miesiącu spotyka-
ją się w Bibliotecznym Klubie Fil-
mowym, po raz kolejny zamieni-
ła  się w  salę kinową. Tym razem 
mieliśmy okazję obejrzeć �lm w re-
żyserii Alejandro González Iñárritu 
pt. „Birdman”. Film przedstawia 
historię aktora, który niegdyś był 
gwiazdą �lmów o superbohaterze. 
Obecnie jego sława już przygasła, 
walczy sam ze sobą, aby odzyskać 
rodzinę oraz dawną sławę. W tym 

Z Biblioteki Miejskiej

celu przygotowuje swój występ 
w  nowej broadwayowskiej sztuce, 
którą sam reżyseruje i  �nansuje. 
Prelekcję do �lmu oraz dyskusję po 
projekcji poprowadził tradycyjnie 
dr Marcin Jauksz. Serdecznie zapra-
szamy na spotkania Klubu Filmo-
wego zawsze w przedostatni ponie-
działek miesiąca o godz. 19.

Wyspa pacynek
23 września odbył się spektakl 

dla dzieci pt. „Wyspa pacynek”. Ak-
torzy „Teatru pod Orzełkiem” przed-

stawili widzom świat szmacianych 
lalek, jednocześnie zachęcając mło-
dych widzów do zabawy tymi uro-
czymi i łatwymi do samodzielnego 
wykonania zabawkami.

Luboń czyta dzieciom
2 października baśń Astrid 

Lindgren pt. „Pewnie, że Lotta umie 
jeździć na rowerze” czytały uczen-
nice Gimnazjum nr 2: Aleksandra 
Gortat, Ewa Wysocka i  Wiktoria 
Szafran. Mali słuchacze, w nagrodę 
za grzeczne wysłuchanie bajki, 

cd.  
obokn

Spotkanie autorskie z pisarką Da-
nutą Pytlak (z lewej)

n
Podczas przedstawienia mali widzowie „pomagały” aktorom „Teatru pod 
Orzełkiem” 
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otrzymały rysunki do pokolorowa-
nia oraz słodki podarunek.

Biblioteka Miejska zastrzega 
sobie prawo do zmian w programie 
imprez.

BM

Jesienne konkursy
Zapraszamy do wzięcia udziału 

w konkursach:
Qn XXI Konkurs Recytatorski 

– „Poezja Emilli Waśniowskiej”: 
„Cóż wspanialszego niż słońca te-
atr, którego jesteśmy widzami” dla 
dzieci szkół podstawowych z klas IV 
– VI; „Wystarczy mama, wystarczy 
tata i stół, i my za stołem” dla dzieci 
szkół podstawowych z klas I – III. 

Termin konkursu: 19 listopada (klasy 
IV-VI – godz. 9, klasy I-III – godz. 
12). Zgłoszenia przyjmujemy do 7 
listopada.
Qn XXI Konkurs Plastyczny – „Roz-

wiń skrzydła wyobraźni plastycznej” 
– Ilustracja do wierszy Emilii Wa-
śniowskiej (dla dzieci szkół podsta-
wowych). Prace należy złożyć w Od-
dziale dla Dzieci i Młodzieży do 7 
listopada. Ogłoszenie wyników kon-
kursu nastąpi 20 listopada.

Szczegółowe informacje doty-
czące konkursów i  regulaminy są 
dostępne w  Oddziale dla Dzieci 
i Młodzieży oraz na stronie inter-
netowej Biblioteki Miejskiej 
w Luboniu: www.biblub.com n

Mali uczestnicy akcji „Cały Luboń czyta dzieciom” z gimnazjalistkami

„Lubonianie” niewidomym

Zespół wokalno-muzyczny 
„Lubonianie”, z sekcji kultu-
ry Towarzystwa Miłośników 

Miasta Lubonia (TMML), wystąpił 8 
września w Galerii na Regale. Oka-
zja była niebywała, bo śpiewał dla 
Klubu Ludzi Niewidomych i Słabo-
widzących „Promyk”. Pierwszy raz 
po wakacyjnej przerwie.

Każde pokolenie ma swoje wła-
sne piosenki, przeboje, do których 
lubi powracać, są też takie, które 
stały się ponadczasowe. Prowadzą-
cy koncert Wojciech Wicenciak – 
muzyk i nauczyciel zespołu – zasko-
czył widzów nową formą wykony-
wanych piosenek. Przeboje „Be OK” 
„W Luboniu się kocha najszczerzej”, 
„Żegnaj Pamelo” oraz „Wybiera-
my się dziś” zostały odśpiewane po 
polsku i po angielsku. A piosenkę 
„Jest cicha przystań pod gwiazdami” 
z repertuaru Eleni i Paulosa Raptisa 
zaprezentował duet: Lubomira Je-
rzina i Jan Kaczmarek. Wykonawcy 
zaśpiewali także w języku greckim, 
a towarzyszył im chórek w składzie: 
Felicja Sulima, Barbara Szymankie-
wicz, Zdzisława Piskorz, Janina Ro-
zumek i  Krystyna Kaczmarek. Na 
instrumentach klawiszowych i gita-
rze akompaniował Wojciech Wicen-
ciak.

Atmosfera podczas koncertu 
była wyborna, zespół tak rozbawił 

publiczność, że śpiewała cała sala, 
także po angielsku i grecku... 

„Lubonianie” są wdzięczni dy-
rektor biblioteki, Elżbiecie Stefaniak, 
za zaproszenie.   

Jan Kaczmarek  
(przewodniczący sekcji  kultury)

Wielka Wojna w Feste Boyen
Członkowie Towarzystwa Miło-

śników Miasta Lubonia (TMML) 
uczestniczyli 22 sierpnia w  histo-
rycznych mundurach w  pikniku 
historycznym Operacja Boyen w Gi-
życku.

Twierdza Boyen stanowi jeden 
z ciekawszych i lepiej zachowanych 
przykładów XIX-wiecznego budow-
nictwa militarnego w Polsce. Repre-
zentuje specy�czny typ nowopru-
skiej festy, a więc umocnień o cha-
rakterze zaporowym, broniących 
miejsca o dużym znaczeniu strate-
gicznym. Twierdzę zbudowano na 
przesmyku pomiędzy mazurskimi 
jeziorami, przez który przebiegały 
główne szlaki komunikacyjne. Ka-
mień węgielny uroczyście położono 
w 1844 r., natomiast pierwsze od-
działy zakwaterowano tu w 1860 r. 
Koszt budowy wyniósł około 1,3 
mln talarów, zużyto prawie 16 mln 
cegieł oraz 33  tys. beczek wapna 
palonego. Obiekt nazwano imie-
niem gen. Hermana von Boyena 
(1771-1848), pruskiego ministra 

Z TMML

wojny w latach 1814-1819 i 1841-
1847. Natomiast w prace projekto-
we był szczególnie zaangażowany 
generał Ludwig von Aster (1778-
1855), szef pruskiego Korpusu In-
żynierów i Pionierów w latach 1837-
1849, znany m.in. z forty�kowania 
Torgau, Koblencji i Ehrenbreitstein, 
Kolonii, Królewca oraz Poznania. 
W  boju po raz pierwszy twierdza 
sprawdziła się podczas I wojny świa-
towej. Początkowo stanowiła osłonę 
mobilizacji oraz koncentracji wła-
snych wojsk. W pierwszych miesią-
cach walk zapobiegła także połącze-
niu armii rosyjskich „Niemen” 
i  „Narew” zajmujących z  dwóch 
kierunków Prusy Wschodnie, co 
umożliwiło ich osobne pobicie przez 
wojska niemieckie w bitwach pod 
Tannenbergiem oraz pierwszej nad 
jeziorami mazurskimi. Twierdza 
w sierpniu 1914 r. walczyła w okrą-
żeniu pod dowództwem komendan-
ta pułkownika Hansa Bussego. Nie 
poddała się, mimo znaczącej prze-
wagi kilkukrotnych szturmów, 
a także prób przejęcia jej za pomo-
cą pertraktacji.

Odbywający  się po raz drugi 
piknik historyczny Operacja Boyen 
zorganizowało Towarzystwo Miło-
śników Twierdzy Boyen przy wspar-

ciu Ministerstwa Obrony Narodo-
wej, Powiatu Giżyckiego oraz Gmi-
ny Giżycko. Pierwsza część imprezy 
odbyła się w Lesie Miejskim w Ga-
jewie. Oprócz dioram przygotowa-
nych przez grupy specjalizujące się 
w tematyce pierwszowojennej od-
była się inscenizacja walk o umoc-
nienia w 1914 r. Pokaz zaprezento-
wali również żołnierze z oddziału 
antyterrorystycznego 15. Giżyckiej 
Brygady Zmechanizowanej im. Za-
wiszy Czarnego. Następnie rekon-
struktorzy przenieśli się do Giżycka 
w rejon mostu obrotowego na ka-
nale łuczańskim i dawnego zamku 
krzyżackiego. Tam oprócz prezen-
tacji dioram, mundurów i strojów 
odbyła  się również inscenizacja 
potyczki walk o posterunek wojsko-
wy w trakcie Wielkiej Wojny. Człon-
kowie TMML zaprezentowali 
przede wszystkim umundurowanie 
pruskiego 6. Pułku Grenadierów 
Grafa Kleista von Nollendorfa sta-
cjonującego w poznańskich kosza-
rach przy ul. Bukowskiej. Przygo-
towali również dioramę posterunku 
pruskiej armii.   

Przemysław Maćkowiak  
(prezes TMML,  

prowadzi  Sekcję Historyczną)n
Zespół „Lubonianie” z TMML śpiewa dla klubu „Promyk”   fot. Felicja Sulima

n
Członkowie TMML zwiedzili również XIX-wieczną Feste Boyen. Na zdjęciu 
z prawej wbudowana w wał główny piekarnia, w której zachowały się dwa 
z trzech zrealizowanych tam pierwotnie pieców. Każdy z nich był w stanie 
przygotować w ciągu dnia około tysiąca półtorakilogramowych bochen-
ków chleba w pełni zabezpieczając potrzeby zmobilizowanej załogi
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Dziewięcioletnia Zuzia z mamą, 
znacznie starsza Joanna Kaf-
ka, także z  mamą, Anna 

i Eugeniusz Palczyńscy, przyjaciółki 
Aleksandra i Renata, słuchaczki Lu-
bońskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku – panie Aldona i Anna; Mar-
cin i Honorata Nowakowie z 3-let-
nim synem Michałem; pani Lucy-
na z  mężem i  kuzynostwem oraz 
dziesiątki innych osób w  różnym 
wieku spotkało się w sobotni wie-
czór, 3 października br., w Luboń-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji na 
VII Ogólnopolskim Festiwalu Pio-
senki „W melancholię zaplątani…”

Zapowiedź głosiła, że wieczór 
ma  się składać z  dwóch części. 
Pierwsza, to występy konkursowe 
kilkunastu uczestników śpiewają-
cych piosenki Marka Grechuty i Jo-
nasza Ko�y (tak informowały pla-
katy i ulotki) i druga – występ ze-
społu „Raz Dwa Trzy”. Koncert 
zaczął się jednak nie najszczęśliwiej, 
bo z  ponadpiętnastominutowym 
opóźnieniem. Nie to byłoby jednak 
najgorsze, bo publiczność była nad 
wyraz wyrozumiała, ale, że prowa-
dzący Antoni Urban (jednocześnie 
dyrektor festiwalu) i Joanna Humer-
czyk nie zająknęli się na ten temat 
ani słowem (choć przeprosiny by-
łyby jak najbardziej na miejscu). Na 
dodatek Antoni Urban już na wstę-
pie popisał się niezbyt wybrednym 
żartem, mówiąc: „Nie liczyliśmy na 
tak dużą frekwencję. Widzę, że nie-
którzy z państwa chyba nawet jesz-
cze stoją, ale powiem, że w dzisiej-
szych czasach czasem lepiej jest 
nawet stać niż siedzieć”. Rzecz 
w tym, że wiele osób rzeczywiście 
nie mogło znaleźć wolnego miejsca, 
głównie dlatego, że ich po prostu 
nie było. „Przyszłam przed osiem-
nastą zmęczona po całym dniu 
pracy, a tu się okazało, że na sali już 
ciemno i nie sposób znaleźć wolne-
go miejsca – mówiła rozemocjono-
wana Anna Palczyńska. – To po-
ważny błąd organizacyjny. Usiadłam 

zatem na miejscu jury (jedynym 
wolnym), a kiedy chcieli mnie stam-
tąd wygonić powiedziałam, że  się 
nie ruszę, dopóki nie dostanę krze-
sła. Zatem przynieśli mi jakieś. Mój 
mąż musiał jednak stać przez cały 
koncert”. Co więcej, Joanna Ka�a, 
nauczona doświadczeniem po-
przednich lat (brała udział w tym 
wydarzeniu po raz czwarty), wie-
dząc, że jej mama nie będzie mogła 
wystać tylu godzin na widowni, 
zjawiła  się już czterdzieści minut 
przed osiemnastą, żeby „zająć miej-
sce”. Nie wydaje się zatem, że licze-
nie na to, że nie wszystkie osoby, 
które kupiły bilety bądź dostały 
zaproszenie, zjawią się, jest dobrym 
zwyczajem organizatorów, zważyw-
szy, że problem z wolnymi miejsca-
mi powtarza się co roku.

Zmagania konkursowe
Abstrahując jednak od wpadek 

organizacyjnych, młodzi wykonaw-
cy prezentowali  się na scenie nad 
wyraz dobrze. No, może byli nieco 
stremowani, może niekiedy łamał 
im się głos, a ruch sceniczny nie był 
na tyle swobodny, na ile pewnie by 
sobie pozwolili, gdyby nie świado-
mość, że są oceniani, ale publicz-
ności i  tak  się podobali, czemu 
dawała wyraz niekiedy bardzo się 
ożywiając. W  gruncie rzeczy o  to 
właśnie chodzi. No, może jeszcze 
i o  to, żeby sami  się także dobrze 
bawili… Choć raczej trudno o to, 
jeśli się wie, że każdy fałszywy ton, 
nie taka nutka jak trzeba, zostaną 
wyłapane i skrzętnie odnotowane… 
Niemniej jednak trema nie zdołała 
ich do końca sparaliżować, bo do-
starczyli publiczności solidną porcję 
rozrywki. Choć niektórzy odbiorcy 
byli rozczarowani, bo mimo iż kon-
cert był reklamowany jako piosen-
ki Marka Grechuty i Jonasza Ko�y, 
ze sceny usłyszeli tylko cztery kon-
kursowe piosenki tego pierwszego 
i jedną wykonaną przez wszystkich 
uczestników na początku koncertu. 

Festiwalowa sobota Część osób przyszła tymczasem 
właśnie zwabiona nazwiskiem „Gre-
chuta”, które na poniektórych dzia-
ła, jak magnez. Na przykład na 
Mariusza, który w ten sobotni wie-
czór liczył, że usłyszy piosenkę „Czy 
to jest przyjaźń, czy to jest kocha-
nie”, bo jak sam zdradził, z melan-
cholijnym uśmiechem na ustach, 
nieodmiennie kojarzy mu  się ona 
z pierwszą miłością. Srodze się jed-
nak zawiódł. Nieco zawiedziony 
jako wielbiciel Grechuty był także 
zapewne Marcin Nowak– i  to nie 
tylko dlatego, że jego syn Michał nie 
zdołał wytrwać do końca i musieli 
opuścić koncert w trakcie – bo zda-
je się, że oprócz „Świata w  obło-
kach”, który zaśpiewali wszyscy 
uczestnicy, inaugurując koncert, nie 
udało mu się usłyszeć już ani jednej 
piosenki znanego solisty zespołu 
„Anawa”. Na wysłuchanie kompo-
zycji tego artysty liczyła również 
Joanna Ka�a i państwo Palczyńscy, 
także pani Ola jako jego fanka, ale 

to wielbiciele Ko�y mogli się czuć 
tego wieczoru o wiele bardziej usa-
tysfakcjonowani, bo konkursowicze 
wykonali aż czternaście jego piose-
nek.

Kiedy przebrzmiały wszystkie 
konkursowe wykonania i  zamilkł 
nawet saksofon (na którym Jarosław 
Wachowiak wykonywał genialne 
solówki – szkoda, że niemal niezau-
ważone przez publiczność) słucha-
cze mogli nieco ochłonąć podczas 
dwudziestominutowej przerwy. To 
wtedy mieli okazję oddać głos na 
swojego faworyta (w ten sposób 
decydując, kto otrzyma nagrodę 
publiczności). A  typy były różne. 
Zuzia chciała, żeby wygrała Kata-
rzyna Banaszak, śpiewająca „Do 
łezki łezka”, pani Ola miała aż trzech 
faworytów i trudno było jej się zde-
cydować, Anna Palczyńska stawia-
ła na Zuzannę Wiśniewską i piosen-
kę „Dni, których nie znamy”, po-
dobne, jak mama Joanny Ka�i, ona 
sama natomiast głosowała na Ju-
liannę Grabowską i  jej „Nerwicę 
w granicach normy”. Kilku panów 
zachwyciło się też Swietłaną Lewic-
ką (która zaśpiewała „Jej portret”, 
akompaniując sobie na fortepianie) 
jednocześnie zaznaczając, że forte-
pian i wykonawczyni tak byli scho-
wani (zasłonięci przez kwartet 

smyczkowy), że zupełnie nie można 
jej było dostrzec nawet na telebimie. 
A ja, ja zwróciłam uwagę na orygi-
nalną interpretację „Popołudnia” 
w wykonaniu Bartłomieja Łysakow-
skiego.

Raz Dwa Trzy
Zanim jednak widownia, 

a  i  sami zainteresowani, poznali 
zwycięzcę tegorocznego festiwalu, 
mieli jeszcze przyjemność wysłu-
chać zespołu „Raz Dwa Trzy”. I rze-
czywiście było widać, że to dla pu-
bliczności prawdziwa, niekłamana 
przyjemność. Nie wszyscy jednak 
zdołali do niej dotrwać. Część pu-
bliczności nie wróciła bowiem na 
salę po przerwie, co jednak było 
o  tyle pozytywnym zwrotem, że 
niektórzy z  tych, co do tej pory 
stali, mogli sobie w końcu wygodnie 
usiąść. Choć prawdę powiedziawszy, 
grzechem było siedzieć podczas tej 
części koncertu. Bo co tu dużo kryć, 
ta część wieczoru przyniosła o wie-
le więcej doznań i emocjonalnych, 
i  artystycznych. Po pierwsze, na 
scenie pozostał czysty profesjona-
lizm, widoczne obycie estradowe, 
świetny wokal, „coś” znaczące teksty 
i genialni muzycy. Choć gwoli spra-
wiedliwości trzeba przyznać, że 
mogli się czuć o wiele swobodniej 
nie tylko z racji doświadczenia, ale 
także dlatego, że żadne jury ich nie 
oceniało… Tak czy inaczej publicz-
ność, która już nie musiała empa-
tycznie wczuwać się w tremę kon-
kursowiczów, wyraźnie się rozluź-

cd.  
obok

n
Zwycięzcy i inni uczestnicy oraz organizatorzy VII Ogólnopolskiego Festi-
walu Piosenki w LOSiR-ze   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Pierwsza nagroda przypadła w tym roku 
Zuzannie Wiśniewskiej za wykonanie pio-
senki „Dni, których nie znamy”  fot. Wiesław 
Janicki

n
Voucher do restauracji Kortowo na kolację dla dwóch osób w konkursie 
dla głosujących na nagrodę publiczności   fot. Mariusz Marszałkiewicz
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niła i z zupełnie czystym sumieniem 
oddała niczym nieskrępowanej 
zabawie. No, może tylko trochę 
konwenansami, bo chyba tylko one 
hamowały ją przed oddaniem  się 
tańcom pod sceną. Zamiast tego 
grzecznie podrygiwała na krze-
słach… A kiedy rozbawiła  się na 
dobre, muzycy bezceremonialnie 
zeszli ze sceny, pozostawiając wi-
dzów z  niedosytem, którego nie 
mogła nawet wypełnić zapowiedź 
ogłoszenia wyników konkursu. 
Wcześniej jednak, popisując się ge-
nialnymi solówkami gitarzysty i trę-
bacza. Solówki na trąbce Tadeusza 
Kulasa po prostu zapierały dech 
w piersiach. W każdym razie mnie 
wyraźnie skradły show. A  i  reszta 
publiczności rozentuzjazmowana 
nagradzała je gromkimi brawami.

Laureaci
Kiedy przebrzmiały ostatnie tony 

muzyków Raz Dwa Trzy, nadszedł 
czas na ogłoszenie, kto zdobył laur 
zwycięstwa VII  Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Luboń 2015. Nie-
stety, zanim to nastąpiło, znowu część 
publiczności opuściła salę. Trud-
no się dziwić, bo wieczór zrobił się 
już naprawdę późny i  wiele osób, 
szczególnie starszych i dzieci, zaczę-

ło odczuwać znużenie. Przy wielu 
pustych krzesłach na widowni, naj-
wytrwalsi widzowie poznali zwycięz-
ców. I tak, w �nale konkursu (który 
składał się z trzech etapów i zaczął 
eliminacjami już 16 maja br.) jury (w 
składzie: Joanna Zagdańska – prze-
wodnicząca, wokalistka, wykładow-
ca śpiewu jazzowego w  Akademii 
Muzycznej w  Bydgoszczy; Adam 
Żółkłoś – kompozytor, pianista, aran-
żer, wykładowca Akademii Muzycz-
nej w Bydgoszczy; Wojciech Michal-
ski – dyrektor Zespołu Szkół Mu-
zycznych w  Poznaniu i  Mateusz 
Mikołajczak – zastępca burmistrza 
Lubonia) ogłosiło, że zwyciężczynią 
została Zuzanna Wiśniewska, która 
wykonała piosenkę „Dni, których nie 
znamy” (faworytka Anny Palczyń-
skiej). Drugie miejsce zajęła Julianna 
Grabowska za piosenkę „Nerwica 
w granicach normy” (zdobyła także 
nagrodę publiczności), a trzecie Ju-
styna Pasternak (najmłodsza uczest-
niczka, faworytka pani Aldony) za 
piosenkę „Podróżą każda miłość jest”. 
Przyznano też wyróżnienia: Katarzy-
nie Banaszak za piosenkę „Do łezki 
łezka” (co zapewne usatysfakcjono-
wało Zuzię), Krzysztofowi Bobelowi 
za piosenkę „To ziemia”, Aleksandrze 
Gałce za „Sambę przed rozstaniem”, 
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a także Szymonowi Rzeszowskiemu 
za piosenkę „W dzikim winie zaplą-
tani”. Zwyciężczyni została obdaro-
wana kwotą 3 000 zł, drugie miejsce 
było premiowane kwotą 2  000  zł, 
a trzecie –1 000 zł. Wyróżnieni otrzy-
mali nagrody rzeczowe.

Kiedy tuż po odebraniu nagrody 
i powtórnym (już zupełnie swobod-
nym) odśpiewaniu zwycięskiej pio-
senki, zapytałam Zuzannę Wiśniew-
ską, jak  się czuje, wyraźnie wzru-
szona, drżącym głosem odparła: 
„Czuję  się fantastycznie! Nie spo-
dziewałam się, naprawdę!”. Zwycięż-
czyni jest słuchaczką Policealnego 
Studium Piosenkarskiego im. Cze-
sława Miłosza w Zespole Szkół Mu-
zycznych w  Poznaniu. Pochodzi 
z Torunia. Jak sama twierdzi, mu-
zyka zawsze była obecna w jej życiu, 
ale „tak na poważnie” zaczęła śpie-
wać dwa lata temu. Zwycięstwo 
w lubońskim konkursie to dotych-
czas jej największy sukces. Warto 
mieć nadzieję, że nie ostatni…

Rèsumè
Zuzanna Wiśniewska i inni lau-

reaci opuszczali luboński LOSiR 
zauważalnie wzruszeni i zadowole-
ni. Usatysfakcjonowana wychodziła 
także publiczność, na ogół przeko-
nana, że wróci tu za rok, wierząc, że 
drobne niedogodności organizacyj-
ne uda się do przyszłego roku zni-
welować. Szczególnie, zapewnić 
wszystkim siedzące miejsca i popra-
wić jakość konferansjerki, bo jak 
ktoś zauważył: „Nie warto się silić 
na dość marnych lotów dowcipy 
i długie wprowadzenia, zważywszy, 
że koncert do najkrótszych nie na-
leży. Wystarczyło po prostu prze-
czytać tytuły utworów i  nazwiska 
wykonawców”. Rzeczywiście, kon-
cert trwał bardzo długo – ponad 
cztery godziny. Były to jednak czas 
pełen emocji, wypełniony dozna-
niami artystycznymi, a trudno po-
wiedzieć, że każdy sobotni wieczór 
w Luboniu w nie ob�tuje. Tak czy 
inaczej, dobrze się składa, że Luboń 
może się poszczycić takim cyklicz-

nym wydarzeniem, które wypraco-
wało sobie już jakąś tradycję i pro-
muje młode talenty, zapewniając 
jednocześnie rozrywkę mieszkań-
com. Niewątpliwie trzeba docenić 
wielkie zaangażowanie i wkład or-
ganizatorów (nawet jeśli nie wszyst-
ko było idealne). Zdaje się, że pu-
bliczność to docenia, bo i  Zuzia 
z  mamą, i  Joanna Ka�a z  mamą; 
Anna i Eugeniusz Palczyńscy, przy-
jaciółki Aleksandra i Renata, a tak-
że panie Aldona i Anna oraz pani 
Lucyna z mężem planują pojawić się 
za rok na VIII Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Piosenki. Lepszych reko-
mendacji chyba nie potrzeba.

Małgorzata Tadrzak-Mazurek
n
Głosowanie publiczności w przerwie imprezy   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Wystawa psów

Kowbojskie Miasteczko zorgani-
zowało 13 września III Chary-
tatywną Wystawę Psów – „Nasz 

Wierny Przyjaciel”, której głównym 
celem była pomoc schronisku dla 
zwierząt w Mosinie. Ludzie dobrego 
serca oraz wszyscy, którzy pragnęli 
wesprzeć przytulisko, mogli dobro-
wolnie przekazać karmę, akcesoria 
zoologiczne oraz wszelkiego rodza-
ju artykuły niezmiernie potrzebne 
zwierzakom do przetrwania zimy. 
O�cjalnego otwarcia Charytatyw-
nej Wystawy Psów dokonał zastępca 
Burmistrza Miasta – Mateusz Miko-
łajczak. W składzie jury zasiedli po 
raz trzeci: dyrektor Ośrodka Kultury 
w  Luboniu – Regina Górniaczyk, 
wiceprzewodniczący Rady Miasta 
oraz sympatyk kowbojskiego mia-
steczka – Paweł Krzyżostaniak oraz 

szef schroniska w Mosinie –Paweł 
Wośkowiak. Lekarz weterynarii – 
Michał Beyer – bezpłatnie badał psy 
oraz udzielał porad dotyczących za-
pobieganiu chorobom czworonogów. 
Beata Gazecka z Polskiego Stowarzy-
szenia Groomerów świadczyła usługi 
w zakresie strzyżenia, trymowania, 
modelowania oraz przygotowania 
psów do wystaw. Dystrybutor psiej 
karmy Husse – Krzysztof Grzybek – 
promował przedstawione produkty 
i udzielał informacji o prawidłowym 
żywieniu. Czworonogi pod opie-
ką swoich właścicieli brały udział 
w  różnych konkurencjach sporto-
wo-sprawnościowych i konkursach. 
Liczyła się chęć uczestnictwa i dobra, 
wspólna zabawa. Następnie przepro-
wadzono wybory Psiej Miss i Mistera, 
w których nie brakowało chętnych. 
W czasie przerwy istniała możliwość 

Z miasteczka country zasięgnięcia ważnych informacji na 
stoiskach z  dostępnymi ulotkami 
i  prospektami. Rękodzielnicy Mi-
chał i Kamila Gadzińscy wystawili 
do nabycia swoje prace artystyczne 
wykonane w drewnie. Publiczność 
obejrzała pokaz psa asystującego 
z  fundacji Dogiq, który pomaga 
niepełnosprawnej Halinie Budzyń 
w codziennych obowiązkach i czyn-
nościach. Funkcjonował kowbojski 
grill oraz dania prosto z prerii i cia-
sto domowego wypieku. Atrakcję 
kulinarną stanowiły przyrządzo-
ne przez Cristal placki 
ziemniaczane (plyndze). 
Grupa Taneczno-Wester-
nowa „Dallas Country” 
urozmaiciła niedzielę, 
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Przeznaczony do adopcji Szagi 
podczas Charytatywnej Wystawy 
Psów odnalazł dom i kochającą 
rodzinę, która go przygarnęła   fot. 
Zbigniew Henciel

n

Organizatorzy VII  Ogólno-
polskiego Festiwalu Piosenki Lu-
boń 2015: Miasto Luboń, Ośrodek 
Kultury w Luboniu, Policealne Stu-
dium Piosenkarskie im. Czesława 
Miłosza w Zespole Szkół Muzycz-
nych w Poznaniu, Stowarzyszenie 
Muzyczne VIVIDUS.

Zespół muzyczny towarzyszą-
cy wykonawcom: Zespół Macieja 
Szymańskiego (instrumenty kla-
wiszowe i aranżacje) w składzie: 
Dawid Toczewski – pianino, Ja-
rosław Wachowiak – saksofony, 
Janusz Musielak – gitara, Piotr 
Max Wiśniewski – bas, Jarosław 
Buczkowski – akordeon, Marek 
Surdyk – perkusja, Kacper Szpot – 
skrzypce, Natalia Janik – skrzypce, 
Maria Bzowy – altówka, Agnieszka 
Grzeczka – wiolonczela

Zespół wokalny: Katarzyna 
Banaszak, Krzysztof Bobel, Anna 
Malicka, Kamila Markuszewska, 
Joanna Szkaradkiewicz.

Wykonawcy (�naliści konkur-
su): Krzysztof Bobel, Natalia Smalc, 
Nina Larek, Zo�a Banaszak, Anna 
Malicka, Maja Kocowska, Jarosław 
Kula, Aleksandra Gałka, Bartło-
miej Łysakowski, Justyna Paster-
nak, Julianna Grabowska, Marta 
Sosińska, Katarzyna Banaszak, 
Jakub Zachciał, Swietłana Lewic-
ka, Szymon Rzeszowski, Zuzanna 
Wiśniewska.
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Instrumentów Muzycznych w  Po-
znaniu. Niespodzianką i dużą atrak-
cją tegorocznego koncertu był występ 
dwojga młodych, znakomitych mu-
zyków, będących studentami Akade-
mii Muzycznej im. Kiejstuta i Gra-
żyny Bacewiczów w Łodzi – Joanny 
Kamińskiej, grającej na har�e celtyc-
kiej – i  Aleksandra Brycha (syn 
Krzysztofa) na �ecie, którzy wyko-
nali brawurowo własną kompozycję 
pt. „Wariacje Irlandzkie”. Krzysztof 
Brych nie krył zadowolenia i satys-
fakcji z udziału swoich wychowan-
ków w  warsztatach. Jego zdaniem, 
z  roku na rok poziom muzyczny 
imprezy jest coraz wyższy.

PAW

KULTURA

W dniach 18-22 sierpnia 
w Domu Bretanii przy po-
znańskim Starym Rynku 

odbyły się już po raz 16. Międzynaro-
dowe Warsztaty Flażoletowe z udzia-
łem znakomitego francuskiego �ecisty 
Malo Carvou. Jak co roku organizato-
rem wielkiego święta osób grających 
na tym instrumencie był Wojciech 
Wietrzyński – animator i  twórca 
ogólnopolskiego ruchu �ażoletowego 
– natomiast opiekę muzyczną nad 
kilkudziesięcioosobowym zespołem 
młodych muzyków sprawował lubo-
nianin Krzysztof Brych, wychowawca 
wielu młodych artystów z Lubonia, 
który przygotował dla nich również 
aranżacje utworów. W  tej edycji 

warsztatów nie zabrakło lubońskich 
wychowanków pana Krzysztofa – 
Oli Kowańskiej i Adama Pioterka. 
Na tegorocznych zajęciach, oprócz 
tradycyjnych utworów bretońskich, 
znalazły się również irlandzkie oraz 
wielkopolskie wiwaty i przyśpiewki, 
które Malo Carvou z entuzjazmem 
przyjął do swojego repertuaru. Obie-
cał, że będzie propagował we Francji 
i w świecie naszą rodzimą muzykę 
wielkopolską.

O wysokim poziomie wykonaw-
czym uczestników mogła  się prze-
konać licznie przybyła publiczności 
na koncercie �nałowym wieńczącym 
tegoroczne warsztaty, który odbył się 
w sali Marcina Groblicza w Muzeum 

Warsztaty międzynarodowe
Znany w środowisku muzyki celtyckiej luboński muzyk – Krzysztof Brych – był opiekunem 
30-osobowego zespołu młodych artystów (wśród nich także lubonian) na Międzynarodowych 
Warsztatach Flażoletowych w Poznaniu

Normandia to przepiękny re-
gion w północno-zachodniej 
Francji. Charakteryzują ją 

zielone pastwiska, sady jabłoniowe, 
smagane wiatrem plaże i zalesione 
zbocza doliny Sekwany. Krajobraz 
urozmaicają wspaniałe gotyckie ka-
tedry (Bayeux, Rouen), forty�kacje, 
zamki (Gaillard), gołębniki i urocze 
stare domy z muru pruskiego. Nor-
mandia jest krainą różnorodnych sma-
ków. Stąd pochodzą znane w świecie 
pyszne sery: Camembert, Livarot 
czy Neufchatel. Z  uprawianych tu 
jabłek produkuje się cydr, Calvados 
i pommeau (rodzaj lekkiego wina). 
To tajemniczy świat impresjonistów. 

To tu, w Giverny, ich mistrz Claude 
Monet namalował obraz „Nenufary”, 
który stał się jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych dzieł na świecie. 
Normandia to miejsce, gdzie rankiem 
6 czerwca 1944 r. na plażach Utah, 
Omaha, Gold, Juno i Sword wylądo-
wali Alianci. Tutaj swój szlak bojowy 
krwią znaczyli żołnierze 1. Dywizji 
gen. Maczka, którzy wsławili  się 
w bitwie pod Falaise-Chambois. Na 
wzgórzu Mont-Ornel wystawiono 
memoriał na cześć uczestników tych 
zaciętych walk. To tutaj znajdują się 
cmentarze poległych żołnierzy ame-
rykańskich (Colleville), brytyjskich, 
kanadyjskich a w Urville-Langannere 

Pozdrowienia 
z Normandii
Od 18 do 25 sierpnia, na zaproszenie organizacji „Europe Inter 
Echanges”, do Francji pojechało 56 osób, w tym połowę stanowiły 
dzieci i młodzież. Organizatorem wyjazdu było Stowarzyszenie 
„Luboń bez Granic”, które od lat integruje nasze rodziny 
z mieszkańcami Plateau Est de Rouen w Normandii

spoczywa 650 żołnierzy polskich (ze 
wzruszeniem odśpiewaliśmy Hymn 
Narodowy). W Arromanches zacho-
wały się resztki portu, przez który 
w ciągu 3 miesięcy wylądowało 2,5 
miliona żołnierzy i 4 mln ton sprzę-
tu. Dla zachowania w pamięci hero-
izmu żołnierzy powstało tu muzeum, 
a tuż obok kino „360 ” gdzie można 
zobaczyć dokumentalne nagrania 
z tamtych chwil. Efektem jest gęsia 
skórka i łzy w oczach.

Miejsca te mogliśmy zobaczyć 
i przeżyć, ale to nie wszystko… Miło 
wspominać będziemy pobyt w opac-
twie La Joie S. Benoit w  Bayeux, 
gdzie gościły nas siostry Marie-Pier-
re i Cecile, oraz piknik w cieniu ja-
błoni w St. Germain de Montgome-
ry. Spacer uliczkami Rouen zachwy-
ca wszystkich ciągle od nowa. Wie-
czorne spektakle: „Joanna d’Arc 
i  Wikingowie” przedstawiony na 
fasadzie katedry Notre Dame czy też 
„Liberty” prezentowany na tle drze-
wa obok katedry w Bayeux, to mi-
strzostwo świata. Dodatkową atrak-
cją była krótka wizyta w  Paryżu 
i Brukseli. I na koniec pełen relaks 
w parku Asterix.

GKn
Pamiątkowe zdjęcie przed katedrą gotycka w Bayeaux    
fot. Krzysztof Piechota

n
Na polskim cmentarzu na wzgórzu Mont-Ornel   fot. Krzysztof Piechota

n
Na fermie p. Gautard   fot. Krzysztof Piechota 

n
Krzysztof Brych prezentujący na 
warsztatach własne aranżacje

„Chapeau bas” dla rodzin nas goszczących. 
Brawa dla Komisji Polskiej EIE, szczególnie 
dla Josephiny Dylewicz i Pierra Vanderbe-
kena. Słowa uznania dla dzieci i młodzieży, 
które były tam z nami. Swoją postawą zasłu-
żyli na medal – złoty!

Zapłatą za trud zorganizowania wyjazdu 
było zapytanie nastolatki – czy na kolejny 
może pojechać z mamą?



10/2015

55

dentów, a wśród nich Lucynę Gaw-
rońską. Zbigniew Jankowski doko-
nał podsumowania wyników I Miej-
skiej Olimpiady Seniora. Puchary 
za klasyfikację ogólną wręczyła 
burmistrz Małgorzata Machalska. 
Wśród kobiet najlepszą okazała się 
Irena Czerwińska, drugie miejsce 
zajęła Maria Zabawa, a trzecie Ha-

lina Zawalska i  Danuta Górecka. 
Wśród mężczyzn pierwsze miejsce 
zajął Bogdan Skrzypczak, drugie 
Grzegorz Zieliński a trzecie Lucjan 
Kuźniak i Edward Mączyński. No-
wym studentom indeksy wręczyła 
kanclerz LUTW – Małgorzata Ma-
chalska. Rafał Mania – przedstawi-
ciel Poznańskiej Lokalnej Organi-

zacji Turystycznej – wprowadził 
zebranych w temat: „Luboński Szlak 
Architektury Przemysłowej”. Wykład 

inauguracyjny wygłosiła dr 
Izabella Szczepaniak. Zebra-
ni mogli także zobaczyć na 
ekranie prezentację multi-
medialną z poprzednich lat 
działalności Uniwersytetu, 
wykonaną przez Irenę 
Skrzypczak. Rada Progra-
mowa Uniwersytetu (Miko-
łaj Tomaszyk, Grażyna Le-
ciej, Maria Nowakowska, 
Irena Skrzypczak, Elżbieta 
Stefaniak, Regina Górnia-
czyk, Małgorzata Machalska, 
Jolanta Pieprzycka, Anna 
Ziółkowska, Maria i  Jan 
Błaszczakowie, Janusz Kar-
wat, Dariusz Szmyt, Maciej 
Kędziora, Zbigniew Trawka, 
Paweł Dybczyński, Włodzi-
mierz Sroczyński, Sławomir 
Splisgart, Zbigniew Jankow-

ski) przedstawiła słuchaczom pro-
gram zajęć na I semestr. Pani Bur-
mistrz podziękowała za pracę na 
rzecz seniorów i  wraz z  Zastępcą 
oraz Przewodniczącą RML wręczy-
ła róże przedstawicielom Rady Pro-
gramowej. Pani Kanclerz życzyła 
słuchaczom sukcesów w zdobywa-

niu wiedzy na kolejny rok. Na ko-
niec był placek i kawa. Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych naszą 
działalnością do odwiedzenia Uni-
wersytetu: www.ultw.pl   

Zbigniew Jankowski  
(przewodniczący  

stowarzyszenia ULTW)

KULTURA

Krwiodawcy w Soplicowie

Gromadka lubońskich krwio-
dawców, słuchaczy Lubońskie-
go Uniwersytetu III Wieku 

(LUTW) i  mieszkańców naszego 
miasta, ruszyła na wycieczkę do 
skansenu Soplicowo w  Cichowie. 
Cieszymy  się bardzo, że pomimo 
soboty, udało nam zwiedzić i prze-
żyć chwile re�eksji w Opactwie Be-
nedyktynów w  Lubiniu. W  cieple 
jesiennego słońca powitały nas go-
ścinne progi skansenu i przewodnik 
Maciej Pinkowski, który opowiedział 
o  skansenie, historii jego powsta-
nia, ciekawostkach z okresu kręce-
nia �lmu i „mieszkańcach” zagród 
gospodarczych. Jedna z  nich, naj-
starsza krowa – �lmowa emerytka, 

bohaterka „Pana Tadeusza” i „Bo-
żej Podszewki” – godnie pozowała 
do zdjęć. Szczególnym momentem 
było wysłuchanie fragmentów po-
ematu – opisu Soplicowa, wspania-
łych koncertów Wojskiego i Jankie-
la, odczytanych przez uczestników 
wycieczki. Po posiłku, który pod 
strzechą smakował pysznie, pospa-
cerowaliśmy nad brzegiem jeziora. 
To był czas, który pozwolił na inte-
grację naszych mieszkańców. I my 
tam z  Panem Tadeuszem byliśmy, 
pyszną kawę i miodek piliśmy. Co 
widzieliśmy i słyszeliśmy pamiętać 
będziemy.    Irena Skrzypczak

Traktem Napoleońskim
W niedzielę, 27 września od-

był się rajd pieszy „Traktem Napo-
leońskim” zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury i  Klub 
Seniora w  Komornikach. Wzięło 
w nim udział około 20 osób, w tym 
kilka z  Lubonia. Wśród nich byli 
słuchacze i uczestnicy LUTW. Spo-
tkaliśmy  się przy Domu Kultury 
„Dworek” w Głuchowie, skąd wy-
ruszyliśmy na trasę prowadzącą 
w kierunku Konarzewa. Ponoć tędy 
podróżował ongiś w 1806 r. Napo-
leon Bonaparte z Poznania do pa-
łacu w Konarzewie, na zaproszenie 
właściciela hrabiego Ksawerego 
Działyńskiego. Napoleon chciał zo-
baczyć prawdziwy polski dwór. Wę-
drowaliśmy drogami pośród pól, na 

których rosła dojrzała już, gotowa 
do zbiorów kukurydza i młody zie-
lony rzepak rosnący na przyszły rok. 
Pogoda dopisała. Po zatoczeniu 
prawie 7-kilometrowej pętli, powró-
ciliśmy na miejsce startu, gdzie cze-
kała na nas grzana kiełbasa oraz 
kawa i herbata, przygotowane przez 
panie z „Dworku”. Kolejne spotkanie 
przy Domu Kultury w  Wirach 18 
października o godz. 10.   

Jan Błaszczak

Inauguracja nowego roku
W Gimnazjum nr  2 im. Jana 

Pawła II odbyła się 1 października 
inauguracja roku akademic-
kiego 2015-2016 Lubońskie-
go Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku (LUTW). Po odśpie-
waniu pieśni „Gaudeamus” 
przez luboński chór „Bard”, 
któremu prowadzący uro-
czystość złożył życzenia 
z okazji 80-lecia działalno-
ści, przywitano gości: bur-
mistrz Małgorzatę Machal-
ską, jej zastępcę Mateusza 
Mikołajczaka, przewodni-
czącą Rady Miasta Teresę 
Zygmanowską, dyrektora 
Gimnazjum nr  2 Jolantę 
Walczak, zastępcę Katarzy-
nę Pilarską oraz dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr  1 
Grzegorza Aniołę. Serdecz-
nie witano studentki i stu-

Z Uniwersytetu III Wieku

n
Seniorzy-krwiodawcy z LUTW w Soplicowie

n
Traktem Napoleońskim – uczestnicy przy polu kukurydzy   fot. Jan Błaszczak

n
Z pucharami od lewej: Maria Zabawa, Halina Zawalska i Irena Czerwińska   
fot. Grzegorz Anioła

n
Podczas inauguracji nowego roku akademickiego LUTW w holu Gimnazjum nr 2
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niarzu wojennym, namiestniku 
Kraju Warty (ostatnia publiczna 
egzekucja w Polsce). Maksymilian 

Misiaczek to kopalnia lokalnej wie-
dzy historycznej. Twierdzi, że teraz 
jego miejsce jest w Klubie Seniora 
i  wielokrotnie wyraża swoją 
wdzięczność za to, że klub powstał 
i że jego spotkania są tak częste. To 
faktycznie  j edyne mie jsce 
w  Luboniu, gdzie seniorzy widu-
ją  się dwa razy w  tygodniu, a nie 
raz na miesiąc, jak zwykle bywa 
przy tego typu inicjatywach.

Zresztą, z częstości spotkań za-
dowoleni są wszyscy klubowicze, 
choć oczywiste jest, że obecność nie 
jest obowiązkowa i każdy przycho-
dzi, kiedy chce. Seniorzy podkreśla-
ją jednak, że z niecierpliwością cze-
kają wtorku i  czwartku i  że dni 
pomiędzy spotkaniami im się dłużą. 
To, że atmosfera jest wyborna i do-

brze oraz nad wyraz swobodnie 
czują  się w  swoim gronie, może 
poniekąd potwierdzić Gabriela Mi-
chalczak, która po pierwszym spo-
tkaniu zadeklarowała, że na pewno 
nie będzie jej ostatnim.

Naprawdę trudno się dziwić, że 
chce się tu wracać i być częścią tej 
wspólnoty, bo każda z przychodzą-
cych tu osób jest niebywale barwną 
postacią i ma do opowiedzenia dzie-

siątki pasjonujących historii. Na 
przykład, Mieczysław Chojnacki 
(saksofonista, fotograf, człowiek 
z dziesiątkami pasji – w bezustan-
nym ruchu), Joanna Szweda (try-
skająca zaraźliwą energią i optymi-
zmem), Bronisław Książek (impo-
nujący powagą), Irena Kaczmarek 
(snująca opowieści z  dziesiątków 
podróży) i Teresa Polowa, która na 
jedno ze spotkań przyniosła stulet-
nią czapkę powstańczą swojego te-
ścia – Floriana Polowego – a także 
jego ordery, ponadto zdjęcie swoje-
go taty – Alfonsa Powagi (uczestni-
ka m.in. bitwy pod Monte Cassino) 
w towarzystwie generała Władysła-
wa Andresa, a także indeks swojego 
męża, który tuż po wojnie kończył 
weterynarię. Tymczasem to przecież 
uczestnicy tylko jednego z  wielu 
spotkań.

Naprawdę nie sposób wyrazić 
bogactwa tych historii, ani tym 
bardziej oddać prawdziwej atmos-
ferę tych przedpołudniowych 
biesiad, dlatego jedynym wyj-
ściem wydaje  się przekonać  się 
samemu. Drzwi Klubu Seniora 
przy pl. Bojanowskiego stoją 
otworem. Każdy gość jest mile 
widziany. Nawet ten niezapowie-
dziany (sama się o tym najlepiej 
przekonałam, wychodząc obda-
rowana dynią wyhodowaną przez 
Mieczysława Chojnackiego i  so-
kiem malinowym własnoręcznej 
roboty Maksymiliana Misiaczka).

Małgorzata Mazurek

KULTURA

Być może tak właśnie pomyśla-
ła Gabriela Michalczak, kiedy 
po przeczytaniu ogłoszenia 

w  gablotce przy Sanktuarium bł. 
Edmunda Bojanowskiego, któregoś 
wrześniowego słonecznego przed-
południa postanowiła sprawdzić, 
cóż to takiego ten Klub Seniora 
spotykający się we wtorki i czwartki 
o godz. 10 w domu rekolekcyjnym 

sióstr służebniczek (główne wej-
ście). Poranek był naprawdę piękny, 
zaskakująco ciepły, jak na tę porę 
roku, ogród sióstr pachniał jesienią, 
a dorodne słoneczniki wystawiały 
głowy do słońca, kiedy Gabriela 
Michalczak stanęła pod drzwiami 
Klubu Seniora. Nieco skonsterno-
wana jednakże, bo były zamknięte, 
a do 10 pozostało bardzo niewiele 
czasu. Na szczęście, zanim zdołała się 
zniechęcić, na ścieżce pojawiła się 
Urszula Bródka, dzierżąca klucze 
i z daleka uśmiechem witająca no-
wego gościa.

Urszula Bródka, to postać klu-
czowa tej opowieści, bo to ona jest 
pomysłodawczynią Klubu. To ona 
dwa lata temu zapytała, czy siostry 
nie udostępniłyby pomieszczeń na 
spotkania seniorów, a że matka ge-
neralna, s. Rafała Kisiel, zareagowa-

ła wręcz entuzjastycznie na to dic-
tum, Klub w bardzo krótkim czasie 
zaczął działać. Dziś w spotkaniach 
uczestniczy regularnie od kilku do 
kilkunastu osób, zwykle powyżej 
dziesięciu. Są opowieści przy kawie 
i słodkich, niekiedy własnoręcznie 
upieczonych pysznościach, śpiewy, 
gimnastyka, dzielenie się ogródko-
wymi płodami. Ale przede wszyst-
kim serdeczność i prawdziwa radość 
ze wspólnie spędzanego czasu. Za-
pału, humoru, entuzjazmu, energii 
i werwy nie brakuje!

Najstarszym klubowiczem jest 
Maksymilian Misiaczek. Ma 92 lata 
i niesamowitą wręcz pamięć, a że 
jest doskonałym gawędziarzem, 
jego opowieści można słuchać 
w  nieskończoność. Szczególnie, 
kiedy wspomina czasy, gdy 
w Luboniu były tylko trzy samo-
chody, kościół św. Barbary był 
jeszcze ewangelicki, a jego babcia 
nie pozwoliła się „bez walki” wy-
rzucić Niemcom z domu. Był też 
świadkiem zabójstwa księdza Sta-
nisława Streicha. Był również na 
Cytadeli, kiedy wykonywano wy-
rok na Arthurze Greiserze, zbrod-

Z jesiennej perspektywy
Jesień bywa kolorowa. Niekiedy ciepła. Potra� zaskoczyć barwami, kształtami, nastrojami… 
A przede wszystkim, oprócz plonów, obdarza wytchnieniem po intensywnym lecie. Taka też może 
być jesień życia. Kto powiedział, że musi być szara, smutna i samotna…

n
Zaproszenie na spotkania Klubu Seniora 
w gablocie przy sanktuarium bł. Edmun-
da Bojanowskiego   fot. Małgorzata Ta-
drzak-Mazurek

n
Pierwsze spotkanie przed Klubem Seniora Gabrieli Michalczak (z prawej) 
z założycielką Urszulą Bródką   fot. Małgorzata Tadrzak-Mazurek

n
Uczestnicy jednego ze spotkań Klubu Seniora, od lewej stoją: Joanna Szweda, 
Mieczysław Chojnacki, Teresa Polowa (trzymająca w dłoniach stuletnią czapkę 
powstańczą swojego teścia Floriana Polowego), Urszula Bródka i Gabriela 
Michalczak, poniżej siedzą (od lewej): Maksymilian Misiaczek, Irena Kaczma-
rek i Bronisław Książek   fot. Małgorzata Tadrzak-Mazurek

n
Wspólne biesiadowanie i oglądanie najnowszych zdjęć podczas jednego 
ze spotkań Klubu Seniora. Od lewej siedzą: Mieczysław Chojnacki, Joanna 
Szweda, Maksymilian Misiaczek i Irena Kaczmarek   fot. Małgorzata Ta-
drzak-Mazurek
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Uroczystości rozpoczęły  się 
mszą św. w kościele pw. św. 
Jana Bosko, której przewodni-

czył ks. Karol Biniaś, były proboszcz 
para�i lubońskiej, a w koncelebrze 
wzięli udział: ks. Roman Kubicki, 
ks. Kazimierz Szachowicz, ks. Józef 
Majchrzak, ks. Paweł Dąbrowski 
i  ks. Artur Michalak. Podczas li-
turgii chór wykonał „Gaude Mater”, 
„Barkę” i  „Ubi Caritas et Amor”, 
a  księża Roman Kubicki i  Karol 
Biniaś skierowali słowa uznania 
do chórzystów. Po mszy odbył  się 
krótki koncert jubilata. Dyrygował 
Arkadiusz Klemczak. Można było 
wysłuchać: „Signore delle cime”, 
„Conquest of Paradise”, „Chcę bli-
żej Ciebie być”, „Nabucco”, „Tiebie 
pojem”, „Plaisir d`amour”, „Piosn-

kę dudarza”, „Modlitwy o  pokój”. 
Publiczność nagrodziła śpiewaków 
sowitymi oklaskami. 

Po tej o�cjalnej części, zespół 
wraz z  zaproszonymi gośćmi 
udał  się do Domu Kultury „Nad 
Wirynką” w Łęczycy. Tam, najpierw 
prezes Alicja Zgrzeba przedstawiła 
historię chóru, po czym chór zaśpie-
wał kilka pieśni: „Leć o  pieśni”, 
„Krakowiak”, „Hej, sokoły”, „Zgod-
nym chórem bracia”. Podziękowania 
za pracę z chórem zostały skierowa-
ne do dyrygenta – Arkadiusza 

Klemczaka – i prezes zarządu – Ali-
cji Zgrzeby. Na zakończenie zaśpie-
wano pieśń towarzyszącą chórowi 
od 1936 roku, czyli od 79 lat, czyli 
hymn „Bardu” z muzyką Gracjana 
Króla, w  opracowaniu Feliksa 
Zgrzeby.

Ryszard Łuczak, dyrektor arty-
styczny Wojewódzkiego Związku 
Chórów i  Orkiestr – oddział Ma-
cierz w Poznaniu – wręczył zasłu-
żonym chórzystom brązowe, srebr-
ne i  złote odznaczenia śpiewacze. 
Za najdłuższy staż śpiewaczy, na 
szczególne wyróżnienie i upominki 
od zespołu, zasłużyli: Teresa Cieślik, 
Irena Dotka, Zdzisław Dotka, Alicja 
Grześkowiak. Zo�a Tomaszewska, 
Jan Jakuboszczak, Alicja Zgrzeba, 
Bożena Matuszak i Wojciech Mącz-

kowski. W  serdecznych słowach 
zwróciła się również do śpiewaków 
dyrektor Ośrodka Kultur y 
w  Luboniu, Regina Górniaczyk, 
dziękując za obecność na uroczy-
stościach miejskich, za uświetnianie 
śpiewem różnych spotkań. Zapew-
nienie o zainteresowaniu działalno-
ścią chóru i o dużym szacunku dla 
artystycznej działalności mieszkań-
ców miasta wyraziła burmistrz Mał-
gorzata Machalska i przewodniczą-
ca rady miasta Teresa Zygmanow-
ska. Wyrazem tego były dyplomy 

80-lecie chóru „Bard”
W sobotę, 26 września br., chór „Bard” celebrował jubileusz 80-lecia.

dla każdego chórzysty ze słowami 
podziękowania i gratulacjami. 

Życzenia sukcesów złożyli tak-
że przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
z  „Bardem” chórów: „Francesco” 
z Wir, „Szarotki” z Lubonia, „Sta-
nisław Moniuszko” ze Śremu. Irena 
Skrzypczak podarowała chórzystom 
koszyk świeżych jaj w celu wzmoc-
nienia gardeł. Chór otrzymał także 
upominki od śpiewaków z  Wir 
i Śremu, a także album od ks. Józe-
fa Majchrzaka. Gratulacje chórowi 

złożyli także sponsorzy. Wiele ży-
czeń zostało przysłanych pocztą. 
Do gratulacji dołączył  się zespół 
muzyczny „Ton”, pod wodzą Jerze-
go Zgrzeby, działający przy Ośrod-
ku Kultury w Luboniu, który przy-
grywał w czasie uroczystości.

Za wszystkie życzenia chórzyści 
„Bardu” wraz z  dyrygentem, ser-
decznie dziękują.

Zarząd chóru „Bard”

W poniedziałek, 21 września 
na Mszy św. o godz. 18 
ponad osiemdziesięciu 

młodych para�an przyjęło sakra-
ment bierzmowania. Eucharystii 
przewodniczył ks. biskup Grzegorz 
Balcerek, który z ramienia Kościoła 
Poznańskiego był jednocześnie sza-
farzem tego sakramentu. Wcześniej, 
przez 3 lata młodzież przygotowy-
wała się do przyjęcia darów Ducha 
Świętego przez udział w katechezach, 
nabożeństwach i spotkaniach forma-
cyjnych. W połowie września grupa 

kandydatów wzięła udział w  Ar-
chidiecezjalnym Dniu Młodzieży 
w Poznańskiej Katedrze.

Bierzmowanie, zwane też sa-
kramentem dojrzałości chrześci-
jańskiej oraz sakramentem dopeł-
nienia, ma umocnić w wierze oraz 
uzdolnić przyjmującego do świad-
czenia i  obrony wiary. Jednoczy 
ściślej z Jezusem Chrystusem i włą-
cza katolika w misję ewangelizacyj-
ną Kościoła.

(S)

Z parafii  
św. Barbary

n
Przyjęcie przez młodych katolików sakramentu bierzmowania jest dla 
para�i ważnym wydarzeniem, w którym, oprócz świadków i rodzin 
bierzmowanych uczestniczy hierarcha kościelny, lokalni księża oraz 
służba liturgiczna    fot. Stefan Krukowski

n
Koncelebrowaną mszę św. z okazji 80-lecia chóru „Bard” w kościele św. Jana 
Bosko poprowadził emerytowany ks. kan. Karol Biniaś   fot. Robert Wrzesiński

n
Koncert chóru „Bard” z okazji jubileuszu 80 -lecia, w kościele pw. św. Jana 
Bosko w Luboniu   fot. Paweł Wolniewicz

n
Uroczystość jubileuszowa chóru „Bard” w sali Domu Kultury Nad Wirynką 
w Łęczycy. Burmistrz Lubonia, Małgorzata Machalska i przewodnicząca 
rady miasta, Teresa Zygmanowska, wręczają upominki śpiewakom i dy-
rygentowi Arkadiuszowi Klemczakowi
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spotkania z rodzicami i młodzieżą 
gimnazjalną.    Anna Kaźmierczak

Młodzi Duchem na Lednicy
Już po raz drugi (tym razem 

23-osobowa) grupa Seniorów 50+ 
z naszej para�i uczestniczyła w piel-
grzymce na Lednicę Seniora, która 
odbyła się w pierwszą sobotę wrze-
śnia (5.09), w tym roku pod hasłem: 
„W imię Ducha Świętego”. Spotkanie 
rozpoczęło się w samo południe mo-
dlitwą „Anioł Pański” i powitaniem 
licznie przybyłych seniorów przez 
organizatora spotkania, ojca Jana 
Górę OP. Mszę św. poprzedziła pro-
cesja z relikwiami św. Wojciecha i św. 
Jana Pawła II. Szły w niej także po-
znańskie bamberki, dzieci i młodzież 
oraz amazonki. Uroczystej Euchary-
stii przewodniczył ojciec Jan Góra, 
który zapoczątkował spotkania mło-

dzieży i seniorów na Polach Lednic-
kich w miejscu Chrztu Polski. Pomi-
mo niezbyt dogodnych warunków 
atmosferycznym (silnie wiejący, 
chłodny wiatr), atmosfera podczas 
XII  Lednicy Seniora była gorąca. 
Organizatorzy zadbali, by nie zabra-
kło pomocy dla ducha – modlitwy, 
adoracji, Eucharystii. Seniorzy wy-
słuchali dwóch konferencji nawiązu-
jących do hasła spotkania. Szczegól-
ne wrażenie wywarła konferencja 
32-letniego o. Stanisława Nowaka, 
który w  ekspresyjny sposób wyja-
śnił, dlaczego seniorzy są „tak po-
trzebni ludziom młodym”. Była też 
pomoc dla ciała – gimnastyka pro-
wadzona przez profesjonalistów, 
tańce i śpiew. „Musimy zadbać o cia-
ło, bo młodzi zawsze nie będziemy, 
a dusza i tak nie zginie” – żartował 
o. Jan Góra i  zaraz dodawał, „ale 
z umiarem, bo wam ZUS renty po-
zabiera!”. Wielu uczestników bardzo 
aktywnie włączało  się w  atrakcje 
spotkania i  śmiało można stwier-
dzić, że swoją postawą zawstydziliby 
niejednego młodego człowieka. Do 
tańca przygrywał i do śpiewu zachę-
cał zespół „Siewcy Lednicy” wraz 
z wodzirejem i zespołem baletowym. 
Zwieńczeniem lednickiego spotkania 
było przejście przez Rybę – Bramę 
III Tysiąclecia. W  ten symboliczny 
sposób seniorzy wybierali Chrystusa 
jako Pana i najwyższą wartość w ży-
ciu. Każdy z uczestników pielgrzym-
ki otrzymał pamiątki lednickie, m.
in. książkę o św. Faustynie i Bożym 
Miłosierdziu, świecę, kadzidełko 
i śpiewnik. I choć Duch Święty wy-
jątkowo tego dnia wiał na Polach 
Lednickich, to Bogu niech będą dzię-
ki za ten wspaniały czas.    

Justyna Wojciechowska

Z PARAFII

Kalendarium wydarzeń
Qn 30 sierpnia, podczas Euchary-

stii o godz. 11 dzieci i nauczyciele 
prosili o potrzebne łaski na kolejny 
rok szkolnego trudu. W 76. roczni-
cę wybuchu II wojny modliliśmy się 
o niebo dla poległych w dni wrze-
śniowe i podczas wojny.
Qn 3 września po nowennie swoje 

spotkanie formacyjne miała Wspól-
nota Żywego Różańca. Poprowadził 
je ks. proboszcz.
Qn Od 4 do 9 września gościliśmy 

kopie symboli Światowych Dni Mło-
dzieży – krzyż i  ikonę – peregry-
nujące w  naszej archidiecezji. Ich 
obecność ma nam uzmysławiać 
przesłanie ŚDM i mobilizować do 
modlitwy w tej intencji.
Qn W pierwszy czwartek miesiąca 

podczas adoracji modliliśmy się o po-
wołania kapłańskie z naszej wspólnoty 
i potrzebne łaski dla kleryka Piotra. 
Adorację zakończyła modlitwa bre-
wiarzowa, a po niej swoje spotkanie 
formacyjne z ks. proboszczem mieli 
szafarze nadzwyczajni.
Qn 5 września na Lednickich Polach 

spotkali się seniorzy, w tym liczna 
grupa z naszej para�i, która wyje-
chała pod opieką Justyny Wojcie-
chowskiej (czytaj niżej).
Qn 5 września swoje spotkania mieli 

ministranci oraz schola dziecięca. 
7 września po wieczornej mszy św. 
zebrali się redaktorzy „Maksymi-
lianka”. Nowy rok pracy rozpoczął 
też 9 września Parafialny Zespół 
Caritas. Podsumowano dotychcza-
sowe działania i zatwierdzono plan 
na najbliższy rok. 10 września swoje 

spotkanie mieli panowie ministranci. 
Przewodniczył mu ks. proboszcz. 
11 września w godzinach wieczor-
nych zebrał się I krąg Domowego 
Kościoła.
Qn 12 września na całodzienny wy-

jazd do Torunia udała się grupa 50 
para�an. Opiekę nad nimi sprawo-
wał ks. Mieczysław Polak.
Qn 13 września, na niedzielnej Eu-

charystii o godz. 12.30 rolnicy dzię-
kowali za tegoroczne zbiory i plo-
ny. Odbyło się też spotkanie Rady 
Duszpasterskiej. W tym dniu, o godz. 
20 para�anie zebrali się już po raz 
piąty na mszy św. i nabożeństwie fa-
timskim. Spotkania te odbywają się 
w ramach Nowenny przygotowującej 
do 100-lecia objawień.
Qn Od 14 września, w  Tygodniu 

Modlitw o Wychowanie Młodzieży, 
w trosce o dobry ich rozwój trwały 

Z parafii św. Maksymiliana

n
Seniorzy z para�i św. Maksymiliana Kolbego w Lednicy   fot. Justyna Woj-
ciechowska

Będzie sucho

Trwają prace mające na celu 
osuszenie i  zabezpieczenie 
zawilgoconych fundamen-

tów kościoła. W pierwszym etapie 

je odkopano, natomiast kiedy wy-
schną, zostaną zaizolowane. Przy 
okazji naprawiono system odwod-
nień wokół świątyni.

Z parafii  
św. Jana Bosko

Bierzmowanie
5 października, podczas wieczor-

nej Mszy św. ks. bp. Grzegorz Bal-
cerek udzielił sakramentu bierzmo-
wania 74 chłopcom i dziewczętom. 
Istotą tego sakramentu jest przeka-
zanie Ducha Świętego i umocnienie 
wiary.

PAW
n
Po zdjęciu kostki pozbrukowej, odkopano 
fundamenty wokół kościoła   fot. Paweł Wol-
niewicz

n
Przystępującej do sakramentu młodzieży towarzyszyli 
świadkowie i rodzice   fot. Paweł Wolniewicz

Naprawiając 
system odwod-
nienia, położono 
nowe rury 
o większym prze-
kroju   fot. Paweł 
Wolniewicz

n
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Cenny nabytek

W kościele przy ul. Źródlanej 
zamontowano 65-głosowe 
organy �rmy Johannes, do-

tychczas użytkowane w Filharmonii 
Szczecińskiej. Zakupiono ponadto 
sedile i cztery fotele, a w najbliższym 
czasie – pulpit i mikrofon.

Akcja „Tornister”
Wrzesień tradycyjnie już rozpo-

częliśmy wydawaniem plecaków 
i  przyborów szkolnych dla dzieci 
i młodzieży. W tym roku wolonta-
riuszki Para�alnego Zespołu Caritas 
(PZC) wydały 60 plecaków dla 
uczniów szkoły podstawowej i po-
nad 40 kompletów przyborów szkol-
nych dla młodzieży. Dzięki o�arno-
ści naszych para�an i anonimowych 
darczyńców prowadzona przez PZC 
od lipca akcja „Tornister pełen 
uśmiechów” zakończyła się sukce-
sem.

Pielgrzymowanie
12 września razem z  nowym 

wikariuszem, ks. Krystianem Gram-
zą, i  para�anami z  para�i pw. św. 
Barbary pielgrzymowaliśmy do Li-
chenia, do Matki Bożej Bolesnej. 
Jest to już naszą tradycją, że co roku 
powierzamy Jej nasze sprawy para-
�alne, intencje własne i  intencje 
tych, którzy prosili nas o modlitwę, 
również naszych nowych duszpa-
sterzy. Z  Lubonia wyjechaliśmy 
o  godz.  7. Po wspólnej modlitwie 
ks. Krystian opowiedział nam o so-
bie i  swojej drodze kapłańskiej. 
W Licheniu udaliśmy się na Golgo-
tę, gdzie uczestniczyliśmy w drodze 
Krzyżowej, prowadzonej przez ks. 
Krystiana. O  godz.  12 w  Bazylice 
Licheńskiej odprawiana jest Msza 
św. w intencjach pielgrzymów. Tym 
razem uczestniczyli w niej również 
honorowi krwiodawcy z całej Polski. 
Wśród kapłanów celebrujących 
Mszę św. był nasz kapłan, a w sze-
regach służby liturgicznej – jeden 
z naszych najmłodszych ministran-
tów i najmłodszy uczestnik tej piel-
grzymki – Brajan. Po Eucharystii 

był czas na zakupienie pamiątek, 
indywidualną modlitwę, rozmowy 
i wymianę wrażeń, obiad w grupach, 
zwiedzanie bazyliki (bardzo licznych 
jej kaplic), wjechanie lub wejście na 
taras widokowy na jednej z wież (31. 
piętro), z  którego rozpościera  się 
rozległy widok na przepięknie utrzy-
many teren wokół bazyliki i  cały 

Licheń. W  Godzinie Miłosierdzia 
cała nasza grupa wraz z  innymi 
pielgrzymami odmówiła Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego. Podczas 
drogi powrotnej był czas na wspól-
ne i indywidualne śpiewy, w których 
prym wiedli dwaj panowie – ks. 
Krystian i pan Skwierawski – kobie-
ty tworzyły „chórek wspomagający”. 
Pełni wrażeń, z naładowanymi aku-
mulatorami do dalszej pracy na 
rzecz para�i, wspierani przez Matkę 

Z parafii św. Jana Pawła II
B o ż ą  B o l e s n ą , 
o godz. 17.30 dotar-
liśmy szczęśliwie do 
Lubonia.

Niezwykłe świa-
dectwo

16 września, 
podczas wieczornej 
Mszy św. gościliśmy 
niezwykłego przyby-
sza. Był nim o. Nico-
las Nagartolnan OMI 
z Kamerunu – misjo-
narz, który przed przyjazdem do 
Polski cudem uniknął śmierci. Wraz 
z ks. Krystianem i o Piotrem OMI 
celebrował Mszę św. W homilii o. 
Nicolas nawiązał do fragmentów 
Pisma Świętego i niedawnych wy-
darzeń w jego para�i w Kamerunie. 
Mówił, że Chrystus skierował za-
proszenie pójścia za Nim do każde-

go człowieka. 
Podkreślił, że ży-
cie w Chrystusie 
i  z  Chrystusem 
niesie wiele łask, 
ale jest też wyma-
gające, bo związa-
ne ściśle z Krzy-
żem. Przykładem 
jest los 10 jego 
para�an, których 
czekających w ka-
plicy na Mszę św., 
rozstrzelali isla-
miści, a  kaplicę 
spalili. Gdyby nie 
to, że z przyczyn 
zdrowotnych o. 
Nicolas opóźnił 

swój wyjazd do tej wioski, ten sam 
los spotkałby również jego. Islami-
ści w  ten sposób chcą zniszczyć 
chrześcijaństwo. W cierpieniu od-
nosimy zwycięstwo, bo nic nie zdo-
ła odłączyć prawdziwie wierzącego 
człowieka od Chrystusa. Ojciec 
Nicolas podał tu przykład osoby, 
która w tej kaplicy straciła trzy bli-
skie osoby. Jak powiedziała, islami-
ści myślą, że w ten sposób zasieją 
w niej zwątpienie i strach, że prze-

stanie być chrześcijanką. Są jednak 
w  błędzie, bo ona wie, że spotka 
swoich bliskich w  wieczności, że 
Bóg też cierpiał i  poniósł śmierć 
z rąk osób, które Go nienawidziły. 
Nasz gość uważa, że nie musimy 
wyjeżdżać aby być misjonarzami. 
Przez modlitwę i wsparcie �nanso-
we możemy mieć swój udział we 
wszystkich dziełach misyjnych. Wi-
zyta o. Nicolasa w naszej świątyni 
zakończyła się wspólnym odmówie-
niem Nowenny do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy.

Nowa grupa parafialna
23 września powołano w naszej 

para�i Krąg Biblijny. Jego opieku-
nem jest ks. Krystian Gramza. Na 
pierwsze spotkanie przybyło około 
20 osób. Spotkania odbywają  się 
w 2. i 3. środę miesiąca po Mszy św. 
wieczornej. Tematem rozważań jest 
zawsze Ewangelia z  niedzieli po-
przedzającej zebranie.

Formacja wolontariuszy
W dniach 25 – 27 września wo-

lontariuszki PZC uczestniczyły w re-
kolekcjach formacyjnych w Zanie-
myślu. Tematem tegorocznych dni 
skupienia były uczynki miłosierdzia 
co do duszy i ciała, nasza postawa 
wobec Boga, nasze miejsce w Jego 
planie miłości do bliźniego, który 
potrzebuje pomocy, i  w  stosunku 
do innych wolontariuszy w zespo-
łach. Liczne konferencje głosił 
w  tym roku ks. Grzegorz Bohdan 
z Centrum Brodnickiego w Diece-
zji Toruńskiej. Rekolekcjonista, 
związany z  Caritas, wie na czym 
polega nasza praca i  jakie w  niej 
napotykamy problemy, udowadniał 
nam, że jesteśmy ludźmi czynu, ale 
bez zasłuchania w Boga nie może-
my nic sami zrobić. Swoje wykłady 
opierał na Piśmie Świętym cytując 
jego fragmenty dotyczące miłości 
Boga do ludzi. Podczas tych dni, 
oprócz modlitwy, skupienia i re�ek-
sji, był czas na wspólne spacery, 
rozmowy i spotkania przy kawie, na 
wymianę doświadczeń, poznawanie 
nowych wolontariuszy i przyswajanie 
aktualności z  działalności Caritas 
Archidiecezjalnego, planów na przy-
szłość i oglądanie �lmu. Był też czas 
na naukę nowych piosenek, nie tyl-
ko w języku polskim.

Halina Gościewska

Świątynia pw. św. Jana Pawła II 
wzbogaciła się o organy   fot. Wło-
dzimierz Wasilewski

n
Lubonianie z para�i św. Jana Pawła II w Licheniu   fot. Halina Gościewska 

n
Koncelebrowana msza św. prowadzona przez o. Nicolasa Na-
gartolnana OMI z Kamerunu   fot. Włodzimierz Wasilewski

n
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Poprawne odpowiedzi na 3 py-
tania w konkursie, który opu-
blikowaliśmy w ub. miesiącu 

na str. 58, to: pyt. 1. – odp. a (CO 
– symbol tlenku węgla), pyt.  2. – 
a  (brak odpowiedniej ilości tlenu 
– jako częsta przyczyna złego spa-
lania w urządzeniach domowych), 
pyt.  3. – a  (ból głowy, wymioty, 
utrata przytomności – objawy za-
trucia). Wśród osób, które nadesłały 

dobre odpowiedzi wylosowaliśmy 
trzy, dla których mamy czujniki 
czadu dostarczone przez lubońską 
Ochotniczą Straż Pożarną. Są to: 
Dominika Szymczyk-Stefańska  
z  ul. Kochanowskiego, Katarzyna 
Przybylska z  Poznania i  Andrzej 
Deska z ul. Żabikowskiej. Prosimy 
o odbiór nagród w redakcji, w go-
dzinach dyżurów.

red.

Czad – cichy zabójca
Rozwiązanie

W środę, 2 września do punk-
tu przedszkolnego przy ul. 
Dąbrowskiego przybył wi-

ceburmistrz, Mateusz Mikołajczak, 
który każdemu dziecku dał kamizelkę 
odblaskową w celu zapewnienia im 
większego bezpieczeństwa na dro-
dze. Dzieci podziękowały śpiewem 
i oklaskami.

Z okazji Dnia Przedszkolaka 
było wiele atrakcji: zabawy sporto-
we, inscenizacje muzyczno-rucho-
we, a nawet doświadczenia badaw-
cze. Dzieci bardzo zadowolone 
i rozbawione powędrowały do domu 
z kolorowymi balonikami.

Z nadejściem jesieni dzieci pil-
nie pogłębiały wiadomości na temat 
zmian zachodzących w przyrodzie. 
Wielozmysłowo poznawały dary 
Pani Jesieni. Przeliczały kasztany 
i żołędzie, tworząc zbiory i porów-

nując ich cechy. Dzieci chętnie od-
krywały własne możliwości twórcze, 
wykonując jesienne prace plastycz-
ne. W placówce pierwszy dzień je-
sieni upłynął bardzo pracowicie. 
Maluszki brały udział w zajęciach 
kulinarnych, zachęcających do je-
dzenia warzyw. Z  entuzjazmem 
przygotowały ogórki kiszone.

24 września gościliśmy policjan-
tów. Tematem numer jeden było 
bezpieczeństwo dzieci na drogach, 
lecz nie obyło się bez wielu pytań, 
dotyczących codziennej pracy po-
licjanta.

Ostatni dzień września był uro-
czystym świętem dla każdego chłop-
ca. Dziewczynki przygotowały dla 
swoich kolegów laurki oraz drobne 
upominki. 

A.B.

Z Trójeczki

n
Przedszkolaki z Trójeczki w towarzystwie Policjanta Pyrka

Publiczne Przedszkole nr  1 – 
Pogodne – przy ul. Sobieskiego 
od lat promuje zdrowy styl ży-

cia. Zachęcanie do codziennej gim-
nastyki, częste rywalizacje sportowe 
i wspólne zabawy ruchowe w ogrodzie 
współgrają z akcjami, utrwalającymi 
nawyki zdrowego żywienia. Od wrze-
śnia nauczyciele ustalili, iż na swoje 
uroczystości dzieci przynoszą zdro-
we przekąski. Przedszkolaki z grupy 
„Kropelek” (rocznik 2010) podczas 
wszystkich swoich wycieczek zabie-
rały przygotowane przez rodziców 
pudełeczka ze zdrową żywnością, 
zajadały warzywa, owoce, razowy 
i żytni chlebek. 

Nasza gazetka „Pogodynka” ma 
prawie 12 lat. Miesięcznik liczy oko-
ło 15 stron, skierowany jest do ro-
dziców i dzieci. Zapełniają go strony 
nt. poszczególnych grup, recenzje 
z wydarzeń, działy kulinarne, humo-
rystyczne, mnóstwo zadań i zagadek 
dla dzieci. Do gazetki dołączany jest 
„Głos Przyrody” oraz zawsze kon-
kurs. Nasze konkursy cieszą się nie-
słabnącą popularnością, prace przy-
noszone przez dzieci można potem 
zobaczyć na wystawie w Lubońskim 
Ośrodku Kultury.

Dzieci z grupy „Kropelek” w po-
łowie września zakończyły cykl 
przyrodniczych zajęć o  sowach 
w  Polsce, który trwał od wiosny. 
Projekty przyrodnicze są ważną 
częścią procesów edukacyjnych 
w naszym przedszkolu, na ich całość 
składają  się wycieczki do Wielko-
polskiego Parku Narodowego i do 
gospodarstw agroturystycznych, 
uczestniczenie w Tygodniu Ziemi, 
w  Dniu Edukacji Przyrodniczej, 
akcje promujące zachowanie czy-
stości naszego środowiska i zachę-
cające do oszczędzana zasobów 
naturalnych ziemi.

We wrześniu obchodziliśmy 
Dzień Chłopca (dzieci podjęły ry-
walizacje sportowe w  ogrodzie), 
Dzień Przedszkolaka, podczas któ-
rego każda grupa, ubrana tego dnia 
w inny kolor bluzeczek, przemasze-
rowała ulicami Lubonia. Obejrzeli-
śmy nowy samochód wraz z wypo-
sażeniem naszej Straży Pożarnej 
i uczestniczyliśmy w próbnej akcji 
ewakuacyjnej na wypadek pożarów. 
Staliśmy się także uczestnikami ak-
cji „Dzieciństwo bez próchnicy.

I. Kmiecik

W Pogodnym 
Przedszkolu

n
Pogodne Przedszkole manifestuje swoją placówkę na chorągiewkach   
fot. K. Matelska

Dwie centrale związkowe, 
Związek Nauczycielstwa 
Polskiego i Sekcja Krajowa 

Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność”, wspólnie protestowały 14 
października przed Urzędem Rady 
Ministrów. Postulaty nauczycieli 
są oczywiste i  od lat niemal takie 
same. Żądają większych nakładów 
w budżecie państwa na szkolnictwo. 
Zwłaszcza na podwyżkę płac, której 
nie było od 3 lat.

– Mamy wspólne hasła, pod któ-
rymi chcemy protestować. Domaga-
my  się zwiększenia nakładów na 

edukację. Domagamy się podniesie-
nia płac nauczycieli, bo nie podzie-
lamy retoryki pani minister edukacji, 
że 15 mld zł, które zostały w ciągu 
ostatnich kilku lat dołożone do 
oświaty, zaspakaja nasze potrzeby 
– powiedział prezes ZNP. Sławomir 
Broniarz zauważył, że od 1 stycznia 
2016  r. nauczyciel, który będzie 
rozpoczynał pracę w szkole, otrzy-
ma tylko 300 zł więcej niż wynosi 
płaca minimalna. Jak mówił, Polska 
w dalszym ciągu należy do tej gru-
py krajów Unii Europejskiej, gdzie 
nauczyciele zarabiają najmniej.

Protest oświaty
Lubońskie szkoły w solidarności z ogólnopolską akcją nauczycieli

ZNP domaga się 10% podwyżki 
wynagrodzeń nauczycieli, a oświato-
wa „Solidarność” – 9%. Związki chcą 
też podniesienia wynagrodzeń pra-
cowników obsługi szkół i przedszko-
li. To pierwsza wspólna manifestacja 
tych konkurujących ze sobą organi-
zacji związkowych. Do tej pory pro-
testowały oddzielnie. Czy postulaty 
protestujących znajdą zrozumienie 
rządu, zobaczymy po wyborach.

Nie wszyscy chętni mogli prote-
stować w  Warszawie, ale mogli po-
pierać postulaty związkowe akcjami 
solidarnościowymi. O�agowane lu-
bońskie szkoły – np. Gimnazjum nr 2, 
Szkoły Podstawowe nr 1, 3 i 4 są tego 
widocznym dowodem.

Jerzy Nowacki

n
O�agowany budynek Gimnazjum nr 2 
– widoczne �agi obu central związko-
wych: ZNP oraz NSZZ „Solidarność”    
fot. Piotr P. Ruszkowski



10/2015

61

OŚWIATA

Demografowie biją na alarm. 
Nasz kraj się wyludnia. Współ-
czynnik dzietności wskazujący, 

ile nowo urodzonych dzieci przypada 
na sto kobiet, wynosi w Polsce 1,3. 
Jest tak dramatycznie niski, że pla-
suje nas na 212. miejscu w świecie 
(wśród 222 państw). W 2013 r. po 
raz pierwszy od 1945 r. urodziło się 
mniej Polaków, niż umarło. Zatem 
przyrost naturalny jest ujemny. Żeby 
można było mówić o  zastępowal-
ności pokoleń, a więc aby nas nie 
ubywało, współczynnik dzietności 
powinien  się plasować poziomie 
minimum 2,1. Dr hab. Jan Paradysz 
– profesor nadzwyczajny Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w  Poznaniu 
i dyrektor Centrum Statystyki Re-
gionalnej przy UE – w wywiadzie 
dla portalu KartaDuzejRodziny.pl, 
powiedział, że do końca tego stulecia 
„najnowsza prognoza ONZ zapo-
wiada (…) zmniejszenie się liczby 
ludności Polski (…) o 21,6 miliona, 
czyli spadek o 56,3% w stosunku do 
2010  r. Według niższego z  trzech 
wariantów (low) w  2100  r. Polska 
będzie liczyć 16,7 miliona obywateli”. 

Te liczby, choć działające mocno 
na wyobraźnię, to jednak nie tylko 
zmartwienie demografów czy sta-
tystyków. Mniej dzieci, to realne 
zagrożenie dla życia każdej lokalnej 
wspólnoty. To zahamowanie rozwo-
ju społecznego (nic tak nie napędza 

koniunktury, jak zaspokajanie po-
trzeb rodzin z  dziećmi), mniejsza 
liczba miejsc pracy, głównie w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych, oświatowych itp. A w dłuższej 
perspektywie zahamowanie wzrostu 
gospodarczego, załamanie rynku 
pracy, zapaść służby zdrowia, syste-
mu emerytalnego, a nawet zmiana 
charakteru miejscowości, która 
o wiele bardziej będzie się musiała 
nastawić na zaspokajanie potrzeb 
starzejącej się lokalnej społeczności. 
Znaczy to, po prostu, że skutki 
mniejszej liczby urodzin dotkną 
absolutnie nas wszystkich, czy  się 
tym teraz interesujemy, czy też my-
ślimy, że „problem nas nie dotyczy”.

Także dlatego od kilku lat na 
łamach „Wieści Lubońskich” przy-
glądamy  się statystykom dzieci 
przyjmowanych do lubońskich żłob-
ków i  przedszkoli, chcąc zaobser-
wować trend, który pośrednio może 
nas informować o wskaźniku dziet-
ności w Luboniu. Obok publikujemy 
tabelę z  danymi, porównującymi 
kilka poprzednich lat, zamieszczając 
równocześnie najświeższe, tegorocz-
ne informacje.

Dwa podmioty, prowadzące 
w sumie cztery placówki (i korzysta-
jące z publicznych pieniędzy, a więc 
naszych) kategorycznie odmówiły 
nam w  tym roku udzielenia infor-
macji (Przedszkole „Czarodziejski 

O czym informuje przedszkolna statystyka
Liczba dzieci w lubońskich przedszkolach nieznacznie spadła. Czy jest to powód do niepokoju? Czy gdyby ta tendencja utrzymywała 
się, miałoby to wpływ na rozwój miasta? Na pewno warto się temu problemowi przyglądać, bo mniej dzieci, to nie tylko sprawa rodzin, 
to w perspektywie także oczywiste zmiany dla całej lokalnej społeczności

Ogród” i  Żłobek „Hop-Bęc” oraz 
Przedszkole i Żłobek „Calineczka”). 
Do tej pory corocznie udostępniały 
bez trudu te liczby naszym Czytel-
nikom. Dane o  tych placówkach 
uzyskaliśmy z Urzędu Miasta. Tym 
bardziej jednak dziękujemy pozosta-
łym placówkom za chęć współpracy, 
otwartość i życzliwość.

Z danych zawartych w  tabeli 
można zaobserwować, że w porów-
naniu z rokiem poprzednim tylko 
w czterech placówkach (Przedszko-
le „Kubuś Puchatek i  Przyjaciele”, 
Przedszkole „Calineczka”, Żłobek 
„Zielony Groszek” oraz Żłobek „Li-
liputki”) zwiększyła się liczba przy-
jętych dzieci. I to nieznacznie. Po-
zostałe placówki odnotowały spadek 
liczby przyjętych, a  stan osobowy 
pięciu placówek nie zmienił  się 
w stosunku do ubiegłego roku („Po-
godne Przedszkole” nr  1, Punkt 
Przedszkolny „Trójeczka”, Przed-
szkole „Małe Talenty” oraz Punkt 
Przedszkolny „Peter Pan” i Żłobek 
„Calineczka”). Ponadto, w styczniu 
br. powstało Niepubliczne Przed-
szkole „U 7 Krasnoludków”, do któ-
rego uczęszcza dziesięcioro dzieci. 
Ogólna liczba maluchów przyjętych 
do przedszkoli jest mniejsza niż 
w zeszłym roku o 12,9%, a do żłob-
ków o 8,3%.

Czy dla naszej społeczności lo-
kalnej jest to jakiś sygnał? Powód 

do niepokoju? Czy powinniśmy się 
zacząć martwić? Tego, oczywiście, 
nie można jeszcze przesądzić, bo 
potrzebne byłyby dłuższe obserwa-
cje i  o  wiele wnikliwsze zbadanie 
problemu. Niemniej jednak war-
to się temu problemowi przyglądać, 
szczególnie lokalne władze powin-
ny to czynić z należną pieczołowi-
tością i „trzymać rękę na pulsie”, bo 
być może właśnie jest odpowiedni 
czas, żeby pomyśleć o spójnej lokal-
nej polityce prorodzinnej, która 
sprawiłaby, że wskaźnik dzietności 
w  Luboniu zacznie  się podnosić, 
a tym samym miejsca pracy i rozwój 
miasta w dłuższej perspektywie nie 
będą zagrożone. Są gminy, które 
doskonale poradziły sobie z  tym 
problemem. Np. w Mińsku Mazo-
wieckim po wprowadzaniu dobrej 
polityki prorodzinnej wskaźnik 
dzietności wyraźnie wzrósł i prze-
kroczył średnią krajową. Burmistrz 
w  wywiadzie dla portalu Gmina-
DlaRodziny.pl tłumaczył: „My nie 
musieliśmy zamknąć ani jednej 
szkoły, �rmy z naszego terenu roz-
wijają się. Wskaźnik dzietności na 
terenie naszej gminy wynosi 1,7. To 
oczywiście nas nie zadawala, bo 
naszym celem jest co najmniej 2,0 
– czyli zastępowalność pokoleń – 
ale mamy nadzieję, że uda nam się 
to osiągnąć”.

Być może warto brać przykład 
z tych, którzy w porę zdiagnozowa-
li problem, zanim będzie za póź-
no… Szczególnie że, jak się wydaje, 
do tej pory napływ ludności do 
Lubonia gwarantowały inwestycje 
deweloperskie. Jasne jest jednak, że 
migracje ludnościowe nie są roz-
wiązaniem na dłuższą metę. Dowio-
dła tego mi.in. Maja Rocak – pra-
cownik naukowy Holenderskiego 
Centrum Wiedzy o Zmianach De-
mograficznych (NEIMED) przy 
Uniwersytecie Nauk Stosowanych 
Zuyd w Holandii – podczas konfe-
rencji, która odbyła się pod koniec 
2012  r. w  Poznaniu, a  dotyczyła 
właśnie migracji ludności. Przeko-
nywała, że o  wiele lepsze efekty 
przynosi działalność lokalna mają-
ca na celu wspieranie ludności już 
związanej z miastem. Jest tu otwar-
te pole dla prorodzinnej działalno-
ści samorządów. 

Pytanie tylko czy lubońskie wła-
dze na bieżąco śledzą lokalny wskaź-
nik dzietności, strukturę demogra-
�czną mieszkańców i czy zdają sobie 
sprawę z  wagi problemu? Mamy 
nadzieję, że tak. Bo być może to nie 
brak miejsc w przedszkolach publicz-
nych dla wszystkich potrzebujących 
może w niedługim czasie okazać się 
najistotniejszym problemem, ale to, 
że mogą one zacząć świecić pusta-
kami… I to wcześniej, niż nam się 
może wydawać.

Małgorzata Mazurek

Stan Odrzucono Stan Wzrost

2014 r. 2014/15

Nr 5 - Weseli Sportowcy ul. Osiedlowa 19 140 23 141 -0,7%
Nr 1 - Pogodne Przedszkole ul. Sobieskiego 65 125 10 125 0,0%

Trójeczka ul. Dąbrowskiego 2 a 25 0 25 0,0%

Małe Talenty ul. Klonowa 21 A 175 30 175 0,0%
Tip-Topka Odkrywcy ul. Konarzewskiego 10 123 27 125 -1,6%
Tęczowa Kraina ul. Okrzei 49 101 13 102 -1,0%

Tajemnicza Wyspa ul. Kopernika 4 94 0 112 -16,1%
Ochronka Sióstr Służebniczek pl. E. Bojanowskiego 6 90 0 99 -9,1%
Calineczka ul. Poniatowskiego 42 A 51 bd 50 bd
Chatka Skrzatka ul. Szkolna 68 35 0 38 -7,9%
Słoneczny Zakątek ul. 11 Listopada 158 34 0 43 -20,9%
Kubuś Puchatek i Przyjaciele ul. Konopnickiej 14 31 0 30 3,3%
Czarodziejski Ogród ul. Kopernika 10 A 23 bd 45 -48,9%
Domisie ul. Wschodnia 21/65 21 0 23 -8,7%
U 7 Krasnoludków ul. Buczka 21 D 10 0 od 2014

Peter Pan ul. Niezłomnych 3 B 19 2 19 0,0%
Czarodziejski Zamek ul. 11 Listopada 98 17 0 23 -26,1%

16 razem: 1024  +? 1 175 -12,9%

U 7 Krasnoludków ul. Buczka 21 D 25 0 30 -16,7%
Calineczka ul. Poniatowskiego 42 A 20 bd 20 0,0%
Hop-Bęc ul. Kopernika 10 A 20 bd 22 -9,1%
Zielony Groszek ul. Sienkiewicza 47/2 16 0 15 6,7%
Liliputki ul. Kasztelańska 5 13 0 11 18,2%
Tajemnicza Wyspa ul. Kopernika 4 5 0 10 -50,0%

6 razem: 99  +? 108 -8,3%

Publiczne Punkty Przedszkolne

Przedszkole niepubliczne o statusie publicznego
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Uczęszczających do przedszkoli i żłobków w Luboniu wg statusu placówki i liczby dzieci
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Przedszkola publiczne
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Wrześniowe spotkania w SP 1 
upłynęły nam na poznaniu 
się, ustaleniu grupowych 

zasad, tworzeniu różnorodnych 
prac plastycznych, na wspólnym 
śpiewaniu, zabawach muzyczno-
-ruchowych. Kolorowo powitaliśmy 
jesień, obchodziliśmy Dzień Chłop-
ca, wielozmysłowo poznawaliśmy 
owoce, wykonaliśmy także smako-
wite sałatki owocowe.    J. Gazda

Tenis
1 października w SP 4 odbył się 

Drużynowy Turniej Tenisa Stoło-
wego Dziewcząt i Chłopców. Naszą 
szkołę reprezentowały Zuzanna 
Sułek i Natalia Piechota. Dziewczę-
ta zajęły 1. miejsce i  tym samym 
awansowały do turnieju powiato-
wego. Reprezentacja chłopców 
w składzie: Filip Przydanek, Robert 
Szumiłowski i Szymon Szaumkessel 
zajęła 3. miejsce.    H. Idzikowska

Sukces
2 października nasza szkoła 

otrzymała wyróżnienie, znajdu-
jąc się w pierwszej dziesiątce szkół 
nominowanych w 7. edycji Ogólno-
polskiego Konkursu „Szkolna Stro-
na Roku 2015”. Wręczenie nagród 
i  wyróżnień odbyło  się w  Często-
chowie. W uroczystej gali, z ramie-
nia naszej szkoły, uczestniczyły: 
zastępca dyrektora, Joanna Pajkert, 
oraz administrator szkolnej strony 
– Anna Poprawka. W tegorocznej 
edycji wzięło udział blisko 3000 
szkolnych stron, dlatego miejsce 
w pierwszej dziesiątce jest naszym 
ogromnym sukcesem. Oprócz tego 
otrzymaliśmy jeszcze nagrodę nie-
spodziankę w  postaci rocznego 
abonamentu. Podczas gali obcho-
dzone były również 10. urodziny 
Szkolnejstrony.PL. Organizatorom 
dziękujemy z piękną oprawę i miłe 
przyjęcie. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wkładają wiele wysiłku w bu-
dowanie naszej strony tak, aby była 
ona zawsze ciekawa i zapadała w pa-
mięć.    A. Poprawka

Innowacja
Innowacja  pedagogiczna 

„Małe Gwiazdy” została zatwier-
dzona przez Kuratorium Oświaty. 
Obejmuje ona 2 godziny dodat-

Z Jedynki

n
Reprezentacja SP 1 w Drużyno-
wych Zawodach w Tenisie Stoło-
wym   fot. H. Idzikowska

kowych zajęć z piłki nożnej w kla-
sach 0-2. Zajęcia polegają głównie 
na grach i  zabawach. Zajęcia 
sportowe mają na celu m.in.: 
kształtowanie zdolności przysto-
sowawczych dziecka do zmienia-
jących się warunków życia i pra-
cy, do środowiska społecznego, 
klimatu, temperatury, do wysiłku 
fizycznego i do pokonywania róż-
nych trudności.   

D. Paprocki

Zwycięstwo
5 października roze-

grano w  Pecnej Mistrzo-
stwa Powiatu w  Tenisie 
Stołowym Dziewcząt Szkół 
Podstawowych. Naszą 
szkołę reprezentowały Zu-
zanna Sułek i Natalia Pie-
chota (na zdjęciu obok), 
które zdobyły tytuł Mi-
strzyń Powiatu. Dziewczę-
ta awansowały do Mi-
strzostw Rejonu.    H. Idzi-
kowska

Himalaista
30 września w  naszej 

szkole odbyło się spotkanie 
ze zdobywcą Korony Zie-
mi, dr. Bartłomiejem Wró-
blewskim. Celem spotka-
nia było motywowanie 

uczniów do pokonywania trudności, 
wiary w  możliwość realizacji ma-
rzeń. Wspólnie z Dyrekcją, starali-
śmy się pokazać metaforę Everestu, 
jako osiągania określonych, dla 
każdego indywidualnie celów. Eve-
restem może być promocja do na-
stępnej klasy, zmiana zachowania, 
przebaczenie, pojednanie. Dziękuję 
Dyrekcji, na której pomoc, w orga-
nizacji na każdym etapie można 
było liczyć oraz p. Slebodzie.    

J. Kuehn

n
Przedstawicielki SP 1 odbierają wyróżnienie w konkursie „Szkolna Strona Roku 2015”

n
Bartłomiej Wróblewski na spotkaniu z uczniami Jedynki

Dzieciaki z  niepublicznego 
przedszkola przy ul. Szkol-
nej, po wakacyjnej przerwie, 

wróciły wypoczęte, roześmiane i go-
towe na nowe przygody. Do grona 
Skrzatków dołączyły kolejne malu-
chy i szybko zaaklimatyzowały się 
w nowym miejscu.

W pierwszych dniach września 
gościliśmy iluzjonistę, który zapre-
zentował nam wiele niezwykłych 
sztuczek, a także zaprosił dzieci do 
wspólnej nauki magii. Kurs czaro-
wania zaczęliśmy od nauki magicz-
nego zaklęcia, które pozwoliło nam 
m.in. zmieniać kolory piłeczek 

i sprawić, by kolorowe wstążki same 
zawiązywały się na supły.

Obejrzeliśmy spektakl teatralny 
w wykonaniu aktorów teatru lalek, 
pod tytułem „Dzielny Tomek, kom-
pan Reksia”. Przedstawienie ukazy-
wało perypetie biednego pastuszka, 
który pomimo swej pracowitości, 
został okrutnie oszukany przez ską-
pego kramarza. Z pomocą przyszedł 
mu ptaszek, który o�arował mu 
magiczny kufer pełen skarbów. Pod-
czas spektaklu mali widzowie ze-
tknęli się z takimi wartościami jak: 
dobro, uczciwość, sprawiedliwość 
i umiejętność dzielenia się z bied-
nymi.

Z Chatki Skrzatka Kolejnym cieka-
wym wydarzeniem 
były odwiedziny mu-
zyków. Podczas pierw-
szej audycji przenieśli-
śmy  się na Śląsk 
i przyjrzeliśmy się bli-
żej pracy górników. 
Przedszkolaki poznały 
postać Szarleja, znane-
go wszystkim górni-
kom duszka. Podaro-
wał on dzieciom ma-
giczny kufer, a  te, aby 
go otworzyć i wydobyć 
z  niej skarb, musiały 
wykonać trzy muzycz-
ne zadania.

Ostatniego dnia września świę-
towaliśmy Dzień Chłopca. Bawili-
śmy  się wesoło, a  każdy chłopiec 

otrzymał medal Super Chłopaka, 
na którego z pewnością zasłużył.

A. Liebner

n
 Muzyczna „orkiestra” górnicza w przedszkolu Chatka 
Skrzatka   fot. M. Śron
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Zaczytani

Promujemy w  SP  2 czytanie 
książek. Dzięki niemu dosko-
nali  się tę umiejętność oraz 

rozwija wyobraźnię. Opierając  się 
na poprawnie napisanych tekstach, 
doskonali  się sposób pisania pod 
względem językowym, ortogra�cznym 
i interpunkcyjnym. Akcję „Zaczytana 
Cieszkowianka” uroczyście rozpo-
częliśmy podczas festynu. Zapraszam 
do wykonania i  przesyłania zdjęć 
zrobionych uczniom Cieszkowian-
ki w rożnych ciekawych, a niekiedy 
śmiesznych miejscach – oczywiście 
z książką. Zdjęcia, opatrzone krót-
kim komentarzem (2-3 zdania) będą 
publikowane w szkolnej gazetce.   

A. Walenciak-Galińska

Ogród późnym latem
Jedno z popołudniów uczniowie 

klasy 3 c spędzili w Ogrodzie Eko-
logicznym państwa Gładysiaków 
w Wirach. Z bogatej oferty katalo-
gowej wybraliśmy zajęcia pt. „Ma-
tematyka ogrodnika”. Dzieci przy 
pomocy różnych wag ważyły jabłka, 
gruszki, orzechy i  szyszki. Kupiły 
i degustowały winogrona oraz śliw-
ki. Wyznaczyły też metr kwadrato-
wy poletka z wykorzystaniem kra-
watów, a  następnie sadziły fasolę. 
Pani ogrodniczka rozdała dzieciom 
mikroskopy, by mogły policzyć, ile 
ziarenek piasku znajduje się na pal-
cu. Uczniowie dowiedzieli  się też, 
jak daleko leci pszczoła oraz jak 
długo żyje motyl. Prowadzili własne 
obserwacje przyrodnicze z użyciem 
lupy i  lornetki, mierzyli obwód 
drzew. Był też czas na zabawy na 
placu zabaw, a szczególnie na zaba-
wy konstrukcyjne w piaskownicy.   

M. Budziszewska

Spotkanie z rzeźbiarzem
Klasa 2 a odwiedziła pracownię 

lubońskiego artysty-rzeźbiarza, Syl-
westra Chłodzińskiego. Pokazał on 
dzieciom różnego rodzaju dłuta 
i rylce. Dzieci słuchały jego opowie-
ści z zainteresowaniem, a także za-
dawały gościowi wiele pytań. Inte-
resowało ich jak długo powstają 
rzeźby oraz czy taka praca jest trud-
na. Dzięki tej „lekcji” poznały nowy 
zawód oraz dowiedziały się, jak 
powstaje rzeźba od podstaw. Spo-

tkanie było niezwykle motywujące. 
Zachęciło dzieci do działań plastycz-
nych. Dziękujemy panu Sylwestrowi 
za to, że zaszczepił swoją pasję dzie-
ciom oraz że pokazał, jak ważne jest 
zaangażowanie w to, co się robi.   

K. Zdunik

W raju dla łasuchów
Klasy 2 a i  2  c wybrały  się na 

wycieczkę do zakładu „Goplana”, 
produkującego te smakołyki. Na 
miejscu skosztowaliśmy wyrobów. 

W naszej pamięci na długo pozo-
staną taśmociągi z  pędzącymi ta-
bliczkami czekolady. Wszyscy 
uczestnicy wrócili uśmiechnięci 
i zadowoleni z wyjazdu oraz ze słod-
kich upominków, którymi zostali-
śmy obdarowani.   

M. Haenel, K. Zdunik

W Ogrodzie Botanicznym
19 września Koła Turystyczno-

-Przyrodnicze odwiedziły Ogród 
Botaniczny w Poznaniu. Uczestni-
kami wycieczki byli uczniowie klas 
1, 3 i  4. Pogoda była prawdziwie 
letnia, ale pierwsze liście zaczęły już 
jesiennie się przebarwiać. Uczniowie 
z radością podziwiali i fotografowa-
li nadal kwitnące róże, dalie, cynie 
i inne kwiaty. W pawilonie z zain-
teresowaniem oglądali wystawę 
�orystyczną, a  następnie rysowali 
najciekawsze dla nich osobliwości 
przyrodnicze. Interesująca była tak-
że wędrówka po skałkach w alpina-

rium wśród szem-
rzących po kamie-
niach strumyków 
i  roślinności gór-
s k i e j .  U w a g ę 
uczniów przykuwa-
ły też miłorzęby, 
perukowce, bambu-
sy oraz chronione 
rośliny zielne. Wy-
cieczka była bardzo 
udana.    B. Kurzaw-
ska i E. Rogowicz

Festyn
Dwunasty fe-

styn „Pożegnanie 
Lata z Cieszkowian-

Z Cieszkowianki ką” przeszedł do historii. Dzięki 
wspólnemu zaangażowaniu rodzi-
ców, nauczycieli i uczniów możemy 
go zaliczyć do udanych. O godzinie 
14 dyrektor Lidia Kałwińska doko-
nała uroczystego otwarcia festynu. 
Symbolicznym tego potwierdzeniem 
było puszczenie gołębi, które przez 
chwile fruwały nad boiskiem, by po 
chwili zniknąć na niebie. W  ten 
sposób wszyscy zebrani wsiedli do 
pociągu do książek, bo pod takim 
hasłem odbyła  się tegoroczna im-
preza. Wiele ciekawych rzeczy dzia-
ło  się zarówno na scenie, jak i na 
stoiskach klasowych, które tym 
razem przypominały, że czytanie 

jest jednym z priorytetów w naszej 
szkole. Każda klasa przygotowała 
krótki występ, nawiązujący do treści 
jednej z lektur szkolnych. Zobaczy-
liśmy Anię z  Zielonego Wzgórza, 
Hobbita i wielu innych bohaterów 
literackich w interpretacji naszych 
uczniów. Nauczyciele także posta-
nowili wystąpić na scenie i przypo-
mnieli wszystkim zabawną historię 
Grzesia i jego cioci. Równolegle do 
występów scenicznych odbywały się 
imprezy towarzyszące. Na boisku 
sportowym trwały mecze koszy-
kówki dziewcząt i chłopców klas 6 
oraz mecz piłki nożnej rodzice kon-
tra uczniowie klas 5, który wygrali 
rodzice. Na korytarzach szkolnych 
powstawała opowieść Cieszkowian-

ki, której współautorem mógł zostać 
każdy, poprzez dopisanie swojego 
zdania do tekstu. Powstał też ran-
king książek. Oprócz tego Szkolne 
Koło Wolontariatu zapraszało do 
wspólnego malowania motyli.   

V. Langner

Wygrane biegi
28 września odbyły się Mistrzo-

stwa Szkół Podstawowych Lubonia 
w  sztafetowych biegach przełajo-
wych. Każdy z zawodników miał do 
pokonania dystans ok. 800  m na 
nierównym terenie. Emocje spor-
towe towarzyszyły nam do końca, 
jednak ostatnie trzy zmiany (Wik-

tor, Zuzia i Olaf) przypieczę-
towały zwycięstwo w  zawo-
dach. Nasi reprezentanci po-
radzili sobie świetnie i obro-
nili tytuł mistrzowski z  po-
przedniego roku. Tym samym 
awansowaliśmy do Mistrzostw 
Powiatu. Pierwsze miejsce – 
SP 2, 2. – SP 1, 3. – SP 4, 4. – 
SP 3. Nasza reprezentacja: Ola 
Pyczek, Julia Napierała, Alicja 
Nowicka, Zuzia Rzepecka, Ga-
brysia Matuszczak, Ania Bed-
narek (rezerwowa), Wiktor 
Idziak, Jakub Biernacki, Jakub 
Popow, Mikołaj Wójkiewicz, 
Olaf Hofman.    

K. Jaruga, A. Chyliński
n
Uczniowie SP 2 w Goplanie

n
Stoiska na festynie w Cieszkowiance

n
Zwycięska reprezentacja w przełajach z SP 2

n
W pracowni rzeźbiarskiej
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Diagnozy

We wrześniu w SP 3 zosta-
ły wykonane diagnozy 
w  poszczególnych kla-

sach. Miały one na celu ujawnienie 
ewentualnych opóźnień w rozwoju 
w różnych sferach oraz dostarcze-
nie wiedzy służącej niesieniu form 
pomocy uczniom już na wstępie 
nauki. Uzyskane wyniki stanowiły 
podstawę do podjęcia oddziaływań 
terapeutycznych takich jak: ćwiczenia 
logopedyczne, ćwiczenia korekcyj-
no-kompensacyjne, usprawniające 
zaburzone funkcje.    M.G.

Mały ekolog
8 września odwiedził naszą 

szkołę Piotr Zagajewski, instruktor 
ratownictwa wodnego. Zapoznał 
dzieci z rodzajami zbiorników wod-
nych i sprzętem, wykorzystywanym 
w  ratownictwie wodnym. Dowie-
dzieliśmy  się o ochronie i oszczę-
dzaniu wody. Instruktor przypo-
mniał również o bezpiecznym wy-
poczynku nad wodą. Prezentacja 
pozwoliła na zwiększenie świado-
mości ekologicznej u uczniów i dla-

tego otrzymaliśmy dyplom „Małego 
ekologa”.    M.G.

Zdrowa żywność
We wrześniu odbyły się poga-

danki w klasach 1-3 na temat zdro-
wego odżywiania  się jako źródła 
składników budulcowych organi-
zmu. Każde dziecko zrozumiało, że 
odżywianie jest prawidłowe i zdro-
we, gdy w codziennym jadłospisie 
znajdują się urozmaicone produkty 
ze wszystkich grup. Należy nie-

ustannie wzmacniać wybory zdro-
wej żywności oraz propagować 
aktywny wypoczynek na świeżym 
powietrzu. Od kilku lat nasza szko-
ła bierze udział w programie „Owo-
ce i warzywa w szkole”.    M.G.

Comenius
30 września o�cjalnie zakończy-

liśmy współpracę ze szkołami z Wa-
lii, Węgier, Estonii, Łotwy, Francji, 
Niemiec, Danii i Finlandii w ramach 
europejskiego programu współpra-
cy „Uczymy  się przez całe życie” 
Comenius. W  czasie ostatnich 
dwóch lat realizowaliśmy zadania, 
mające na celu rozwój umiejętności 
językowych wśród naszych uczniów 
oraz zacieśnianie współpracy w ra-
mach rozwoju szkolnictwa europej-
skiego. Centralnym punktem pro-
jektu było poszukiwanie bohaterów, 
którzy występują, bądź też wystę-
powali w naszym otoczeniu. Tema-
tyka została wpleciona w codzienne 
zajęcia szkolne poprzez tworzenie 
komiksów o bohaterach, wystawy, 
a także prezentacje związane z daną 
postacią, które następnie przedsta-

wiane były spo-
łeczności szkol-
nej. Dzięki licz-
nym odwołaniom 
do codziennego 
życia uczniowie 
dostrzegli,  że 
prawdziwi boha-
terow ie  ży j ą 
wśród nas, a  są 
nimi nasi przyja-
ciele, członkowie 
rodziny oraz ko-
ledzy i koleżanki 
ze szkoły. Projekt 
łączył w sobie ele-
menty sztuki, 
muzyki, plastyki 

oraz matematyki, techniki i  infor-
matyki. Dzięki prezentacjom postaw 
życiowych bohaterów, uczniowie 
w  dużym stopniu zmienili swoje 
nastawienie do życia, a także war-
tości, którymi  się kierują. Projekt 
ten pozwolił na rozwijanie umiejęt-
ności myślenia, wyobraźni oraz 
umiejętności czytania i  pisania. 
W  ramach dwuletniego projektu 
uczniowie wykazali  się niezwykłą 
pomysłowością przy tworzeniu ksią-
żek, ulotek turystycznych, prezen-
tacji multimedialnych. Ponadto, nasi 
nauczyciele uczestniczyli w cyklicz-
nych spotkaniach podsumowują-
cych w  krajach biorących udział 
w projekcie, dzięki czemu zobaczy-
li, jak funkcjonują szkoły w innych 
krajach. Projekt dostarczył nam 
wiele pozytywnych wrażeń i z pew-
nością wykorzystamy nabyte do-
świadczenie w  ramach wymiany 
polsko-niemieckiej szkół, która 
stanowić będzie kontynuację pro-
jektu.    KG

Wybory
1 października, po wcześniejszej 

kampanii, odbyły  się wybory do 

Nowinki z Trójki Samorządu Uczniowskiego. Głosa-
mi społeczności uczniowskiej jego 
szeregi zasilą: Iga Kóska (2 b), Kamil 
Gierach (6 b), Zuzanna Koprowska 
(4 b), Blanka Urban (3 a), Kacper 
Kacperowski (2  a), Łucja Łobejko 
(2 a), Karolina Kawka (5 b). Czeka-
my na realizację wyborczych obiet-
nic.

Rajd
2 października odbył się rajd, 

trasami stworzonymi przez 
uczniów na zakończenie projektu 
„Uczymy się przez zabawę”. Klasy 
młodsze na trasie miały do wy-
konania kilka zadań: zaśpiewać 
piosenkę, przesłać iskierkę, wy-
konać zadania sprawnościowe 
oraz odpowiedzieć na pytania 
o Luboniu. Klasy starsze porusza-

ły się zaznaczoną trasą na mapie. 
Podczas spaceru musiały rozpo-
znawać obiekty, zaznaczone po-
szczególnymi numerami. Miło 
nam było gościć panią burmistrz, 
która wspólnie szła z  nami na 
szlaku. Na zakończenie rajdu cze-
kała na wszystkich smaczna i cie-
pła grochówka. Celem projektu 
było m.in. współpraca w grupie, 
rozwijanie umiejętności logicz-
nego rozumowania, planowania, 
aktywizowanie ucznia, kształto-
wanie postaw prospołecznych, 
rozbudzanie zainteresowań ucznia 
tradycjami przekazywanymi z po-
kolenia na pokolenie, promowa-
nie zabaw bez przemocy i  bez 
korzystania z mediów. Wcześniej 
odbył się dzień tradycyjnych gier, 
zabaw ruchowych, podchody oraz 
zbieranie informacji od rodziców 
na temat gier i zabaw z ich dzie-
ciństwa. Tak powstała „Księga 
gier i zabaw łączących pokolenia”. 
Koordynatorem projektu była K. 
Królikiewicz, M Olejniczak, K. 
Szczepaniak. Nad trasami czuwa-
ła M. Hinz.    M.G.

Podsumowanie projektu 
Nasza szkoła została wybrana 

jako jedyna z gminy Luboń i brała 
udział w projekcie „eSzkoła Wiel-
kopolska – Cyfrowa Dziecięca En-
cyklopedia Wielkopolan”. Projekt 

był realizowany przez Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w  Po-
znaniu i  Ogólnopolską Fundację 
Edukacji Komputerowej. Jego celem 
było wdrożenie w szkołach podsta-
wowych Wielkopolski (po jednej 
szkole z każdej gminy wojewódz-
twa) programów rozwojowych 
w zakresie technologii informacyj-
no-komunikacyjnych (TIK). Pod-
czas zajęć pozalekcyjnych zespoły 
uczniowskie odnajdywały najcie-
kawszych i  najwybitniejszych 
mieszkańców gminy i tworzyły ich 
biogramy. Zadaniem każdej grupy 
było stworzenie autorskiego wpisu 
multimedialnego, popartego bada-
niami, poszukiwaniem źródeł in-
formacji oraz wywiadami. Efektem 
była także zmiana sposobu naucza-
nia oraz promowania wśród 

uczniów kreatywności i samodziel-
ności. Nieocenioną wartością pro-
jektu było budowanie lokalnej i re-
gionalnej tożsamości, ukazanie 
dobrych wzorców i przykładów.   

M.G.

Książki naszych marzeń
Jeszcze w czerwcu nasza szkoła 

aplikowała do rządowego programu 
wspierającego rozwój bibliotek 
szkolnych „Książki naszych marzeń”. 
Właśnie dotarła do nas informacja, 
że otrzymaliśmy dotację na zakup 
książek do biblioteki. A że wcześniej 
braliśmy udział w konkursie Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej o ta-
kim samym tytule jak cały program, 
to już wiemy jakich tytułów ucznio-
wie oczekują. Przed nami najprzy-
jemniejsze, czyli zakup książek oraz 
realizacja przeróżnych imprez czy-
telniczych w oparciu o nie.  

 E. Iglewska-Nowik

Stypendium
Z radością informujemy, że Ga-

briela Krzyżańska, tegoroczna ab-
solwentka SP 3, została stypendyst-
ką Miasta Luboń. To wyróżnienie 
naszej uczennicy przyznano za 
uzyskanie tytułu �nalistki Woje-
wódzkiego Konkursu Języka Pol-
skiego.    H.R.n

Głosowanie na członków nowego 
Samorządu Uczniowskiego

n
Prelekcja Piotra Zagajewskiego o ratownictwie wod-
nym

n
Uczestnicy rajdu uczniowskiego z SP 3 z panią Burmistrz przy Ławeczce bł. 
Edmunda Bojanowskiego na placu w Żabikowie
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W niepublicznym przedszkolu 
przy ul. 11 Listopada z oka-
zji rozpoczęcia nowego 

roku przedszkolnego były zabawy 
z klaunem, bańki mydlane i wiele 

innych atrakcji. Następnie przedszko-
le przygotowywało się do przyjścia 
Pani Jesieni. Dzieci obserwowały 
zmiany w przyrodzie, które każdego 
dnia przynosiły inne niespodzianki: 
kolorowe liście, żołędzie, kasztany, 
orzechy. Przygotowaliśmy karmniki 

dla ptaków oraz zajęliśmy się pielę-
gnowaniem ogródka. Dzieci wraz 
z nauczycielkami zbierały dojrzałe 
w słońcu pomidory i doglądały in-
nych warzyw. Z okazji pierwszego 

dnia jesieni zorganizowały zbiórkę 
jesiennych skarbów, a Pani Jesień od-
wiedziła nas z koszem pełnym darów 
i z wieloma innymi niespodziankami. 
Dzieci bawiły się doskonale.

N. Monarszynska

Ze Słonecznego 
Zakątka

n
Zbiory jesieni w Słonecznym Zakątku

Ostatniego dnia sierpnia ze 
smutkiem pożegnaliśmy 
sporą grupę dzieci, które 

rozpoczęły swoją edukację szkolną. 
Z radością jednak powitaliśmy równie 
sporą gromadkę dzieciaków, które 
swoją przygodę z  niepublicznym 
przedszkolem przy ul. Konopnickiej 
rozpoczęły już w ostatnim tygodniu 
wakacyjnego miesiąca, gdy brały 
udział w  zajęciach adaptacyjnych. 
Pod koniec tygodnia przedszkolaki 
czekała niespodzianka – dmuchany 
zamek.

19 września urządziliśmy im-
prezę przy ognisku. Głównym celem 
spotkania, było wspólne spędzenie 

czasu i przywitanie nowych dzieci 
oraz ich rodzin. Bardzo było nam 
miło, że pojawiła się również liczna 
grupa tegorocznych absolwentów. 
Ten słoneczny sobotni dzień uświet-
nił pokaz straży pożarnej i  prze-
jażdżka dorożką. Była także dmu-
chana zjeżdżalnia, plac zabaw 
i  ogromne boisko, na którym od-
był się minimecz dla dzieci. Ponad-
to urządziliśmy małe stoisko z kred-
kami i  farbkami do malowania 
twarzy.

21 września w naszym przed-
szkolu odbyło  się przedstawienie 
teatralne pt. „O Michałku nieśmiał-
ku i  jego piesku Wigorku”. Bajka 

opowiadała o  nie-
śmiałym chłopcu. 
Kiedy jego przyjaciel 
piesek zaginął, chło-
piec przełamał swo-
j ą  n i e ś m i a ł o ś ć 
i dzięki temu, że nie 
bał się odezwać i po-
prosić o  pomoc, 
szczęśliwie odnalazł 
Wigorka. Po przed-
stawieniu przed-
szkolaki mogły do-
tknąć i  dokładnie 
obejrzeć wszystkie 
kukiełki, biorące 
udział w bajce.

M. Szymańska

U Kubusia Puchatka 
i Przyjaciół

n
Spotkanie integracyjne w przedszkolu „Kubuś Puchatek”

Ratujemy

W związku ze Światowym 
Dniem Pierwszej Pomocy 
(12 września) w świetli-

cy szkolnej SP 4 odbyły się zajęcia, 
mające na celu promowanie umie-
jętności udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. 
Uczniowie przybliżyli 
sobie podstawowe 
kroki, jakie należy 
wdrożyć w nagłych 
wypadkach; od za-
sad bezpieczeństwa 
po sprawne i szyb-
kie wezwanie po-
mocy, sprawdzenie 
oddechu, pozycję 
boczną bezpieczną, 
uciski klatki pier-
siowej oraz wdechy 
ratownicze. Świetliki 
chętnie brały udział 
w części teoretycz-
nej, jak i praktycznej 
zajęć, uświadamia-
jąc sobie, jak ważne mogą okazać się 
wyżej wymienione czynności dla 
zdrowia i życia osoby poszkodowa-
nej.    A. Pawlak

Piłka
16 września na Orliku w naszej 

szkole rozegrano Turnieje Piłki Noż-
nej o  Puchar Donalda Tuska 
w  dwóch kategoriach wiekowych: 
starsza (kl. 6 i 1 gimnazjum) i młod-
sza (kl. 5). Do udziału zgłosiło sie 
łącznie 6 drużyn. Zawody odbywa-
ły sie systemem każdy z  każdym. 
Nasza reprezentacja dzielnie wal-
czyła, jednak w tym roku nie udało 
sie zdobyć miejsca na podium. Skład 
reprezentacji kategorii „starszych”: 
Jan Palacz, Krystian Gąska, Dawid 
Polewicz, Kacper Nawrot, Aleksan-
der Kita, Filip Krenz (bramkarz), 
Olga Siwek, Zuzanna Mikołajczak, 
Zuzanna Gryciuk Zuzanna, Piotr 
Papis, Bartek Wachonski, Kacper 
Stefaniak (bramkarz). Skład repre-
zentacji „młodszej”: Marcin Ant-
czak, Adam Gruchot, Cezary Czar-
necki, Norbert Malak, Bruno Cze-
chowicz, Mateusz Węclewski, Oskar 
Wawrzyniak, Mikołaj Roszczyński, 
Jarosław Wójcik (bramkarz). Wśród 
starszych roczników wygrało G 1, 

2. miejsce zajęła SP 1, 3. – SP 2, 4. 
– SP 4, 5. – SP 4a. Roczniki młod-
sze: 1. miejsce – SP 2, 2. – SP 3, 3. 
– SP 1, 4. – SP 4. Wszystkie druży-
ny otrzymały pamiątkowe dyplomy.   

E. Bielińska-Bobkowicz

Biegi
Wzięliśmy udział w Biegu z Kla-

są, który odbył się 20 września wo-
kół Jeziora Maltańskiego na dwóch 
dystansach: 5,5 km lub 10,8 km, do 
wyboru. Celem tej imprezy jest pro-
pagowanie idei biegania wśród mło-
dych ludzi i  całych rodzin. Bieg 
organizowany jest przez Stowarzy-
szenie Kultury Fizycznej, a honoro-
wy patronat nad imprezą objął Pre-
zydent Miasta Poznania, Jacek Jaś-
kowiak. Udział wzięło ponad 30 
uczniów naszej szkoły wraz z  na-
uczycielkami wychowania �zyczne-
go: Renatą Przybysz, Emilią Bieliń-
ską-Bobkowicz, Zo�ą Piotrowską. 
O  godzinie 11 wszyscy biegacze 
wystartowali, pokonując swoje sła-
bości i realizując swoje cele.   

E. Bielińska-Bobkowicz

Festyn
Spotkanie zorganizowaliśmy 

pod hasłem „Historia Polski w le-
gendach i obrazach”. Na scenie po-
jawiły się więc legendarne postacie 
smoka wawelskiego, bazyliszka, 
lajkonika i poznańskich koziołków, 
słychać było plusk wiślanych fal, 
krakowski hejnał, Bogurodzicę czy 
„Mury” Jacka Kaczmarskiego. Sma-

Ploteczki z Czwóreczki

cd.  
na str. 
66n

Reprezentacja SP 4 w turnieju o Puchar Donalda Tuska    
fot. E. Bielińska-Bobkowicz

n
Reprezentacja SP 4 w biegu wokół Jeziora Malta    
fot. E. Bielińska-Bobkowicz
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kowicie zapachniały legendy o to-
ruńskich piernikach i  rogalach 
świętomarcińkich. Dane nam było 
uścisnąć dłonie królów Władysława 
Jagiełły, Jana III Sobieskiego, a tak-
że Jana Henryka Dąbrowskiego oraz 
Michała Drzymały. Poważnie, ale 
i z przymrużeniem oka uczniowie 
z  własnej perspektywy pokazali 
dzieje Polski, jej wielkie i małe zwy-

cięstwa, począwszy od wizyty Otto-
na III, a skończywszy na Solidarno-
ści. Na scenie, obok średniowiecz-
nych rycerzy, zagościli dziewiętna-
stowieczni chłopi i  dwudziesto-
wieczni robotnicy stoczniowi. 
Wszystkie wydarzenia spajał po-
nadczasowy taniec. Na scenie poja-
wili się też członkowie ruchu rekon-
strukcji historycznej Szkoły Fech-

Ploteczki z Czwóreczkicd.  
ze str. 
65

n
Uczniowie SP 4 w przedstawieniu o historii Polski   fot. B. Zboralska

n
Wystawa prac przygotowanych w ramach Festynu Jesiennego   
fot. B. Zboralska

bywało się spa-
cerem. Zawsze 
był czas na od-
poczynek, pik-
nik i na zdjęcia.

Nasi stypen-
dyści

28 września 
została ogłoszo-
na lista uczniów, 
którzy otrzyma-
li  Stypendia 
Miasta Luboń. 
Z  naszej szkoły 
otrzymali je: 
Karolina Macie-
jewska, Zuzanna 
Kornat, Patryk 
Kąkol, Julia Ja-
rzyńska, Agata 
Szymkowiak, 
Emilia Przybył, Aleksandra Graf, 
Oliwia Leszczyńska, Kalina Piskor-
ska, Zo�a Makulska, Maja Smaglew-
ska (czytaj tez na str. 68).

Sport
28 września na terenach nad-

warciańskich rozegrane zostały 
Mistrzostwa Lubonia w  Sztafeto-
wych Biegach Przełajowych. 
Dziewczęta miały do pokonania 
dystans 10x800 m, natomiast 
chłopcy 10x1000 m. Reprezentacja 
dziewczyn w składzie: P. Głowacz 
(1  c), K. Filipowicz (2  a), A. Lis 
(1 c), Z. Szumiłowska (1 e), J. Urba-
niak (1  c), A. Mańczak (3  b), M. 
Ptaszyńska (1  c), E. Maciejewska 
(1 c), J. Radoszewska (1 e), M. Zyg-
mańska (1 e), N. Pawlicka (3 a), E. 
Dziurla (3 c), J. Madajczak (3 d), 
M. Ohnsorge (3 c) – zajęła 1. miej-
sce i  awansowała do Mistrzostw 
Powiatu. Sztafeta chłopców w skła-

dzie: M. Kordziński (3 d), M. Swi-
niarski (3 e), B. Nowakowski (2 e), 
R. Kaczmarek (3 b), J. Małkowski 
(3 e), K. Wójtowicz (3 e), M. Jurek 
(3  e), L. Sobczyk (3  e), J. Stach 
(3 b), K. Raczkowski (3 b), K. Bu-
czak (2 c), M. Ryng (3 e), B. Płot-
kowiak (3 e), po wyrównanej wal-
ce zajęła 2. miejsce.

Edukacyjne schody
W ramach projektu „Eduspace” 

schody prowadzące do sekretaria-
tu Gimnazjum nr 1 zyskały nową 
szatę. Napisy na stopniach (które 
są teraz bardziej widoczne) stano-
wią nie tylko miłe powitanie, ale 
umożliwiają również nauczenie się 
nowych zwrotów w  językach ob-
cych – angielskim, niemieckim 
i rosyjskim.   
 PAW

Z Gimnazjum nr 1
Pracowaliśmy

W sobotę, 5 września w naszej 
szkole odpracowaliśmy 
2 maja 2016. Wszystkie 

klasy z wychowawcami sporządza-
ły kontrakty, które zdobią już ich 
sale. Klasy 3 oglądały film, przygo-
towany przez policję, poświęcony 
walce z dopalaczami. Jak zawsze, 
bardzo  się ucieszyliśmy z  wizyt 
absolwentów, którzy tłumnie na-
wiedzili swoje stare gimnazjum. 
Miło nam, że tak chętnie wraca-
ją, aby podzielić  się wrażeniami 
z nowych szkół. Chętni uczniowie 
rozpoczęli projekt Eduspace – po-
malowali kredą boisko, którą nie-
bawem zastąpi farba. Projekt ten 
daje szansę pokazania społeczności 
Lubonia artystycznych zdolności 
naszej młodzieży. W naszej szkole 
mamy wiele utalentowanych osób, 
a tworzona przez nie grupa pro-
jektowa stanowi świetny zespół 
młodych architektów.

Kalendarz szkolny
8 września w trakcie zebrań ro-

dzice zaopatrzyli się w nasz słynny 
kalendarz. Przygotował go anglista, 
Krzysztof Tucholski. Zaznaczone są 
na nim wszystkie ważne, szkolne 
terminy. Rozchodził się jak ciepłe 
bułeczki.

Hołd
17 września trójka naszych 

uczniów znalazła  się wśród kilku 
tysięcy młodych ludzi na Placu 
Piłsudskiego w Warszawie, oddają-
cych hołd obrońcom Polski. Brali 
oni udział w pierwszym Zlocie Or-

ganizacji Proobronnych po hasłem 
„Tobie, Ojczyzno” wraz z  niemal 
setką strzelców, reprezentujących 
Obwód Wielkopolski Związku 
Strzeleckiego „Strzelec”. Zlot zakoń-
czyła de�lada wszystkich uczestni-
ków spotkania z udziałem kompa-
nii reprezentacyjnej Wojska Pol-
skiego. Nasi strzelcy świetnie sobie 
poradzili, pomimo że byli najmłod-
szymi z maszerujących. Po uroczy-
stości młodzież udała się do Parku 
Militarnego Rembertów, aby posi-
lić się i nieco odpocząć.

Praga
Jesteśmy już po drugiej części 

projektu Warszawa-Praga-Londyn. 
Wyjazd do Pragi był kolejną lekcją 
samodzielności. Program, rezer-
wacje noclegów, posiłki, oprowa-
dzanie, wszystko zorganizowane 
było we własnym zakresie. Każda 
uczestniczka musiała codziennie 
posługiwać  się mapą lub pytać 
o drogę, ćwicząc j. angielski. Do 
każdego obiektu prowadziły same 
uczennice, opowiadały o nim, de-
cydowały o  czasie spędzanym 
w  danym miejscu, rodzaju i  go-
dzinie posiłku oraz samodzielnie 
rozdzielały budżet w  koronach 
czeskich. Projekt ma na celu po-
kazanie, że nie istnieją pojęcia 
takie jak: zgubić się, zła pogoda, 
nie da się, nie potrafię. Ćwiczymy 
zasady: im trudniej tym atrakcyj-
niej, zawsze jest wyjście z sytuacji, 
w tym wieku jestem w stanie po-
radzić sobie w każdej sytuacji, bo 
na tyle znam j. angielski. Zwie-
dzanie i  poznawanie miasta od-

tunku im. Archanioła Michała 
i ruchu Cronica.    B. Wawrzyniak

Wystawa
Okazją do ekspozycji stał  się 

coroczny Festyn Jesienny. Do wy-
konania prac użyliśmy materiałów 
odpadowych. Uczniowie klas 4, 
którzy są autorami zabawnych sów 
z szyszek, wykorzystali także rolki 
od papieru toaletowego do wyko-
nania innych leśnych zwierzątek. 
Na wystawie nie pojawiły  się też 
wesołe papierowe muchomory (3 d). 
Klasy 5 wykonały większe stojące 

muchomory, do wykonania których 
użyły starych doniczek i  rolek po 
ręcznikach papierowych. Ich dzie-
łem są także kolorowe wiszące pa-
pryczki z plastikowych butelek. Na 
ekspozycji można było podziwiać 
też ogromne ptaki z tektury falistej, 
wykonane techniką collage’u, przez 
uczniów klas 6. Iście jesienny klimat 
dopełnił kosz wielobarwnych 
astrów, które powstały z krepy lub 
malowanych styropianowych tacek. 
Ich wykonawcami są także ucznio-
wie klas 6.    B. Zboralska

n
Oryginalne w wyglądzie schody wzbudzają zainteresowanie, 
zwłaszcza gości gimnazjum   fot. Paweł Wolniewicz
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Mistrzostwa

W piątek, 18 września odby-
ły się Mistrzostwa Powiatu 
Poznańskiego w kolarstwie 

górskim w  Tarnowie Podgórnym. 
Wzięła w nich udział nasza repre-
zentacja. Klasy pierwsze miały do 
pokonania dystans 2800 m. Adrian 
Łuczak (1 a) zajął 4. miejsce, a Do-
minik Kaczmarek (1 a) – 5. Klasy 
drugie natomiast startowały na dy-
stansie 3500 m. Hugo Sówka (2 d) 
uplasował się na 5. pozycji.

Wolontariat
Zakończyła się zbiórka żywno-

ści, organizowanej w naszej szkole 
w ramach akcji „Podziel się posił-
kiem”. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy włączyli się w działania na rzecz 
niedożywionych dzieci. Zebrane 
produkty zostaną przekazane do 
Wielkopolskiego Banku Żywności.

„Zaczytani.org – oddaj książkę, 
stwórz bibliotekę, zainspiruj innych” 
– to ogólnopolska kampania spo-
łeczna, do której się przyłączyliśmy. 
Dzięki niej powstają biblioteki 
w szpitalach, domach dziecka i ho-
spicjach. Dzięki prowadzonym ak-
cjom, mali pacjenci mogą zapo-
mnieć o chorobie. Tak jak wszyscy 
uczestnicy kampanii pragniemy, by 
każde dziecko przyjęte na oddział 
dziecięcy, otrzymało książkę, którą 
będzie mogło zabrać do domu oraz 
aby w jak największej liczbie szpi-
tali powstawały biblioteki z warto-
ściowymi lekturami.

26 września po raz kolejny po-
magaliśmy w zbieraniu funduszy na 
sprzęt rehabilitacyjny dla pacjentów 
Hospicjum Palium. Odwiedzający 
nasze stoisko na Rynku Wildeckim 
chętnie włączyli się do akcji. Otrzy-
maliśmy także od mieszkańców 
książki na kolejne zbiórki, za co 
bardzo im dziękujemy. W sobotnie 
przedpołudnie wolontariusze byli 
pod opieką pań: Anety Jankowskiej-
-Łukomskiej, Elżbiety Sobczak, Li-
dii Potockiej-Kaczmarek i Magda-
leny Przybylskiej.   

P. Hącia, M. Przybylska

Projekty 
Co roku uczniowie uczestniczą 

w projektach eTwinning, które re-
alizujemy ze szkołami partnerskimi. 
Tym razem wzięli udział w dwóch 
projektach z  okazji Europejskiego 
Dnia Języków „European Day of 
Languages”, w ramach którego prze-
syłaliśmy wideo z pozdrowieniami 
w języku ojczystym oraz językach, 
które uczniowie poznają w szkołach. 
Celem projektu było ukazanie róż-
norodności językowej i kulturowej 
Europy.   M. Madajczyk-Głowacka

Bieg 
20 września nad poznańską 

Maltą już po raz szósty wystartował 
Bieg z Klasą. Naszą szkołę reprezen-
towała prawie 50-osobowa grupa 
uczniów oraz pracowników szkoły. 
Najszybciej dystans okrążenia wokół 

Jeziora Maltańskiego pokonał Da-
mian Budziszewski (2  d). Drugi 
spośród naszych gimnazjalistów był 
Grzegorz Smoczyk (1 g) przed Ada-
mem Chwiułkowskim (3 f). Wśród 
dziewczyn natomiast Vanessa Woś-
kowiak (1 a) przybiegła przed Mar-
tyną Koćmierowską (2 a) i Weroni-
ką Kantor (3 c).

W Hermanowie
25 września obchodziliśmy 

Dzień Gimnazjalisty i  z  tej okazji 
zaprosiliśmy pierwszoklasistów oraz 
ich wychowawców do Folwarku 
Konnego w Hermanowie. Testowa-
liśmy ich wiedzę oraz sprawność 
w  licznych konkurencjach. Roz-
grywki międzyklasowe przygotowa-
ła 2 h, która chciała uroczyście po-
witać nowych uczniów w  gronie 
gimnazjalistów. W starciu z wymy-
ślonymi zadaniami najlepsza oka-
zała się klasa 1 d.    J. Chęcińska

Noc Naukowców
25 września A. Łukomska, L. 

Potocka, J. Skowrońska, M. Kasz-
kowiak i K. Dzydzan wraz z ucznia-
mi pojechali na Politechnikę Po-
znańską, aby uczestniczyć w Nocy 
Naukowców. To ciekawa impreza 
promująca dorobek naukowy po-
znańskich uczelni. Obejrzeliśmy 
naukowe i  rozrywkowe zjawiska, 
związane z  powietrzem w  ruchu 
i ruchem w powietrzu. Porównali-
śmy sekrety żeglarzy i  piłkarzy. 
Braliśmy udział w eksperymentach 
przyrodniczych, poznawaliśmy ko-
lejne państwa Unii Europejskiej. 
Obejrzeliśmy iluminacje świetlne, 
zaprojektowane przez �rmę „Elek-

tro-Hurt”. Skorzystaliśmy z oferty 
wydawnictwa „Zakamarki” i „Me-
dia Rodzina”, odszukując w  nich 
przykłady, poruszające problema-
tykę uczuć, relacji i tolerancji.    

A. Połczyński

Dzień Języków
28 września obchodziliśmy 

w naszej szkole Europejski Dzień 
Języków. Uczniowie obejrzeli pla-
katy, wykonane własnoręcznie 
w  ramach konkursu „Poznajemy 
świat przez języki”. Wystawa była 
wspaniałą okazją do zaprezentowa-
nia wartości, płynących z  nauki 

Z Gimnazjum nr 2 języków z  angielskiego, niemiec-
kiego, francuskiego i hiszpańskie-
go kręgu kultury, które oferuje 
nasza szkoła. Laureatami konkur-
su zostali: Wiktoria Szafran i Ewa 
Wysocka (3 d), Hubert Golon (1 e) 
oraz Paulina Stępniak (3  e). Wy-
różnienia otrzymali: Klaudia Maj-
chrzak (1 d), Zo�a Golczak (1 e) 
oraz Karolina Zawada (3  h). 
W trakcie dnia reprezentanci klas 
pierwszych, drugich i  trzecich 
uczestniczyli w lekcji języka migo-
wego, którą poprowadziła Paulina 
Wujewska z  Polskiego Związku 
Głuchych na zaproszenie M. Ma-
dajczyk-Głowackiej. Zajęcia miały 
na celu przybliżenie młodzieży 
problemów z  komunikacją mię-
dzyludzką odczuwanych przez 
ludzi niesłyszących, a także naucze-
nie się podstawowych znaków w j. 
migowym. Punktem centralnym 
obchodów szkolnych Europejskie-
go Dnia Języków była natomiast 
akcja ogólnoszkolna Dyktando 
w Trzech Językach, w którym wy-
braliśmy naszych największych 
poliglotów szkolnych. Drużyny 
klasowe miały za zadanie napisać 
trzy dyktanda na temat wydarzeń 
sportowych: po polsku, angielsku 
oraz w trzecim nauczanym przez 
siebie w szkole języku, tj. niemiec-
kim, hiszpańskim lub francuskim. 
1. miejsce: Julia Lasecka, Jakub 
Dehmel, Jan Kuźniarek (2  g), 2. 
miejsce: Ludwika Paszko, Domi-
nika Szymanda i Wiktoria Wandas 
(3 c), 3. miejsce: Zuzanna Gawry-
siak, Mateusz Gawrysiak, Szymon 
Bójko (2 g). Wyróżnienie otrzyma-
ła drużyna w  składzie: Szymon 
Siemieniuk, Julia Ogonowska i Zu-
zanna Oleszak (2 e).   

M. Szymankiewicz

Nowy Samorząd
30 września odbyły się w szko-

le demokratyczne wybory do Sa-
morządu Uczniowskiego. Poprze-
dzone były kampanią wyborczą, 
w trakcie której kandydaci prezen-
towali swoje programy. Wybory 
zostały przeprowadzone według 
ordynacji wyborczej, która została 
uchwalona przez Samorząd. Do ich 
przeprowadzenia powołano Szkol-
ną Komisję Wyborczą (Wiktoria 
Bąkowska, Martyna Koćmierowska, 
Alan Płóciennik, Jakub Łukaszew-
ski), która czuwała nad przebiegiem 
głosowania. G  2 bierze również 
udział w  projekcie „Samorządy 
Mają Głos”, który organizuje Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej. Skład 
Samorządu Uczniowskiego w roku 
szkolnym 2015-2016: przewodni-
czący – Łukasz Kalinowski (3  c), 
z-ca przewodniczącego – Anna 
Klemczak (3 c); opiekunowie: Ane-
ta Łukomska, Ilona Walkowiak, 
Krzysztof Dzydzan.    I. Walkowiak

Dzień Chłopca
30 września przypada Dzień 

Chłopca. Z tej okazji dziewczynki 
przygotowały wiele niespodzianek. 
Pierwszą był kawałek jabłka, wrę-
czany przy wejściu do szkoły. Pod-
czas przerw w  korytarzach roz-
brzmiewała muzyka. Punktem 
kulminacyjnym były wybory Mi-
stera G  2, którym został Marcin 
Marciniak, zaś Piotrek Szymkowiak 
uzyskał tytuł Mistera Publiczności. 
Po południu w  szkole odbyła  się 
okolicznościowa dyskoteka.

n
Uczestnicy Nocy Naukowców z Gimnazjum nr 2

n
 Laureatki szkolnego konkursu językowego 
– Wiktoria Szafran i Ewa Wysocka

n
Podczas wyboru mistera szkoły
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W tej kategorii nie przyznano 
stypendiów Grzegorzowi Pancerowi 
i Justynie Kledzik.

Stypendia artystyczne
Julia Będziechowska, Liceum 

Ogólnokształcące im. św. Marii Mag-
daleny w  Poznaniu, wniosek Julii 
Będziechowskiej, III miejsce w Prze-
glądzie Młodzieżowych Zespołów 
Rockowych „Piec 2014” z zespołem 
„Antygrawitacja”.

Julia Jarzyńska, Gimnazjum nr 1, 
wniosek Aleksandry Jarzyńskiej, I miej-
sce w Wojewódzkim Konkursie Wędli-
niarskim „Walory Żywieniowe Mięsa”, 
laureatka Ogólnopolskiego Konkursu 
„Arsenał Pamięci”, �nalistka Gimna-
zjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości, 
II miejsce w Międzyszkolnym Kon-
kursie Języka Angielskiego.

Patryk Kąkol, Gimnazjum nr 1, 
wniosek Karoliny Wilczyńskiej-Kąkol, 
I miejsce (z zespołem „No Name”) 
w Powiatowym Konkursie Wokalnym 
„Mały Festiwal Piosenki”, II miejsce 
w kategorii zespół muzyczny (z ze-
społem „No Name”) w Przeglądzie 
Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świą-
tecznych Obcojęzycznych, wyróż-
nienie w  Ogólnopolskim Konkur-
sie Geogra�cznym „Geo-Planeta”, 
laureat Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego „Arsenał Pamięci”, 
wyróżnienie w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym „Kangur”, 
laureat Ogólnopolskiego Konkursu 
Matematycznego „Multitest”, laure-
at wojewódzkiego etapu Konkursu 
„Losy bliskich i losy dalekich – życie 
Polaków w latach 1914-1989”.

Zuzanna Kornat, Gimnazjum 
nr  1, wniosek Małgorzaty Kornat, 
I miejsce (z zespołem „No Name”) 
w Powiatowym Konkursie Wokalnym 
„Mały Festiwal Piosenki”, I miejsce 
w Powiatowym Konkursie Piosenki 
Niemieckiej, II miejsce w kategorii 
zespół muzyczny (z zespołem „No 
Name”) w  Przeglądzie Kolęd, Pa-
storałek i  Piosenek Świątecznych 
Obcojęzycznych.

Karolina Maciejewska, Gimna-
zjum nr 1, wniosek Małgorzaty Ma-
ciejewskiej, I miejsce w Powiatowym 
Konkursie Piosenki Niemieckiej, 
I miejsce (z zespołem „No Name”) 
w Powiatowym Konkursie Wokalnym 
„Mały Festiwal Piosenki”, II miejsce 
w kategorii zespół muzyczny (z ze-
społem „No Name”) w Przeglądzie 
Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świą-
tecznych Obcojęzycznych.

Zofia Makulska, Gimnazjum 
nr 1, wniosek Tomasza Makulskiego, 
I  miejsce w  Konkursie Wokalnym 
„Jeder kann singen 2015”, I miejsce (z 
zespołem „No Name”) w Powiatowym 
Konkursie Wokalnym „Mały Festi-
wal Piosenki”, I miejsce ( w 2013 r.) 
i II miejsce (w 2014 r.) w kategorii 
zespół muzyczny (z zespołem „No 
Name”) w  Przeglądzie Kolęd, Pa-
storałek i  Piosenek Świątecznych 
Obcojęzycznych.

Julia Piwowarska, Szkoła Podsta-
wowa nr 2, Zespół Szkół Muzycznych 
w Poznaniu, wniosek Sławomira Piwo-
warskiego, III miejsce w Polsko-Nie-
mieckim Konkursie Pianistycznym 
„Młode Talenty”, II miejsce w grupie 
trzeciej w IX Międzyszkolnym Kon-
kursie Pianistycznym Kościan 2015.

Emilia Przybył, Gimnazjum nr 1, 
wniosek Krystyny Augustyniak-Przybył, 

I miejsce w XIV Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim „Wpisani w historię”, 
II miejsce w Konkursie Recytatorskim  
„Okupowana Młodość”, III miejsce 
w  Konkursie Plastycznym zorga-
nizowanym przez Goethe Instytut 
oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli, wyróżnienie w Wojewódzkim 
Konkursie Wędliniarskim „Walo-
ry żywieniowe mięsa”, wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Konkursie „Losy 
bliskich i losy dalekich – życie Pola-
ków w latach 1914-1989”, II miejsce 
w I Otwartych Mistrzostwach Poznania 
Debat Oksfordzkich o Puchar Pre-
zydenta Miasta Poznania, III miejsce 
w XXXII Wielkopolskim Konkursie 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 
(etap powiatowy).

Jagoda Świdzińska, Zespół Szkół 
Muzycznych w  Poznaniu, wniosek 
Agnieszki Świdzińskiej, I  miejsce 
w Majowym Konkursie Gitarowym, 
III miejsce w XVIII Międzynarodowym 
Festiwalu Muzyki Gitarowej, laureatka 
XX Słupeckich Spotkań Muzycznych 
w kategorii gitara.

Agnieszka Wojtowicz (sty-
pendium po raz trzeci), Poznańska 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 
II stopnia, wniosek Elżbiety Wojto-
wicz, I  miejsce w  grupie pierwszej 
w IV Ogólnopolskim Młodzieżowym 
Konkursie Instrumentów Smyczko-
wych, I miejsce w International In-
ternet Music Competition.

W tej kategorii nie przyznano sty-
pendiów Jagodzie Skrzypczak i Agacie 
Podbylskiej.

Stypendia sportowe
Marta Bąk (stypendium po raz 

drugi), Zespół Szkół Mistrzostwa 
Sportowego w Poznaniu, wniosek Ka-
tarzyny Bąk, kategoria: kajakarstwo; 
w konkurencji k1 500 m: VI miejsce 
w �nale B w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieżowej, VII  miejsce 
w �nale B w regatach eliminacyjnych 
juniorów oraz IV miejsce w �nale B 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży i Mistrzostwach Polski Juniorów; 
w konkurencji k1 3 000 m, XII miej-
sce w  Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży i  Mistrzostwach Polski 
Juniorów; w kategorii k1 10 000 m 
V  miejsce w  Długodystansowych 
Mistrzostwach Polski. 

Anita Chudy, (stypendium po raz 
trzeci), Gimnazjum w Niechanowie, 
wniosek Macieja Chudego, kategoria: 
tenis stołowy, II miejsce w Indywidu-
alnych Mistrzostwach Wielkopolski 
w kat. kadetek, I miejsce w turnieju 
Asów Top 8 w kat. kadetek, I miejsce 
w I, II i III Grand Prix Wielkopolski 
w kat. kadetek, II miejsce w Grand 
Prix Wielkopolski w  kat. juniorek, 
srebrny medal w  Ogólnopolskim 
Turnieju Mini Cup Drzonków.

Oskar Danielak (stypendium po 
raz drugi), absolwent Zespołu Szkół 
Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, 
wniosek Oskara Danielaka, kategoria: 
wioślarstwo, mistrz Polski juniorów, 
I  miejsce w  Mistrzostwach Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Mariusz Dotka, VIII  Liceum 
Ogólnokształcące w Poznaniu, wnio-
sek Magdaleny Dotki, kategoria: piłka 
nożna, I miejsce w Mistrzostwach Lu-
bonia w Piłce Nożnej, I miejsce w re-
jonie Poznań Zachód w piłce nożnej, 
VIII miejsce w Finale Wojewódzkim 
XVI  Gimnazjady w  Piłce Nożnej; 

OŚWIATA

Od 2011 r. w Luboniu działa 
program stypendialny (w 
trzech kategoriach: nauko-

wej, artystycznej i  sportowej) dla 
uzdolnionej młodzieży. To znaczy, 
że miasto przez cały rok szkolny co 
miesiąc wypłaca określoną kwotę 
uczniom, którzy spełnili regulamino-
we warunki. Aktualne szczegółowo 
określono w Uchwale Rady Miasta 
z 18 czerwca 2015 r. Czytamy tam 
m.in., że stypendium mogą dostać 
tylko ci, którzy: „1) w dniu złoże-
nia wniosku zamieszkiwali na tere-
nie Miasta Luboń, 2) w minionym 
roku szkolnym byli uczniami szkół 
podstawowych, gimnazjalnych lub 
ponadgimnazjalnych, 3) w wyniku 
klasy�kacji rocznej w  minionym 
roku szkolnym uzyskali co naj-
mniej bardzo dobrą ocenę z  za-
chowania, 4) w  minionym roku 
szkolnym zajęli I, II, III miejsce na 
szczeblu powiatowym albo zostali 
�nalistami lub laureatami etapu 
wojewódzkiego konkursów przed-
miotowych, interdyscyplinarnych, 
olimpiad lub turniejów ogólnopol-
skich (stypendium naukowe – przyp. 
red.); w minionym roku szkolnym 
zajęli I, II, III miejsce w konkursach 
artystycznych organizowanych przez 
instytucje kultury, szkoły muzyczne 
oraz inne podmioty powołane do 
organizowania takich konkursów 
(stypendium artystyczne – przyp. 
red.); w minionym roku szkolnym 
zajęli I, II, III miejsce w zawodach 
sportowych na szczeblu powiato-
wym lub zostali �nalistami zawodów 
sportowych na szczeblu wojewódz-
kim, ogólnopolskim lub międzyna-
rodowym (stypendium sportowe 
– przyp. red.), 5) w dniu złożenia 
wniosku o przyznanie stypendium 
nie ukończyli 21. roku życia”.

Okazuje się, że w tym roku takie 
warunki spełniło 35 osób. Wniosków 
wpłynęło nieco więcej (43), ale powo-
łana 16 września br. przez Burmistrza 
Miasta Rada Stypendialna – w skła-
dzie: trzech radnych – Dorota Franek, 
Michał Szwacki, Karolina Wilczyń-
ska-Kąkol i  dwóch przedstawicieli 
Urzędu Miasta (z Wydziału Oświaty, 
Zdrowia i Kultury): Romualda Sucho-
wiak i Magdalena Seifert – niektóre 
wnioski (8) ze względów formalnych 
musiała odrzucić (np. dlatego, że nie 
było odpowiedniego stopnia z zacho-
wania czy wymaganych osiągnięć). 
Innymi słowy, to Rada zaopiniowała, 
kto stypendium otrzyma, a kto musi 
jeszcze popracować, żeby spełnić 
wymagania. Wnioski można było 
składać od 15 sierpnia do 15 wrze-
śnia br. Mógł to zrobić sam uczeń, 
o ile był pełnoletni, rodzic, opiekun 
prawny, dyrektor szkoły, trener czy 
opiekun grupy lub zespołu. W tym 
roku szkolnym na konto uzdolnio-
nych uczniów co miesiąc będzie 
wpływało 160 zł.

Poniżej prezentujemy pełną 
listę stypendystów – z podziałem 
na poszczególne kategorie – pod-
kreśleniem zaznaczając osoby, 
które otrzymały stypendium nie 
po raz pierwszy. Warto też za-
znaczyć, że liczba stypendystów 
z roku na rok rośnie, w zeszłym 
roku było ich 24.

Stypendia naukowe
Gabriela Graś (stypendium po 

raz drugi), Gimnazjum nr 2, wniosek 
Ewy Graś, �nalistka Wojewódzkiego 
Konkursu Historycznego, �nalistka 
Wojewódzkiego Konkursu Fizycz-
nego, laureatka Ogólnopolskiego 
Konkursu „Arsenał Pamięci”.

Tymoteusz Kalarus, Szkoła 
Podstawowa nr 4, wniosek Agniesz-
ki Antczak, laureat Wojewódz-
kiego Konkursu Matematyczne-
go, wyróżnienie w XV Konkursie 
dla Uczniów Szkół Podstawowych 
„Złota Żabka” 2014-2015 w dzie-
dzinie matematyki, dyplomy w la-
tach 2012–2015 za „bardzo dobre 
wyniki w Międzynarodowym Kon-
kursie Kangur Matematyczny, tytuł 
„Prymusa Szkoły”.

Gabriela Krzyżańska, Szkoła 
Podstawowa nr  3, wniosek Graży-
ny Leciej, �nalistka Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Polskiego.

Oliwia Leszczyńska, Gimnazjum 
nr 1, wniosek Magdaleny Leszczyń-
skiej, laureatka Wojewódzkiego Kon-
kursu Geogra�cznego.

Kalina Piskorska, Gimnazjum 
nr  1, wniosek Alicji Wituckiej-Pi-
skorskiej, �nalistka Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Polskiego, wyróż-
nienie za XV miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie Albus 2015 z Fizyki, 
I miejsce w Szkolnym Konkursie Języka 
Niemieckiego, II miejsce w XII edy-
cji Konkursu Fotogra�cznego „Oso-
bliwości przyrodnicze w fotogra�i”.

Iga Skrzypczak (stypendium po 
raz trzeci), V Liceum Ogólnokształ-
cące w  Poznaniu, wniosek Beaty 
Skrzypczak, �nalistka XLV  Olim-
piady Literatury i Języka Polskiego.

Agata Szymkowiak, Gimnazjum 
nr 1, wniosek Sławomira Szymkowia-
ka, finalistka centralnych eliminacji 
I  edycji Gimnazjalnej Olimpiady 
Przedsiębiorczości, uczestniczka 
programu „Młodzi Przedsiębiorcy”, 
laureatka Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Arsenał Pamięci”, III miej-
sce w międzyszkolnym Konkursie 
Języka Angielskiego.

Stypendium naukowe zostało 
przyznane jeszcze jednej osobie, która 
dla szerszego grona pozostanie jednak 
anonimowa, ponieważ jej opiekunowie 
nie wyrazili zgody na udostępnianie 
jej danych osobowych. Możemy tylko 
zdradzić, że to uczennica Gimnazjum 
nr 1, m.in. �nalistka Ogólnopolskie-
go Konkursu Historycznego „Losy 
Polaków na Syberii. Niepokonani – 
o cudzie ocalenia”.

Stypendyści Miasta
IV edycja
Miasto Luboń po raz kolejny przyznało stypendia uzdolnionej 
młodzieży. Poniżej drukujemy listę stypendystów

cd.  
obok
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kategoria lekkoatletyka: III  miej-
sce w  Mistrzostwach Powiatu Po-
znańskiego w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych, III miejsce na 2000 m 
w  Mistrzostwach Powiatu w  Lek-
koatletyce, VIII miejsce na 2000 m 
w Mistrzostwach Województwa Wiel-
kopolskiego w Lekkoatletyce. 

Inez Gorońska (stypendium po 
raz trzeci), Zespół Szkół Mistrzostwa 
Sportowego w Poznaniu, wniosek Inez 
Gorońskiej, kategoria: wioślarstwo, 
I miejsce w Długodystansowych Mi-
strzostwach Polski w kat. wagi lekkiej, 
I  miejsce w  Mistrzostwach Woje-
wództwa Wielkopolskiego w dwójce 
podwójnej w kat. juniorek, III miej-
sce w Mistrzostwach Polski Juniorów 
w kat. jedynki wagi lekkiej.

Aleksandra Graf, Gimnazjum 
nr 1, wniosek Agnieszki Graf, kate-
goria: taniec towarzyski, II miejsce 
w  Otwartych Mistrzostwach Wro-
cławia Grand Prix Polski Amatorów, 
III miejsce w Gar Dance Cup, IV miej-
sce w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca 
Towarzyskiego o Puchar Burmistrza 
Wągrowca, laureatka Ogólnopolskiego 
Konkursu „Arsenał Pamięci”.

Sonia Jankowska, Gimnazjum 
nr 2, wniosek Katarzyny Jankowskiej, 
kategoria: lekkoatletyka, II miejsce 
w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych; 
kategoria: taniec towarzyski, II miej-
sce w XVI Ogólnopolskim Turnieju 
Tańca Towarzyskiego, III  miejsce 
w  Ogólnopolskim Turnieju Tańca 
Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy 
Kłodawa, VI miejsce w XXXVI Mię-
dzynarodowym Turnieju Tańca 

Towarzyskiego Grand Prix Polski 
Standard Latin.

Dominika Lubińska (stypen-
dium po raz drugi), Społeczna Szkoła 
Podstawowa „Dębinka” w Poznaniu, 
wniosek Przemysława Lubińskiego, 
kategoria: squash, mistrzyni Pol-
ski w  kategorii GU13 (21.  miejsce 
w  kategorii seniorów); kategoria: 
speedbadminton – mistrzyni Polski 
w kategorii U12.

Michalina Matuszczak, Zespół 
Szkół w  Puszczykowie, wniosek 
Michaliny Matuszczak, kategoria: 
lekkoatletyka, I miejsce w Mistrzo-
stwach Powiatu w  Biegach Prze-
łajowych, IV  miejsce w  sztafecie 
4 x 400 m w Mistrzostwach Okręgu 
Poznańskiego.

Robert Nowakowski (stypen-
dium po raz czwarty), Zespół Szkół 
Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, 
wniosek Grzegorza Nowakowskie-
go, kategoria: kajakarstwo klasycz-
ne, I miejsce w kategorii k2 500 m 
i I miejsce w kategorii k2 1 000 m 
w XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży, I  miejsce w  kategorii 
k2 200 m i III miejsce w kategorii 
k2 500 m w Mistrzostwach Polski 
Juniorów 2015, V miejsce w kate-
gorii k1 10 000 w Długodystanso-
wych Mistrzostwach Polski.

Filip Radzik, V  Liceum Ogól-
nokształcące w  Poznaniu, wniosek 
Filipa Radzika, kategoria: koszy-
kówka, II  miejsce w  Międzywoje-
wódzkiej Lidze Juniorów Starszych 
U20 WZKosz, VI miejsce w rozgryw-
kach międzywojewódzkich III  Li-
gii Męskiej, IV  miejsce w  turnieju 

ćwierć�nałowym Mistrzostw Polski 
Juniorów Starszych U20 PZKosz. 

Zuzanna Sułek (stypendium 
po raz trzeci), Szkoła Podstawo-
wa nr 1, wniosek Krzysztofa Sułka, 
dyscyplina: tenis stołowy, I miejsce 
Grand Prix Wielkopolski kat. mło-
dzik, I miejsce w �nale drużynowym 
Wojewódzkich Igrzysk SP, I miejsce 
w turnieju Top 8 Wielkopolski w kat. 
młodzik, II  miejsce indywidualnie 
i III miejsce drużynowo w Mistrzo-
stwach Wielkopolski LZS, I miejsce 
(indywidualnie i drużynowo) w Mi-
strzostwach Wielkopolski, I miejsce 
w Wojewódzkich Eliminacjach Mini 
Olimpic Games PZTS, V  miejsce 
w deblu i V miejsce drużynowo w kat. 
młodzik w  Mistrzostwach Polski, 
II miejsce indywidualnie i I miejsce 
drużynowo w Mistrzostwach Polski 
LZS w kat. młodzik.

Barbara Szulc, Gimnazjum nr 2, 
wniosek Karoliny Szulc, kategoria: 
szermierka, Mistrzyni Polski mło-
dzików w szabli.

Aleksandra Wasinkiewicz, Szkoła 
Podstawowa nr 2, wniosek Małgorzaty 
Wasinkiewicz, kategoria: tenis stołowy, 
I miejsce w I, II i III Wojewódzkim 
Turnieju Skrzatek w Tenisie Stołowym, 
II miejsce w Mistrzostwach Wielko-
polski Żaków i Skrzatów, I miejsce 
w II i III Grand Prix Wielkopolski 
w kat. skrzatek.

Krzysztof Witkowski, Gimna-
zjum nr 2, wniosek Andrzeja Wit-
kowskiego, kategoria: tenis stoło-
wy, II  miejsce w  Indywidualnych 
Mistrzostwach Wielkopolski w kat. 
kadetów, III miejsce w Drużynowych 

Mistrzostwach Wielkopolski w kat. 
kadetów.

Filip Zarzyński, Liceum Ogól-
nokształcące w Puszczykowie, wnio-
sek Moniki Zarzyńskiej, kategoria: 
lekkoatletyka, I miejsce w Halowych 
Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów 
i Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce 
na dystansie 60 m i IV miejsce na 300 m, 
III miejsce w Mistrzostwach Wielko-
polski Juniorów i Juniorów Młodszych 
na dystansie 100 m, aktualnie 12. czas 
w Polsce na 100 m w kat. juniorów 
młodszych, VIII miejsce w Licealiadzie 
Lekkoatletycznej na poziomie woje-
wódzkim w biegu na 100 m.

Maja Zielińska (stypendium po 
raz trzeci), Gimnazjum nr 2, wniosek 
Arkadiusza Zielińskiego, kategoria: 
tenis stołowy, I miejsce w Mistrzo-
stwach Lubonia Szkół Gimnazjal-
nych, I miejsce w kat. 2001 i młodszej 
w Otwartej Lidze Tenisa Stołowego 
„Halamus Cup”, I  miejsce w  Mi-
strzostwach Wielkopolski LZS w kat. 
kadetek, I miejsce w Mistrzostwach 
Wielkopolski Kadetek, I miejsce w kat. 
kadetek w  Świątecznym Turnieju 
Asów Top 8, I miejsce w kat. juniorek 
w Turnieju Asów Top 8, XIII miejsce 
w  Międzynarodowych Młodzieżo-
wych Mistrzostwach Luksemburga. 

W tej kategorii nie przyznano sty-
pendiów Mateuszowi Swinarskiemu, 
Kacprowi Sommer�eldowi, Leszkowi 
Sobczykowi i Tomaszowi Kordziń-
skiemu.

oprac. (mtm)

Wszystkie dane pochodzą z Urzę-
du Miasta Luboń

Wczesnym rankiem 19 
września wyruszyliśmy 
na wycieczkę do Schwerin 

i do Ludwigslust. Pierwszym celem 
naszej długiej podróży był zamek 
w  Schwerin. Otoczony pięknym 
parkiem, leży w średniowiecznym 
uroczym miasteczku w Niemczech 
Północnych. Wielokrotnie był prze-
budowywany, co widać po różnych 
stylach. Ma tyle wież, ile dni w roku, 
a w 2007 r. pojawił się nawet na mo-
necie 2 Euro.

Po zwiedzeniu miasta pojecha-
liśmy do Ludwigslust. To miastecz-

ko również osadzone w niemieckim 
kraju związkowym Meklemburgia-
-Pomorze Przednie. Jest bardzo 
malownicze ze względu na swoje 
położenie – wręcz „porośnięte” 
drzewami i  zabudową domów 
z czerwonej cegły. W Ludwigslust 
zwiedziliśmy zamek – równie pięk-
ny jak ten w  Schwerin – i  park, 
który ukrywał wiele tajemniczych 
i  pięknych miejsc. Mieliśmy też 
okazję wziąć udział w festynie, któ-
ry odbywał się przed zamkiem.

Wróciliśmy do domu dopiero 
po północy. Pani Joanna Skórska 

jak zwykle rewe-
lacyjnie zorgani-
zowała wycieczkę 
i  w  zapewniła 
miłą atmosferę.

Julia Jankowiak
słuchaczka  

sj „German”

Dwa zamki na trasie
Wycieczka ze szkołą językową „German”

n
Przed zamkiem w Schwerin

W niedzielę, 13 września, na 
jeziorze Rościnno roze-
grano spławikowe zawody 

wędkarskie o  Puchar Jesieni Koła 
PZW Lubonianka na największą 
rybę. Stawką były puchary i  upo-
minki. W kategorii senior 1. miej-
sce zajął Tomasz Kowalczyk (leszcz 
400 g), 2. Zdzisław Pisarski (leszcz 
330 g), 3. Przemysław Bińczewski 

(leszcz 285 g), 4. Robert Grajczak 
(wzdręga 265 g), 5. Andrzej Grajczak 
(płoć 260 g), Roman Śróda (leszcz 
255 g). Wśród juniorów najlepszy 
był Maciej Kmiecik (leszcz 310 g), 

2. Monika Leńczuk (leszcz 155 g), 
3. Mateusz Zgrzeba (leszcz 150 g).

19 września na zalewie Radzyny 
rozegrano zawody dla wolontariu-
szy koła PZW Lubonianka w kate-
gorii open. 1. miejsce przypadło 
Tadeuszowi Nowickiemu (5735 
pkt), 2. Wojciechowi Skibińskiemu 
(5630 pkt), 3. Romanowi Cybulskie-
mu (4360 pkt), 4. Jackowi Boracho-

wi (4080 pkt), 5. Piotrowi Skibiń-
skiemu (3120 pkt), 6. Zdzisławowi 
Pisarskiemu (2820 pkt).

Roman Śróda

Kronika wędkarska

n
Zwycięzcy zwodów na jeziorze Rościnno w niedzielę, 13 września

12 grudnia 
udajemy  się na 
jarmark bożo-
narodzeniowy 
i święta pod pal-
mami do Poczda-
mu. Zapraszamy 
nie tylko naszych 
słuchaczy!
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Zlot piechurów

W dniach 10-13 września br. 
w  Rzeszowie odbył  się 
58.  Ogólnopolski Zlot 

Przodowników Turystyki Pieszej, 
zorganizowany przez Oddział Miejski 
PTTK im. M. Rachwała w Rzeszo-
wie i Oddziałową Komisję Turystyki 
Pieszej na zlecenie Komisji Turystyki 
Pieszej Zarządu Głównego PTTK 
w Warszawie. Wzięli w nim udział 
również członkowie lubońskiego 
Oddziału PTTK im.  C.  Ratajskie-
go. Bazą zlotu był Dom Studenta 
Politechniki Rzeszowskiej „Ikar”, 
celem – prezentacja walorów tury-
styczno-krajoznawczych Podkarpa-
cia; propagowanie turystyki pieszej; 
wymiana doświadczeń, integracja 
środowiska turystów pieszych oraz 
zdobywanie i rozszerzanie upraw-
nień przodownika turystyki pieszej. 
Komandorem imprezy był Marian 
Buda, a patronat nad nią objął mar-
szałek województwa podkarpackiego 
i ZG PTTK. Przybyło prawie 200. 
piechurów z całej Polski. Uroczyste 
otwarcie imprezy odbyło się w auli 
politechniki. Przedstawiono pre-
lekcje: „Podkarpackie zachwyca” 
i „Zabytki z listy UNESCO na Pod-
karpaciu”. Uczestnicy brali udział 
w wycieczkach przedzlotowych, które 
przebiegały przez Przeworsk, Jaro-
sław, Przemyśl, Krasiczyn, Trzcinice 
(Karpacką Troję), Krosno (Centrum 

Dziedzictwa Szkła), rezerwat Prządki, 
a część pojechała aż do Lwowa. Było 
także zwiedzanie Rzeszowa wraz 
z podziemną trasą turystyczną. Na 
wycieczkach zlotowych zwiedzano: 
Czerteż, Sanok, Łańcut, Leżajsk, Sie-
niawę oraz mniejsze miejscowości 
z zabytkowymi obiektami. Biesiada 
turystyczna odbyła się w Pstrągowej 
w Siedlisku Janczar. Zespoły tematycz-
ne wypracowały program działania 
i zadania Komisji Turystyki Pieszej 
na przyszłość.   

M. i J. Błaszczakowie

Forum publicystów
W dniach 17-20  września  br. 

w Poznaniu i Wągrowcu odbyła się 
17. edycja Forum Publicystów Kra-
joznawczych „Pałuki 2015”. Uczest-

niczyli w  nim także 
członkowie Wielko-
polskiego Klubu Pu-
blicystów Krajoznaw-
czych z  lubońskiego 

Oddziału PTTK. Organizatorami 

byli: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Komisja 
Krajoznawcza ZG PTTK, Wielko-
polska Korporacja Oddziałów 
PTTK oraz WKPK  PTTK. Celem 
Forum było: pokazanie form prak-
tycznej prezentacji obiektów krajo-
znawczych In situ (w miejscu), za-
poznanie z walorami krajoznawczy-

mi i  turystycznymi 
północno-wschodniej 
części Wielkopolski, 
wymiana doświad-
czeń i  doskonalenie 
umiejętności krajo-
znawczych oraz inte-
gracja autorów publi-
kacji krajoznawczych 
i działaczy krajoznaw-
czych. Imprezę rozpo-
częto w  Bramie Po-
znania, gdzie zapre-
zentowano referaty: 
„Pałuki jako region 
historyczny i  krajo-
znawczy” oraz „35-le-
cie Wlkp. Klubu Pu-
blicystów Krajoznaw-
czych”. Następnie 
uczestnicy udali się do 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wą-
growcu. Tutaj odbywały się otwarte 
zebrania członków Klubu i spotka-
nia dyskusyjne na temat sytuacji 
wydawnictw krajoznawczych. Były 
również wycieczki po bliższej i dal-
szej okolicy, zwiedzono m.in.: Mar-
gonin, Szamocin, Białośliwie, Wy-
rzysk, Osiek, Smogulec, Gołańcz, 
Tarnowo Pałuckie, Łekno, Wapno, 
Grocholin, Kcynię, Paterek, Ryna-
rzewo, Szubin, Żnin, Janowiec Wiel-
kopolski, Rąbczyn, Budziejewko, 
Popowo Kościelne. Celem wędró-
wek był także rezerwat przyrody 
„Dębina” i Dębowa Góra. 

Na zakończenie podsumowano 
Forum i omówiony formy działania 
Klubu na przyszłość.   

M. i J. Błaszczakowie

Wieści z PTTK Szlakiem bł. Edmunda
W sobotę, 26 

września Oddział 
PTTK im. C.  Rataj-
skiego zorganizował 
wycieczkę „Szlakiem 

bł. Edmunda Bojanowskiego” dla 
dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1, 
podczas której odwiedzono miejsca 
związane z patronem szkoły, czyli 

bł. Edmundem Bojanowskim. Gro-
madka dzieci wraz z  opiekunami 
i  katechetką – s. Elżbietą, służeb-
niczką wielkopolską – odwiedziła 
m.in. Grabonóg. Zwiedzono XVIII-

-wieczny, klasycystycznym dworek, 
w którym urodził się bł. Edmund, 
a w którym teraz znajduje się mu-
zeum etnogra�czne, które prezen-
tuje też ciekawą ekspozycję arche-
ologiczną oraz kolekcję militariów 

i trofeów myśliwskich. Duże zain-
teresowanie wzbudziły dokumenty 
i pamiątki po Edmundzie Bojanow-
skim. Kolejnym punktem wyciecz-
ki było Podrzecze, gdzie w 1850 r. 
Edmund Bojanowski założył pierw-
szą ochronkę dla dzieci wiejskich, 
która stała się zalążkiem Zgroma-
dzenia Zakonnego Sióstr Służebni-
czek. Następnym odwiedzonym 
miejscem było sanktuarium na 
Świętej Górze w  Gostyniu wznie-
sione w XVII w. na podobieństwo 
weneckiej świątyni Santa Maria 
Della Salute w Wenecji. Tutaj Ed-
mund Bojanowski jako 4-letnie 
dziecko został cudownie uzdrowio-
ny. W drodze powrotnej s. Elżbieta 
przeprowadziła konkurs z nagroda-
mi o  Edmundzie Bojanowskim. 
Wyjazd był możliwy dzięki �nan-
sowemu wsparciu Urzędu Miasta 
Luboń.    M. i J. Błaszczakowie

Pieczona Pyra 2015
W sobotę, 19  września  br., 

członkowie Szkolnego Koła Krajo-
znawczo Turystycznego PTTK przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 uczestni-
czyli w XV Rajdzie Turystycznym 
„Pieczona Pyra” do Lusowa. Wę-
drówkę rozpoczęli od odszukania 
grobu gen. Józefa Dowbora Muśnic-
kiego. Potem wędrowali szlakiem 
żółtym wokół jeziora Lusowskiego. 
Meta rajdu była na boisku Szkoły 

Podstawowej w Niepruszewie. Jak 
co roku organizatorzy przygotowa-
li wiele zabaw i konkursów tema-
tycznie związanych z wielkopolską 
pyrą. W  rajdzie wzięły udział 
64 osoby.    A. Jankowska

n
Uczestnicy Ogólnopolskiego Zlotu Przodowni-
ków Turystyki Pieszej w Karpackiej Troi w Trzcinicy   
fot. Jan Błaszczak

n
Uczestnicy 17. Forum Publicystów krajoznawczych przed zamkiem w Go-
łańczy   fot. Jan Błaszczak

n
Przed pomnikiem E. Bojanowskiego w Grabonogu   fot. Jan Błaszczak

n
Turyści z SP 1 przy grobie gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie
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Dwunastego września Luboński 
Klub Sportowy podejmował 
u siebie zawsze niewygodnego 

dla siebie przeciwnika – Concordię 
Murowana Goślina. Na początku 
spotkania wydawało się, że mecz 
będzie bardzo wyrównany, jednak, 
gdy w 17. minucie Bartłomiej Śron 
zdobył przepiękną bramkę z  rzu-
tu wolnego, lubonianie przeszli do 
zmasowanych ataków, czego efek-
tem było zdobycie drugiej bramki 
przez Jakuba Mikołajczyka. Goście, 
nie załamując się przebiegiem wy-
darzeń, przeprowadzili pod bram-
ką lubonian kilka niebezpiecznych 
akcji, podczas których nasi popełnili 
kilka błędów w obronie. W końcu 
sędzia podyktował rzut karny dla 
Concordii, jednak bramkarz LKS-
-u – Adam Stelmaszyk – dobrze 
dysponowany w tym dniu, wyszedł 
z niego obronną ręką. Druga połowa 

należała zdecydowanie do lubonian, 
Piotr Palacz dwukrotnie pokonał 
bramkarza gości. Gdy już było 4:0, 
goście kompletnie się pogubili, za to 
gospodarze pokazując wolę walki, 
zostali nagrodzeni kolejną już, piątą 
bramką. Zdobył ją Dominik Kollat, 
który właśnie przeszedł do LKS-u 
z Concordii Murowana Goślina. 

19 września LKS musiał prze-
łknąć gorycz porażki, której doznał, 
przegrywając 2:1 z liderem – Wartą 
Śrem. Bramkę dla LKS-u zdobył 
Jakub Mikołajczyk.

26 września lubonianie zremi-
sowali u siebie z Vitcovią Witkowo 
1:1. Bramkę zdobył Piotr Bartczak. 
3 października w meczu wyjazdo-
wym ponownie uzyskali remis 1:1 
z  Kłosem Zaniemyśl – zespołem 
z dolnej części tabeli. Bramkę zdobył 
Piotr Palacz.

Władysław Szczepaniak

LKS pogromił 
Concordię

Tabela Klasy Okręgowej
 1.  Warta Śrem 7 14 17:10
 2.  TPS Winogrady Poznań 7 13 14:12
 3.  Vitcovia Witkowo 7 13 14:14
 4.  Concordia Murowana Goślina 7 13 13:9
 5.  Luboński KS 7 11 17:8
 6.  1920 Mosina 7 11 17:13
 7.  Piast Kobylnica 7 11 9:8
 8.  Wiara Lecha Poznań 7 10 12:8
 9.  Wielkopolska Komorniki 7 9 10:10
 10.  Lipno Stęszew 7 9 15:22
 11.  Orkan Konarzewo 7 8 7:10
 12.  Polonia Poznań 7 7 11:13
 13.  Kłos Zaniemyśl 7 3 11:20
 14.  Spójnia Strykowo 7 2 9:19

Zespół z ul. Szkolnej nadal nie 
wiedzie się w rozgrywkach w A 
klasie. 13 września rozegrali 

na wyjeździe spotkanie z Liderem 
Swarzędz. Pomimo prowadzenia, 
luboński zespół niestety zszedł z bo-
iska pokonany przez gospodarzy 2:1. 

Bramkę dla Stelli zdobył Krystian 
Kofel. Jak się później dowiedzieliśmy, 
drużyna gospodarzy przekroczyła 
limit zmian w  trakcie gry i  Stella 
otrzymała piękny prezent – walko-
wer 0:3, który wynikł z pomyłki i nie 
sądzę, że z nieznajomości przepisów. 

Najbardziej zadowolony z tego 
jest z pewnością trener Stelli. 
Zespół wzbogacił się o 3 punkty.

19 września Stella przegra-
ła u  siebie z  KS Łopuchowo 
2:4. Bramki zdobyli Kamil 
Frankowski i Daniel Smulkow-
ski. 26 września Jurand Kozie-
głowy pokonał Stellę 1:0, 
a 3 października zespół Stelli 
zremisował z Czarnymi Czer-
niejewo 1:1. Gola dla Lubonia 
strzelił Piotr Michalak.

Podsumowując, w 7. me-
czach drużyna ze Szkolnej 
zdobyła zaledwie 2 punkty 
uzyskane w dwóch remisach.

Władysław Szczepaniak

Stella wciąż słaba

Tabela A klasy

 1.  Orkan Jarosławiec 7 19 32:5
 2.  Jurand Koziegłowy 7 18 15:7
 3.  Zawisza Dolsk 7 17 12:3
 4.  Clescevia Kleszczewo 7 16 25:12
 5.  Phytopharm Klęka 7 13 17:6
 6.  Czarni Czerniejewo 7 11 12:8
 7.  Pogoń Książ Wlkp. 7 10 16:13
 8.  Maratończyk Brzeźno 7 9 18:15
 9.  KS Łopuchowo 7 9 15:22
 10.  Polonia II Środa 7 7 13:18
 11.  Stella Luboń 7 5 9:18
 12.  Lotnik 1997 Poznań 7 4 11:22
 13.  Lider Swarzędz 7 3 6:28
 14.  Przemysław Poznań 7 0 7:31

Trzynastego września drużyna 
Pogromu Luboń występu-
jąca w klasie B, odniosła 

u  siebie pierwsze zwycięstwo 
w sezonie 2015-2016, pokonując 
KS Uchorowo 1:0. Jedyną bramkę 
na wagę 3 punktów zdobył Łu-
kasz Michałek. Tym sposobem 
trener Marek Gołębiewski, któ-
ry objął zespół, zaliczył bardzo 
udany debiut. Wraz z wicepreze-
sem Sebastianem Michalakiem 
ma nadzieję, że ich drużyna na 
zakończenie sezonu zakończy 
rozgrywki w środku tabeli. Z kro-
nikarskiego obowiązku należy od-
notować, że Marek Gołębiewski jest 
również prezesem Avii Kamionki. Po 
meczu, prezes Pogromu – Szymon 
Owsianny – powiedział, że widać 
bardziej poukładany skład druży-
ny, zwłaszcza w obronie. Cieszy go 
to zwycięstwo, a uzyskane punkty 
podbudują morale całego zespołu.

20 września Pogrom uległ w Zło-
towie tamtejszym Złotkom 3:1. 
Bramkę zdobył Rafał Śpiewak. 26 
września nasz zespół przegrał u sie-
bie z liderem grupy – Rożnovią Roż-

nowo 2:3. Był to bardzo wyrównany 
pojedynek. Pomimo ze lubonianie 
dwukrotnie prowadzili, nie udało się 
uzyskać choćby remisu, który byłby 
bardziej sprawiedliwy niż ostateczny 
wynik meczu. Bramki zdobyli Mi-
chał Bartoszewski z rzutu karnego 
i Adam Ćmakowski.

3 października SKS 13 Poznań 
pokonał Pogrom 5:1. Bramkę dla 
Pogromu z  rzutu karnego zdobył 
Michał Bartoszewski.

Władysław Szczepaniak

Pogrom krzepnie
Tabela B klasy

 1.  KS Lipa 5 13 13:3
 2.  Rożnovia Rożnowo 5 13 13:7
 3.  Złoci Złotkowo 5 12 18:6
 4.  Las Puszczykowo 5 11 15:7
 5.  SKS 13 Poznań 6 9 16:12
 6.  NKS Niepruszewo 6 7 10:12
 7.  Orły Plewiska 5 7 11:10
 8.  KS Uchorowo 5 6 11:9
 9.  Pogrom Luboń 6 3 6:19
 10.  Okoń Sapowice 5 1 12:26
 11.  Odlew Poznań 5 1 6:20

W Pucharze Polski strefy 
poznańskiej, w I rundzie 
sezonu 2015-2016 Pogrom 

Luboń zremisował na własnym bo-
isku 0:0 z Orłami Plewiska. Niestety 
w rzutach karnych lepszymi egze-
kutorami okazali się goście, którzy 
pokonali 4:2 zespół gospodarzy. 
W  następnej rundzie B-klasowy 
zespół Orła Plewiska zmierzył  się 
ponownie w Luboniu z A-klasową 
Stellą Luboń i musiał uznać wyższość 
naszych, którzy pokonali go 5:1. 
Bramki zdobyli: Arkadiusz Nowicki 
3 (wszystkie zdobyte z rzutów kar-
nych), Tomasz Mroczyński i Kamil 
Frankowski. 23 września rozegrano 
III  kolejkę i  tutaj Stella przegrała 
u  siebie z Avią Kamionki 1:3. Od 
tej rundy włączyła się do gry Klasa 
Okręgowa. Lubońskiemu Klubowi 
Sportowemu przyszło się zmierzyć 
na wyjeździe z  1920  Mosina. Lu-
bonianie wyszli z  tego pojedynku 
zwycięsko, pokonując gospodarzy 
4:2. Bramki zdobyli: Piotr Palacz (2), 
Jakub Mikołajczyk i Dariusz Imbio-
rowicz. 7 października w IV rudzie, 
w 1/16 Pucharu Polski, lubonianie 
podejmowali u  siebie III-ligową 
Unię Swarzędz. Ten mecz zakoń-
czył  się sensacyjnie. Po świetnej, 
ambitnej i  pełnej woli walki grze 

Zespół LKS-u pokonał Unię Swa-
rzędz 1:0! Wspaniałą, jedyną w tym 
meczu bramkę, z  rzutu wolnego, 
zdobył Michał Chmielecki. Była to 
przysłowiowa gorzka pigułka dla 
prowadzącego od niedawna druży-
nę ze Swarzędza trenera Jarosława 
Araszkiewicza, ponieważ gol ten 
wyeliminował jego drużynę z Pu-
charu Polski. Ten znany w światku 
sportowym lubonianin przyznał po 
meczu: Duża niespodzianka. Zwie-
dli mnie niektórzy moi zawodnicy. 
Co mogę powiedzieć? Luboński gra 
w niższej lidze niż Unia. Jest to ambit-
ny zespół, który ma dobrego trenera 
Łukasza Kubiaka. Ma także prezesa 
i zarząd, którzy wkładają wiele serca, 
by ten klub funkcjonował. Może nie 
jesteście faworytem rozgrywek ligi 
okręgowej, ale małymi kroczkami 
możecie zwojować wiele. Również 
strzelec bramki – Michał Chmielec-
ki – wyraził po meczu swoją opinię: 
Bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Był 
to dla nas ciężki mecz, bo graliśmy 
z  zespołem, który występuje dwa 
poziomy rozgrywkowe wyżej. Mecz 
był wyrównany, nawet z przewagą 
naszego zespołu, gdyż stworzyliśmy 
sobie więcej sytuacji strzeleckich i jed-
ną z nich wykorzystaliśmy.

Władysław Szczepaniak

LKS wyeliminował Unię 
z Pucharu Polski!

Sprostowanie
W ub. miesiącu na str. 4 błędnie podaliśmy, że Mistrzostwa Świata 

w  Speed Badmintonie odbyły  się we wrześniu. Ta prestiżowa impreza 
sportowa, w której dwoje lubonian zdobyło medale, odbyła się w sierpniu. 
Za błąd przepraszamy.   Red.
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Puchar Polski

Po bardzo udanych Mistrzostwach 
Świata, podczas których Tomasz 
Kaczmarek zdobył brązowy 

medal w  kategorii open, również 
z odbywającego się w dniach 12-13 
września w Konstancinie-Jeziornej 
I Pucharu Polski wrócił z trofeum. 
A właściwie z trzema trofeami, bo 
wygrał we wszystkich kategoriach 
Po zwycięstwie w turnieju indywi-
dualnym, podczas którego w �na-
le pokonał Cezarego Gutowskiego 

z  Warszawy, również w  deblu nie 
miał sobie równych, startując w pa-
rze z mistrzem świata, Piotrem Bo-
rowcem. W �nale pokonali Macie-
ja Kędziorę z  Lubonia i  Cezarego 
Gutowskiego z Warszawy. Tomasz 
zatriumfował także w �nale miksta, 
startując w parze z Anną Iwanisz-
czuk, z którą w �nale pokonali inną 
lubońską parę – Katarzynę Sitarz 
i Macieja Kędziorę. 

Obok Tomasza Kaczmarka, tak-
że inni lubońscy zawodnicy dzielnie 
walczyli w Pucharze Polski, zdoby-

Sukcesy speedbadmintonistów
wając 9. medalowych miejsc 
w trzech kategoriach i  tym 
samym bezapelacyjnie dy-
stansując zawodników  z in-
nych miast. Warto odnoto-
wać też drugie miejsce Ka-
tarzyny Sitarz w  kategorii 
open, która uległa w  �nale 
Zo�i Wincenciak z Krakowa. 

I Puchar Polski, z udzia-
łem 6. medalistów i medali-
stek mistrzostw świata, po-
twierdził wysokie umiejęt-
ności zawodników RUK-
-CUK Luboń.

Polish Open
Dobra passa nie opuści-

ła lubońskich zawodników 
RUK-CUK także podczas 
październikowych zawodów Polish 
Open w Warszawie. Katarzyna Sitarz 
zajęła III w kategorii +35 i taką samą 
pozycję razem z Maciejem Kędzio-
rą w mikstach, a sam Maciej zajął II 
miejsce w kategorii +40. Większość 
obserwatorów stwierdziła, że Maciej 
zagrał turniej życia i  zaprezento-
wał  się doskonale we wszystkich 
meczach, jakie rozegrał. Jego prze-
ciwnikiem w �nale był mistrz świa-
ta Janek Scawnicki ze Słowacji i jak 
na finał przystało, każdy set był 
bardzo emocjonujący i zacięty. War-
to też dodać, że w  kategorii +35 
Polki należą do światowej czołówki 

i  zajmują cztery czołowe miejsca 
w pierwszej piątce światowego ran-
kingu. 

Doskonale podczas turnieju 
spisywał się również Tomasz Kacz-
marek, choć uległ późniejszym �-
nalistom Melkerowi Edbergowi 
i Perowi Hjalmarsonowi ze Szwecji. 
Per to obecny mistrz świata i numer 
2 światowego rankingu, a  Melker 
jest na 4. pozycji. 

Mamy nadzieję, że naszym za-
wodnikom uda  się utrzymać taką 
formę do Mistrzostw Polski, które 
odbędą się 28 listopada w Kórniku.

RUK-CUK Luboń i Cezary Gutowski
n
Puchar Polski, drugi z prawej – lubonianin Tomasz Kaczmarek zwycięzca 
kategorii open   fot. Cezary Gutowski

n
Katarzyna Sitarz i Maciej Kędziora z trofeami 
Polish Open

Przy pięknej pogodzie i  du-
żym zainteresowaniu kibiców 
z lubońskich szkół, na boisku 

Orlik przy ul. Dojazdowej rozegra-
no turniej eliminacyjny o  Puchar 
Premiera RP. W  kategorii starszej 
(roczniki 2002 – 2003) uczestni-
czyło 6 zespołów. W pierwszej fazie, 
rozgrywki toczyły się w dwóch gru-
pach, a następnie rozegrano mecze 
pół�nałowe i �nał. W meczu �nało-
wym zespół Gimnazjum nr 1 (trener 
Marcin Winiecki) pokonał 3:0 SP 3 
(trener Mariusz Starzonek). Chłopcy 
z Gimnazjum nr 1 reprezentowali 

Luboń w kolejnym turnieju, roze-
granym 22 września w Puszczyko-
wie na boisku Orlik przy ul. Nowe 
Osiedle i  awansowali do dalszych 
rozgrywek w  Kościanie, na które 
jednak nie pojechali.

W młodszej kategorii (roczniki 
2004 – 2005) najlepsi okazali  się 
zawodnicy SP  2 (trener Andrzej 
Chyliński), którzy wygrali wszystkie 
mecze. W kolejnej fazie rozgrywek, 
23 września na orliku w Stęszewie, 
zostali zdyskwali�kowani.

LOSiR

W turnieju  
o Puchar Premiera
Gimnazjum nr 1 i „Dwójka” przeszły eliminacje

n
Mecz w ramach Pucharu Premiera

Były to pierwsze w naszym mie-
ście turnieje rankingowe pod 
patronatem Polskiej Federacji 

Petanque. W zawodach wzięło udział 
ponad 100 osób z kilku klubów zrze-
szonych w Federacji, reprezentują-
cych Aleksandrów Łódzki, Białystok, 
Chojnice, Ciechanów, Gorzów Wlkp., 
Lisków, Śrem, Warszawę, Wrocław 
i oczywiście Luboń, a także miłośni-
cy buli z Gostynia, Mieczewa i Po-
znania. Cieszymy się, że mogliśmy 
gościć kilku zawodników z pierwszej 
dziesiątki aktualnego rankingu Pol-
skiej Federacji Petanque.

Oba turnieje rozegrano syste-
mem szwajcarskim na dystansie 7 
rund.

Zarówno w  so-
botę, jak i  w  nie-
dzielę najlepsze 
z drużyn Lubońskiej 
Petanki uplasowa-
ły się na 6. miejscu. 
W  sobotę byli to: 
Mateusz Lisiak, Da-
riusz Surdyk i  Ze-
non Radziejewski, 
a dzień później Iwo-
na i Marcin Jeziorni.

Finalistów 
z miejsc 1-6 nagro-

dzono pucharami i  statuetkami, 
a  każdy z  uczestników otrzymał 
pamiątkowy button i nagrodę rze-
czową, wśród których były m.in. 
kule OBUT, kółka, miarki i pokrow-
ce na bule, krzesła turystyczne, śpi-
wory i plecaki.

Dla zawodników przygotowano 
chleb ze smalcem, dwudaniowy 
obiad, kawę, herbatę oraz pyszne 
domowe ciasto.

Oba turnieje współ�nansowane 
były ze środków otrzymanych 
z Urzędu Miasta Luboń.

Patronat medialny nad turnie-
jem objęły: Wieści Lubońskie i  e-
-lubon.pl.

Lubońska Petanka

Z udziałem najlepszych
W ostatni wrześniowy weekend Klub „Lubońska Petanka” przy 
współpracy z LOSiR Sp. z o.o. zorganizował dwudniowe 
Mistrzostwa Lubonia w bule

n
Uczestnicy Mistrzostw Lubonia w bule
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POLICJA – STRAŻ 

Qn 01.09 – z  niestrzeżonego parkingu 
przy ul. Dąbrowskiego skradziono hun-
daya (straty 35 000 zł).
Qn 01.09 – wykorzystując nieuwagę 

mieszkanki Puszczykowa, prawdopo-
dobnie przy ul. Żabikowskiej skradzio-
no jej portfel z dokumentami, kartami 
płatniczymi i gotówką (straty 2 100 zł). 
Postępowanie prowadzą lubońscy poli-
cjanci.
Qn 01.09 – na posesji przy ul. Poprzecz-

nej uszkodzono samochód (zarysowanie 
powłoki lakierniczej). Sprawcą był szwa-
gier właściciela auta.
Qn 02.09 – uczestniczce spotkania uro-

dzinowego odbywającego się w miesz-
kaniu przy ul. 11 Listopada, skradziono 
plecak z  dowodem osobistym i  kartą 
płatniczą.
Qn 02.09 – nieznany sprawca wybił szy-

bę w  przednich drzwiach samochodu 
zaparkowanego w hali garażowej przy 
ul. Kochanowskiego i skradł radio z na-
wigacją.
Qn 04.09 – przy ul. Niepodległości po-

licjanci zatrzymali lubonianina, który 
miał przy sobie telefon 
komórkowy poszuki-
wany w sprawie pro-
wadzonej od czerwca.
Qn 05.09 – przy ul. 

Kalinowej skradziono 
quada marki Bombar-
dier (straty 42 000 zł).
Qn 07.09 – przy ul. 

Kochanowskiego po-
licjanci zatrzymali 
kierowcę, który pro-
wadził samochód po-
mimo cofnięcia mu uprawnień do pro-
wadzenia pojazdów.
Qn 08.09 – na skrzyżowaniu ulic Unijnej 

i Łącznik kierowca samochodu mitsu-
bishi nie udzielił pierwszeństwa i naje-
chał rowerzystę jadącego oznakowaną 
drogą rowerową. Rowerzystę przewie-
ziono do szpitala. Doznał złamania nosa 
i  poważnej kontuzji nogi. Kierowcy 
samochodu zatrzymano prawo jazdy.
Qn 09.09 – z  niestrzeżonego parkingu 

przy ul. Sikorskiego skradziono citroena 
(straty 28 000 zł).
Qn 09/10.09 – wyważając drzwi, niezna-

ny sprawca włamał się do garażu przy 
ul. Osiedlowej i skradł narzędzia (stra-
ty 300 zł).
Qn 12.09 – przy ul. Żabikowskiej zatrzy-

mano nietrzeźwego kierowcę (0,6 pro-
mila).
Qn 15.09. – przy ul. Kościuszki zatrzy-

mano mieszkańca Granowa, który pro-
wadził pojazd bez posiadania uprawnień.
Qn 16.09 – w mieszkaniu przy ul. Lipo-

wej policjanci zatrzymali na gorącym 
uczynku dwie kobiety i dwóch mężczyzn 
podejrzanych o nielegalny pobór prądu 
na szkodę Enei.
Qn 17.09 – z posesji przy ul. Panka skra-

dziono samochód Renault (straty 40 000 zł).

Qn 17.09 – przy ul Żabikowskiej zatrzy-
mano kobietę i mężczyznę posiadających 
narkotyki.
Qn 18.09 – w pizzerii przy ul. Osiedlowej 

klient zapłacił podrobionym banknotem 
o nominale 20 zł.
Qn 18.09 – przy ul. Skóry zatrzymano 

mężczyznę jadącego rowerem poszuki-
wanym przez policję.
Qn 19.09. – przy ul Unijnej zatrzymano 

kierowcę będącego pod wpływem środ-
ków odurzających. Pasażer posiadał przy 
sobie narkotyki.
Qn 21.09 – przy ul. Cmentarnej policjan-

ci zatrzymali mężczyznę jadącego sku-
terem, pomimo posiadania zakazu 
prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Qn 21.09 – na terenie Gimnazjum nr 2 

przy ul. Kołłątaja skradziono 2 telefony 
komórkowe (straty 3 000 zł).
Qn 22.09 – przy ul. Korczaka nieznany 

sprawca skradł tablicę rejestracyjną od 
peugeota.
Qn 22.09 – po otrzymaniu zgłoszenia 

o niewłaściwie zaparkowanym citroenie 
przy ul. Korczaka, 
policjanci ustali-
li, że był to pojazd 
wcześniej skra-
dziony z  ul. Le-
śmiana (nieznany 
sprawca włamał się 
do samochodu 
i uruchamiając go, 
uszkodził stacyj-
kę), a  następnie 
porzucony (stra-
ty 2 000 zł).

Qn 22-23.09 – z niestrzeżonego parkin-
gu przy ul. Panka skradziono peugeota 
z narzędziami budowlanymi w środku. 
Policjanci zatrzymali dwóch mieszkań-
ców Poznania podejrzanych o kradzież 
pojazdu. Samochód odzyskano.
Qn 23.09 – przy ul. Wiejskiej skradziono 

renault (straty 25 000 zł).
Qn 24.09 – podczas transakcji wpłacania 

gotówki, pracownik banku BZ WBK SA 
przy ul. Kościuszki ujawnił 17 bankno-
tów stuzłotowych i cztery dwustuzłoto-
we będących falsy�katami.
Qn 24.09 – nieznany sprawca, włamując 

się, wyłamał okno i  wyrwał zamki 
w drzwiach garażu domu jednorodzin-
nym przy ul. Buczka. Technik krymi-
nalistyki zabezpieczył ślady linii papi-
larnych (straty 7 300 zł).
Qn 24.09 – na lubońskim odcinku auto-

strady A 2 doszło do kolizji 4 samocho-
dów; 3 osoby doznały obrażeń.
Qn 25.09 – przy ul. Armii Poznań poli-

cjanci zatrzymali mężczyznę podejrza-
nego o przerobienie danych w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu.
Qn 25.09 – przy ul. 3 Maja zatrzymano 

nietrzeźwego kierowcę (1,5 promila).
Qn 26.09 – na terenie hali LOSiR przy 

ul. Kołłątaja nieznany sprawca skradł 

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

leżący na stole telefon komór-
kowy (straty 1 000 zł).
Qn 27.09 – przy ul. Żabikow-

skiej zatrzymano nietrzeźwe-
go kierowcę (0,3 promila), 
który prowadził pojazd po-
mimo posiadania zakazu 
sądowego.
Qn 28.09 – przy ul. Żabikow-

skiej zatrzymano mężczyznę 
prowadzącego samochód 
pomimo posiadania zakazu.
Qn 29/30.09 – w hali garażo-

wej przy al. Jana Pawła  II, 
nieznany sprawca wybił szy-
bę w  przednich drzwiach 
samochodu, a następnie skradł 
fabryczne radio z nawigacją 
i  odtwarzacz DVD (straty 
3 000 zł).

Na podstawie danych 
policji

Paweł Wolniewicz

n
Samochód, który 22 września ok. godz. 9 blokował prze-
jazd ulicą Korczaka, okazał się kradziony (czytaj też 
obok)   fot. Mariusz Gieparda

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  
116 111; www.116111.pl

We wrześniu skradziono 
w Luboniu 5 samochodów 

i quada. Ponadto zatrzyma-
no 4 osoby posiadające 

narkotyki, 4 nietrzeźwych 
kierowców i 4 prowadzą-
cych bez prawa jazdy. Po-

pełniono też 5 przestępstw 
internetowych

Oznacz swój rower
W ramach programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny 

rower” Komisariat Policji w Luboniu zaprasza 26 października w godz. 
15-18; 30 października w godz. 10-13; 5 listopada w godz. 15-18; 19 li-
stopada w godz. 10-13; 27 listopada w godz. 15-18; 3 grudnia w godz. 
10-13; 16 grudnia w godz. 15-18 i 29 grudnia w godz.10-13. Rowery 
powinny być wyposażone w jedno światło pozycyjne białe lub żółte, ele-
ment odblaskowy, co najmniej jeden działający hamulec oraz dzwonek. 
Potrzebny jest dowód osobisty i ew. dowód zakupu roweru oraz uczestnic-
two osoby pełnoletniej w przypadku znakowania rowerów dzieci.  

PAW

Strażnicy miejscy wykonali we 
wrześniu 567 interwencji. Prze-
prowadzili 93 kontrole doko-

nania przyłącza do kanalizacji sani-
tarnej i złożenia deklaracji na wy-
wóz nieczystości stałych. W siedmiu 
przypadkach interwencje dotyczyły 
spalania suszu ogrodowego. W tym 
miejscu pragnę przypomnieć, iż 
zgodnie z  zapisem „Regulaminu 
utrzymania czystości i  porządku 
w mieście Luboń”, pod warunkiem 
że nie stanowi to uciążliwości dla 
sąsiadów, dopuszcza się spalanie od-
padów z drewna nie zawierających 
substancji niebezpiecznych oraz su-
chych pozostałości roślinnych, poza 
urządzeniami i instalacjami, w marcu 
i kwietniu, październiku i  listopa-
dzie. 46 interwencji wiązało się ze 
spożywaniem alkoholu w miejscach 
publicznych. Ich efektem stało  się 
ukaranie mandatami karnymi kre-
dytowanymi na podstawie przepisów 
„Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” 
23 osób. Trzy w stanie nietrzeźwości 
zagrażającym ich zdrowiu lub życiu 
przewieźliśmy do Izby Wytrzeźwień 
lub miejsca zamieszkania. 5 mandatów 
karnych strażnicy nałożyli na osoby, 
które nie dopełniły obowiązków spo-
czywających na właścicielach psów. 6 

interwencji wiązało się z Kodeksem 
Wyborczym. Dotyczyły w głównej 
mierze niezgodnego z Komunika-
tem Burmistrza Miasta Luboń z 17 
września umieszczeniem plakatów 
wyborczych. Wraz z funkcjonariu-
szami Komisariatu Policji w Luboniu 
przeprowadziliśmy 5 patroli szkolnych. 
1 września zabezpieczaliśmy okolice 
lubońskich palcówek oświatowych. 
8 patroli mieszanych skierowano do 
kontroli miejsc publicznych, gdzie 
najczęściej dochodzi do spożywania 
alkoholu. Z pracownikami Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej na 
4 wspólnych patrolach strażnicy 
dokonali 14 kontroli w  miejscach 
zamieszkania osób korzystających 
z pomocy tej instytucji. 12 września 
zabezpieczali ład i  porządek pod-
czas „Biby w Lasku”, a 19 września 
udzielili pomocy organizatorom fe-
stynu rodzinnego zorganizowanego 
przez Zakłady Chemiczne „Luve-
na”. 6 września pracowali podczas 
ogólnokrajowego referendum. We 
wrześniu odbyli też spotkania ze 
wszystkimi uczniami klas od „0” 
do III Szkoły Podstawowej nr  4, 
prezentując wiedzę na temat bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym.

Straż Miejska

Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

Podniebna kolizja
Jak podało radio ZET, w połowie września nad Krzesinami doszło do 

zderzenia w powietrzu jednego z stacjonujących na wojskowym lot-
nisku samolotów F-16, który wykonywał lot ćwiczebny, z  dronem. 

Dopiero po wylądowaniu samolotu zauważono na jego powierzchni nie-
wielkie uszkodzenia. 

Ciekawe, która z maszyn miała pierwszeństwo przelotu?
PAW
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Qn Z okazji 90. urodzin mamy – Regi-
ny Wagrowskiej – zdrowia i radości, 
szczególnie z ukochanej prawnusi, 
życzy córka Grażyna z rodziną.
Qn Kochanemu Mężowi – Karolo-

wi – w  60. Urodziny, wszystkiego 
najlepszego życzy żona Teresa oraz 
Natalia i Remigiusz.
Qn Stu lat i jednego dnia dłużej z oka-

zji urodzin – Jaśminie Grześkowiak 
życzą członkowie i sympatycy Kow-
bojskiego Miasteczka w Luboniu.
Qn Z okazji pierwszych urodzin – 

kochanemu Wnukowi Marcelkowi 
Piętce – dużo zdrówka i błogosła-
wieństwa Bożego życzą babcia Ola 
i dziadek Maryś.
Qn Pani Teresie Haburowej, z okazji 

imienin – dużo zdrowia, szczęścia 
oraz wszelkiej pomyślności życzy 
Maria z rodziną.
Qn Z okazji ukończenia pierwszego 

roczku – Braciszkowi Marcelko-
wi Piętce – dużo zdrowia, radości 
i wszelkiego dobra życzy kochająca 
siostra Adrianna.

Qn Kochanej wnuczce – Adriannie 
Brzezińskiej – z okazji 18. urodzin 
życzymy, aby każda chwila Twego 
dorosłego życia była pełna radości, 
szczęścia i  zdrowia – babcia Ela 
i dziadek Stefan.
Qn Pani Jadwidze Kurowskiej, z oka-

zji imienin – moc życzeń, zdrowia, 
pomyślności oraz dużo uśmiechu 
i sił życzy Maria N. z rodziną.
Qn Panu Stanisławowi Malepszakowi 

na 88. urodziny życzymy zdrowia, 
długich lat życia i błogosławieństwa 
Bożego – redakcja „WL” i  zarząd 
Stowarzyszenia „Forum Lubońskie”.
Qn Prezesowi Stowarzyszenia „Forum 

Lubońskie” – Tadeuszowi Walicza-
kowi – sukcesów na polu gołębiar-
stwa, satysfakcji z podejmowanych 
działań społecznych, zdrowia i po-
myślności w życiu osobistym życzą 
koledzy z zarządu i redakcji.

POLICJA – STRAŻ / BAW SIĘ Z NAMI

Jak przesłać życzenia?
W związku z poszerzeniem 

oferty przesyłania życzeń do 
rubryk: „Z serca” i „Kolacja 
we dwoje”, zrezygnowaliśmy 
z zamieszczania specjalnego 
kuponu, na którym przyj-
mowaliśmy powinszowania. 
Teraz można je kierować do 
redakcji: e-mailem (adres:  
redakcja@wiescilubonskie.pl),  
S M S - e m  [ p o d  n u -
m e r  7 1 0 6 8  w y s ł a ć :  
TC.WLZSERCA.(treść życzeń 
do 160 znaków), koszt usługi 
– 1 zł netto (1,23 zł z VAT)] 
lub na kartkach (wrzucać do 
niebieskich skrzynek pocz-
towych na terenie miasta lub 
przynieść do redakcji, ul. 
Wschodnia 23A/62).   (red)

Z serca

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

We wrześniu Ochotnicza 
Straż Pożarna interwenio-
wała 22 razy – w przypad-

kach 7 pożarów i 13 miejscowych 
zagrożeń, odnotowano też 2 fał-
szywe wezwania. Zdarzenia miały 
miejsca w  Luboniu, Poznaniu, na 
terenie gminy Komorniki oraz na 
autostradzie A2.
Qn 01.09 – pożar traw Komornikach 

(ul. Żabikowska),
Qn 02-09 – usuwanie konaru zwisają-

cego nad budynkiem na ul. Topolowej,
Qn 04.09 – pożar samochodu w Po-

znaniu (ul. Głogowska),
Qn 06.09 – sprawdzanie przyczyny 

włączenia się systemu monitoringu 
przeciwpożarowego w CH Factory, 
ul. Dębiecka,
Qn 07.09 – neutralizacja wycieku pali-

wa ze zbiornika w samochodzie oso-
bowym w Plewiskach (ul. Szkolna),

Qn 08.09 – wypadek samochodowy 
na ul. Armii Poznań,
Qn 11.09 – zabezpieczanie lądowa-

nia śmigłowca Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego w Łęczycy (Droga 
Wojewódzka 430),
Qn 14.09 – neutralizacja plamy ro-

popochodnej na jezdni ul. 11 Li-
stopada,
Qn 14.09 – usuwanie drzewa powalo-

nego na samochód na ul. Sobieskiego,
Qn 17.09 – wypadek samochodowy 

w Rosnówku (Droga Krajowa 5),
Qn 23.09 – sprawdzenie przyczyny 

włączenia  się systemu monito-
ringu przeciwpożarowego w Szre-
niawie (Muzeum Rolnictwa, ul. 
Dworcowa),
Qn 24.09 – wypadek samochodowy 

na autostradzie A2.
Norbert Kaźmierczak

OSP

Witam Cię serdecznie. Naj-
pierw rozwiązania z po-
przedniego numeru – ła-

migłówki matematycznej: hrabia 
August Cieszkowski i rebusu: Szkoła 
jest świetna (ciekawe, czy Ty rów-
nież tak myślisz?). Poprawne hasła 
podali wylosowani: Julia Zaporow-
ska, Michał Kiona i Jakub Kubicki.

W tym miesiącu odbędą się  wy-
bory do Sejmu i Senatu Rzeczpospo-
litej Polskiej. Być może wiesz, że 
w  Polsce w  1994  r. powstał  Sejm 
Dzieci i Młodzieży. Kadencja posłów 
trwa jeden rok, a jedyna sesja w roku 
odbywa  się 1 czerwca, w  Dzień 
Dziecka. Sejm DiM składa się, tak 
jak Sejm RP, z 460 posłów. Również 
w naszym mieście istnieje reprezen-
tacja młodzieży wobec władz samo-
rządowych. Przedstawiciele mają 
zwracać uwagę na potrzeby młodych 
mieszkańców. Młodzi mogą też zgła-
szać własne wnioski, projekty oraz 
uchwały. Kadencja trwa 2 lata. Do-
wiesz się, jak nazywa się taka repre-
zentacja młodzieży, gdy wykreślisz 
powtarzające się litery.

MŁWIEŚCIODWIEŚCIZIEWI
EŚCIŻOWIEŚCIWARWIEŚCIA-
DAWIEŚCIMIWIEŚCIASWIEŚCI-
TA 

Ty również, gdy skończysz 13 
lat i  będziesz chodzić do gimna-
zjum, możesz kandydować lub gło-
sować. Najpierw jednak sprawdź, 
czy umiesz logicznie myśleć. Prze-
czytaj uważnie i  rozwiąż poniższą 
zagadkę.

Emilka chodzi do trzeciej klasy 
i  ma pięć przyjaciółek. Wczoraj 
w szkole zrobiła im pięć zdjęć. Na 
zdjęciu 1. są przyjaciółki Danka 
i Celinka, na zdjęciu 2. są Alinka, 
Basia i Danka, na 3. są Danka i Ba-
sia, na 4. Ewelinka i Basia, a na 5 
fotogra�i są Celinka, Alinka i Ewe-
linka. Emilka chce mieć na zdję-
ciach dwie Alinki, dwie Basie, dwie 
Celinki, dwie Danki i dwie Ewelin-
ki. Które zdjęcie musi wyrzucić?

Czekam na odpowiedzi i życzę 
Wam wielu przyjaciół, bo kto umie 
być przyjacielem, znajdzie przyja-
ciela.

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla dzieci

Z okazji 25-lecia Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców 
„Wieści Lubońskie”, przypa-

dającego w grudniu 2015 r., już od 
kilku miesięcy zapraszamy czytel-
ników do udziału w  największym 
w historii pisma konkursie z  cen-
nymi nagrodami. Obdarujemy 25 
osób, a upominkami będą: kołdry 
antyalergiczne, komplety ręczników, 
bony do zrealizowania w  różnych 
lubońskich �rmach, Pisma Święte, 
upominki jubilerskie, piłki nożne.

Co miesiąc prezentujemy po 
dwa wyrazy, które złożą się na koń-
cowe hasło. Ostatnia para ukaże się 
w  listopadowym wydaniu „WL”. 
Listę nagrodzonych opublikujemy 
w  grudniowym numerze „Wieści 
Lubońskich”.

We wrześniu przedstawiamy 
kolejne dwa elementy hasła: i; oby-
watelskim.

Sponsorzy nagród w konkursie:

Qn „Hanna Style” Bielizna damsko-
-męska i dziecięca – Hanna Nowak, 
Luboń, ul. Puszkina 38A,
Qn Beata Wiśniewska – Wielkopol-

ska Giełda Odzieżowa w Poznaniu, 
boks 169 – Pościele, Kołdry, Ręczniki,
Qn „Cafe Krzyżan” – Emilia, Michał 

Nowak, Luboń, ul. Wschodnia 22D, 
Wiry, ul. Komornicka 179,
Qn Zakład Jubilerski (Złoto-Sre-

bro) – Stanisław Miedziński, Lu-
boń, ul. Osiedlowa 15,
Qn „Stal-Bet” Maria, Jan Pawlic-

cy – Materiały Budowlane, Luboń, 
ul. 3 Maja 10,
Qn Pracownia Krawiecka Konfek-

cja Męska Garnitury, Marynarki, 
Spodnie – Zenon Roszak, Luboń, 
ul. Kościuszki 55,
Qn Usługi Transportowo-Towarowe 

od 3,5 t – Przemysław Tylka, Luboń, 
ul. Drzymały 11a.

Władysław Szczepaniak

Jubileuszowy konkurs 
„Wieści Lubońskich”

Kolacja we dwoje
Qn Kochanym Jubilatom – Mirosławie 

i Zenonowi Cieślińskim – z okazji 
60. rocznicy ślubu (Diamentowych 
Godów) – dalszej miłości, wzajem-
nej życzliwości i  wyrozumiałości 
oraz zdrowia i szczęścia na dalszej 
drodze wspólnego życia życzy cór-
ka z rodziną.
Qn 26 października mija 30. rocz-

nica ślubu i z tej okazji kochanemu 
Mężowi – Karolowi – za wspólnie 
przeżyte lata dziękuje Teresa.

Qn Z okazji 35. rocznicy ślubu Iwony 
i Mieczysława Siebertów – wszyst-
kiego najlepszego, dużo zdrowia 
i uśmiechu na co dzień życzą Kasia 
z Tomkiem oraz Natalia z Marcinem 
i Kamilem.
Qn Krystynie i Waldkowi Wincza-

kom, z okazji 34. rocznicy ślubu – 
najserdeczniejsze życzenia składają 
dzieci i wnuki.
Qn Z okazji diamentowych godów naj-

serdeczniejsze życzenia dalszych lat 
w zgodzie, miłości i zdrowia Helenie 

Na kolację do restauracji „Villa Montana” 
przy ul. Poniatowskiego 14 wybiorą się w tym 
miesiącu państwo Helena i Albin Rogalowie. 
Życzymy przyjemności. Prosimy o pilny kon-
takt redakcją.

i Albinowi Roga-
lom życzą dzieci, 
wnuki i prawnuki.
Qn Z okazji 19. rocz-

nicy ślubu kocha-
nym Dzieciom Asi 
i Waldkowi Olejniczakom – gorące życzenia, 
zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz błogosła-
wieństwa Bożego składają rodzice.
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BAW SIĘ Z NAMI

Nasza krzyżówka

Poziomo
 1.  dopisek, dodatkowa notatka
 4.  gromada współtowarzyszy
 5.  znój, wysiłek
 6.  znak gra�czny w no-

tacji muzycznej
 7.  opinia, ocena
 9.  program rozrywkowy w TVN
 14.  karty do gry o naj-

wyższej wartości
 15.  mały krępy koń stepowy
 16.  wyraz utworzony 

przez przestawienie li-
ter w innym wyrazie

 17.  niezawodowiec
 20.  stojak służący malarzowi
 23.  potocznie: urwis, ga-

gatek, ziółko
 26.  rynek w starożytnej Grecji
 29.  ptak leśny z pięknym ogonem
 30.  metoda bezgotówko-

wych rozliczeń
 31.  klub sportowy z Torunia
 32.  typ rachunku przeznaczo-

ny dla osób �zycznych
 33.  bukiet z zasuszonych kwiatów
 34.  rzeka podziemna Ha-

desu, przez którą Cha-
ron przewoził zmarłych

Pionowo
 1.  odtrutka
 2.  człowiek wstrzymu-

jący się od czegoś
 3.  wydział wyższej uczelni
 8.  niemiarowość tętna
 10.  zapowiedź o niebez-

pieczeństwie
 11.  główna myśl utwo-

ru, wypowiedzi
 12.  doktor, medyk
 13.  upomnienie za niewła-

ściwe postępowanie
 14.  największy słodkowodny żółw
 17.  pływają w nim rybki
 18.  dwukołowy wóz u Normadów
 19.  wirusowa choroba zakaźna
 21.  potomstwo pta-

sie z jednego miotu
 22.  dolna część wielkie-

go pieca hutniczego
 24.  jezioro we wsch. Afry-

ce gł. w Malawi
 25.  ćwiczenia i gry służące pod 

noszeniu sprawności �zycznej
26.  przednia strona monety
 27.  opresje, tarapaty, trud-

ne położenie
 28.  na wyższe stanowisko

oprac. Bernard Stachowiak

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 20 utworzą rozwiązanie, które 
po wpisaniu do kuponu należy do końca października, na kartce 
pocztowej, dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23  a/62, patrz 

mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Lu-
bońskich” na terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, 
wylosujemy nagrodę, którą ufundowała �rma MALIBU z ul. Sikorskiego.

Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w poprzednim wydaniu „WL” 
brzmiało: Oddano odnowiony wiadukt kolejowy. Nagrodę wylosowała 
Stefania Kujawa z ul. Kolonia PZNF. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy 
w godzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Zabawa polega na odgadywa-
niu ciekawych i charaktery-
stycznych miejsc w Luboniu. 

Prosimy określić, co przedstawia 
opublikowana fotografia i  gdzie 
obiekt  się znajduje. Odpowiedzi 
można przesyłać (również pocztą 
elektroniczną), dostarczać do Re-
dakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 62) 
albo wrzucać do niebieskich skrzynek 
„Wieści Lubońskich” na terenie mia-
sta. Kartki z dopiskiem: „Zgadnij, co 
to” muszą być podpisane imieniem 
i nazwiskiem uczestnika konkursu. 
Wśród tych, którzy nadeślą poprawne 
odpowiedzi, rozlosujemy upomin-
ki. Prosimy też o nadsyłanie swoich 
propozycji (fotogra�i).

Opublikowane w ubiegłym mie-
siącu zdjęcie przedstawiało frag-
ment Ławeczki bł. Edmunda Bo-
janowskiego na placu jego imienia. 
Spośród poprawnych odpowiedzi 
wylosowaliśmy tę, którą nadesłała 
Barbara Szymankiewicz z ul. Trau-
gutta. Po odbiór niespodzianki za-
praszamy do redakcji (ul. Wschod-
nia 23 a/62) w godzinach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

n
Ławeczka bł. Edmunda Bojanowskiego na placu jego imienia w Żabikowie, 
której fragment (postać chłopca – z lewej) pokazaliśmy w ub. miesiącu

n
Zgadnij, fragment czego pokazujemy?   
fot. Zbigniew Henciel
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CO, GDZIE, KIEDY

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

Qn 15 października, godz. 17 – otwarte 
posiedzenie Komisji Ochrony Śro-
dowiska RML – Urząd Miasta, pl. 
Edmunda Bojanowskiego 2
Qn 17 października, godz. 15 – Stella 

Luboń-Maratończyk Brzeźno – bo-
isko, ul. Szkolna
Qn 18 października, godz. 10 – rajd 

Gminnego Ośrodka Kultury i Klubu 
Seniora w Komornikach – zbiórka 
przy Domu Kultury w  Wirach, ul. 
Łęczycka 101
Qn 18 października, godz. 15 – mecz 

Pogrom Luboń- Kadet Koziegłowy – 
stadion miejski, ul. Rzeczna
Qn 19 października, godz. 11 – spo-

tkanie kulturalno-historyczne pro-
wadzone przez Dorotę Molińską – 
pracownika naukowego UAM (sek-
cja teatralno-literacko-biblioteczna 
LUTW) – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 19 października, godz. 16-18 – 

dyżury radnych dla mieszkańców: 
P. Goryniak – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2; T. Zygmanowska 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42; M. Samulczyk – Gimnazjum 
nr 1, ul. Armii Poznań 27; M. Woź-
niak-Patej – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
Qn 19 października, godz. 18 – otwar-

te posiedzenie Komisji Komunalnej 
RML – tematy: plan budowy ulic, 
chodników i odwodnień w Luboniu; 
projekty uchwał, wnioski do KK – 
Urząd Miasta, pl. Edmunda Boja-
nowskiego 2
Qn 19 października, godz. 19 – Bi-

blioteczny Klub Filmowy – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 21 października, godz. 17 – „Skrzat 

Titelitury” – spektakl Teatru Art.-Re 
dla dzieci od 3 lat (bilet 3 zł) – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 23 października, godz. 16-17.30 

i 17.30 – 19 – działania plastyczne 
dla dzieci „Kolorowe malowanie” 
pod okiem plastyka Przemysława 
Szydłowskiego – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 23 października, godz. 18 – „Uchwy-

cone w czasie” – wernisaż malarstwa 

Jadwigi Zaręby – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 23 października, godz. 17-19 – 

debata poświęcona tematyce dopa-
laczy – Ośrodek Kultury, ul. Sobie-
skiego 97 – szerzej na str. 34
Qn 24 października, godz. 9.15-10.45 

i 11-12.30 – „Kolorowe malowanie” – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 24 października, godz. 12 – mecz 

Luboński KS-Orkan Konarzewo – 
stadion miejski, ul. Rzeczna
Qn 26 października, godz. 15-18 – 

znakowanie rowerów – Komisariat 
Policji, ul. Powstańców Wlkp. 42 – 
szerzej na str. 73
Qn 26 października, godz.  17.30-

19 – Klub Szachowy – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 26 października, godz. 19 – spo-

tkanie Klubu Miłośników Historii 
(ostatni poniedziałek miesiąca) – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 27 października, godz. 17 – otwar-

te posiedzenie Komisji Organizacyj-
no-Prawnej – tematy: analiza pracy 
MOPS, Bank książek w gimnazjach, 
analiza spraw organizacyjnych i praw-
nych w  Ośrodku Kultury – Urząd 
Miasta, pl. Edmunda Bojanowskiego 2
Qn 28 października, godz. 17 – otwarte 

posiedzenie Komisji Sfery Społecznej 
RML – Urząd Miasta, pl. Edmunda 
Bojanowskiego 2
Qn 28 października, godz. 18.30 – 

otwarte posiedzenie Komisji Budżetu 
i Finansów RML – tematy: opinio-
wanie stawek podatkowych przyję-
tych na rok 2016, analiza wniosków 
składanych do budżetu na rok 2016 
– Urząd Miasta, pl. Edmunda Boja-
nowskiego 2
Qn 29 października, godz. 17 – otwarte 

obrady Rady Miasta Luboń – Urząd 
Miasta, pl. Edmunda Bojanowskiego 2
Qn 30 października, godz. 10-13 – 

znakowanie rowerów – Komisariat 
Policji, ul. Powstańców Wlkp. 42 – 
szerzej na str.  73
Qn 2 listopada, godz. 16-18 – dyżury 

radnych dla mieszkańców: K. Górecki 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
A. Dworaczyk – Biblioteka Miejska, 

ul. Żabikowska 42; P. Wolniewicz – 
Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
T. Zygmanowska – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97
Qn 4 listopada, godz. 18 – „Śpiewać 

każdy może” – wspólne muzykowanie 
(pierwsza środa miesiąca) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 4 listopada, godz. 18 – debata nt. 

zasad usytuowania i liczby punktów 
sprzedaży alkoholu w  Luboniu – 
Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Żabi-
kowska 36 – szerzej na str. 76
Qn 5 listopada, godz. 15-18– znako-

wanie rowerów – Komisariat Policji, 
ul. Powstańców Wlkp. 42 – szerzej 
na str.  73
Qn 6 listopada, godz. 12 – z  cyklu 

„Cały Luboń czyta dzieciom” frag-
menty swoich ulubionych bajek czyta 
młodzież lubońskich gimnazjów – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 6 listopada, godz. 16-17.30 i 17.30-

19 – „Kolorowe malowanie” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 7 listopada, godz. 9.15-10.45 i 11-

12.30 – „Kolorowe malowanie” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 7 listopada, godz. 12 – mecz Lu-

boński KS-1920  Mosina – stadion 
miejski, ul. Rzeczna
Qn 7 listopada, godz. 14 – Stella Lu-

boń-Polonia II Środa Wlkp. – boisko, 
ul. Szkolna
Qn 8 listopada, godz. 14 – mecz Po-

grom Luboń- Odlew Poznań –  sta-
dion miejski, ul. Rzeczna
Qn 9 listopada, godz. 11 – James Ivory 

i inni. Ekranizacje prozy Henry’ego 
Jamesa – wykład dr. Marcina Jauksza 
w ramach LUTW – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42
Qn 9 listopada, godz. 17.30-19 – Klub 

Szachowy – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42

Qn 10 listopada, godz. 14 – spotkanie 
w Klubie Osób Niewidomych i Sła-
bowidzących „Promyk” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 11 listopada – 5. Luboński Bieg 

Niepodległości – czytaj na str. 77
Qn 14  listopada, godz.  14 – Stella 

Luboń-Phytopharm Klęka – boisko, 
ul. Szkolna
Qn 16 listopada, godz. 11 – spotkanie 

kulturalno-historyczne z cyklu Wiel-
kopolska – historia sztuki w pigułce 
– prowadzone przez Dorotę Molińską 
(sekcja teatralno-literacko-bibliotecz-
na LUTW) – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 16 listopada, godz. 16-18 – dy-

żury radnych dla mieszkańców: A. 
Okupniak – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2; M. Szwacki – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42; 
J. Bielawski – Gimnazjum nr 1, ul. 
Armii Poznań 27; K. Frąckowiak – 
Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 16 listopada, godz. 19 – Biblio-

teczny Klub Filmowy – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 19 listopada, godz. 10-13– znako-

wanie rowerów – Komisariat Policji, 
ul. Powstańców Wlkp. 42 – szerzej 
na str.  73
Qn 20 listopada, godz. 18 – spotka-

nie pt. „Moja ojczyzna Kamerun” ze 
studentką z Kamerunu – szkoła ję-
zykowa „German”, ul. Dworcowa 2/2 
– więcej na str. 78
Qn 23 listopada, godz. 17.30-19 – 

Klub Szachowy – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 30 listopada, godz. 19 – spotkanie 

Klubu Miłośników Historii (ostatni 
poniedziałek miesiąca) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

oprac. HS

Spotkanie, zorganizowane przez 
Burmistrz Miasta oraz Gmin-
ną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych odbę-
dzie się 4 listopada o godz. 18 w sali 
Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. 
Żabikowskiej 36 w Luboniu.

Rada Miasta posiada kompe-
tencje, by w uchwale określić liczbę 
punktów sprzedaży napojów zawie-
rających powyżej 4,5% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa), przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży 
oraz w miejscu sprzedaży. Również 

w drodze uchwały określane są za-
sady usytuowania na terenie gminy 
miejsc handlu i podawania napojów 
alkoholowych. W trakcie spotkania 
zostanie poddany dyskusji projekt 
zmian przepisów w  tym zakresie. 
Obecni będą przedstawiciele władz 
samorządowych, komendant Policji 
oraz Straży Miejskiej.

Czytaj też: www.lubon.pl www.
gkrpa.umlubon.pl

UML

Sprzedaż alkoholu
Debata na temat zasad usytuowania i liczby punktów sprzedaży 
alkoholu w Luboniu

Zawodnicy 5. Lubońskiego Biegu Niepodległości pobiegną ulicami: 
Wojska Polskiego, Klonową, 11 Listopada, Poniatowskiego, Szkol-
ną, 11 Listopada, Hugona Kołłątaja, Poprzeczną, Mariana Buczka, 

Targową, Fabryczną, Dworcową, ks. Streicha, Puszkina, Unijną, Poniatow-
skiego, 11 Listopada, Klonową, Westerplatte.

Start i metę zorganizowano na ul. Westerplatte.
Poszczególne kilometry na trasie: 1 km – ul. Poniatowskiego (przy ul. Jodło-

wej), 2 km – ul. Szkolna (przy ul. Lipowej), 3 km – ul. Poprzeczna (w połowie 
odcinka między ul. Długą a Wojska Polskiego), 4 km – ul. Targowa, 5 km – ul. 
Fabryczna (przy ul. Makuszyńskiego), 6 km – ul. ks. Streicha (na wysokości ul. 
Pułaskiego), 7 km – rondo Żabikowskie, 8 km – ul. Unijna (parking Biedronka),  
9 km – ul. Poniatowskiego (przy ul. Jodłowej).   LKB

Trasa biegu

wykonując pokaz artystyczny połą-
czony z nauką tańca. Na zakończe-
nie rywalizacji każdy psiak mógł się 
wykazać swoimi zdolnościami i wy-
szkoleniem. Podczas imprezy jeden 
z  trzech psów przeznaczonych do 
adopcji odnalazł dom i  rodzinę, 
która go przygarnęła. Po naradzie 
jury ogłosiło werdykt. Pan Paweł ze 
schroniska przeprowadził rozmowę 
z osobami pragnącymi dowiedzieć się 
więcej na temat pomocy, której po-
trzebują bezdomne psy. Wolonta-
riuszki z  przytuliska opowiadały 
o przygodach z podopiecznymi oraz 
o ich przywiązaniu i wdzięczności.

Dziękujemy za objęcie imprezy 
charytatywnej patronatem honoro-
wym przez Burmistrz Miasta oraz 
medialnym – miesięcznikowi „Wie-
ści Lubońskie”, „Informatorowi 
Miasta Luboń”, naszemedia, Plewi-
ska.pl. Dziękujemy sponsorom na-
gród: Urząd Miasta Luboń, Wydaw-
nictwo Debit, Rękodzielnicy – Mi-
chał i Kamila Gadzińscy, Krzyszto-
fowi Grzybkowi, Consilio Luboń 
oraz wszystkim przybyłym – za 
udział oraz przekazane dary.   

Zbigniew Henciel

Z miasteczka countrycd.  
ze str. 
53
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Start biegu nastąpi jak zwykle 
o godz. 11.11 z ul. Wojska Pol-
skiego, na wysokości hali LOSiR. 

Listę startową, liczącą 1500 uczestni-
ków, zamknięto zaledwie po 15 go-
dzinach i 49 minutach od momentu 
rozpoczęcia zapisów. Warto dodać, 
że pierwsze 1000 osób zgłosiło akces 
w ciągu 40 minut. Przypomnijmy, 
pierwsza edycja biegu zgromadziła 
na starcie 326 zawodników, druga 
już 628, trzecia 1120, a  rok temu 
na starcie zameldowało  się 1501 
uczestników.

W trakcie tegorocznej edycji 
będą również rozgrywane Mistrzo-
stwa 31. Bazy Lotnictwa Taktyczne-
go w Krzesinach. Zostaną nagrodze-
ni: najlepsza lubonianka i lubonia-
nin, najlepszy patriotyczny strój oraz 
biegacz i biegaczka z �agą, a wszyscy 
uczestnicy będą rywalizować w 14 
kategoriach wiekowych. Dla zwy-
cięzców przewidziano nagrody �-
nansowe, a  w  kategoriach wieko-
wych na najszybszych zawodników 
czekają bony ufundowane przez 
sponsora technicznego imprezy – 
�rmę „Świat Biegacza” z Poznania. 
Każdy uczestnik, który pokona dy-
stans 10 km, otrzyma pamiątkowy, 

odlewany medal, a na mecie ciepły 
posiłek oraz świętomarcińskiego 
rogala.

Dodatkowo ogłoszono konkurs 
dla lubońskich szkół podstawowych 
o nazwie: „Mistrz Kibicowania”, któ-
ry polega na dopingowaniu uczest-
ników biegu w specjalnie wytyczo-
nych strefach kibica. Konkurs został 
objęty patronatem Burmistrza Mia-
sta Luboń.

W ramach biegu, 7 listopada, 
w parku Papieskim na wzgórzu przy 
ul. Żabikowskiej zostaną rozegrane 
zawody biegowe dla najmłodszych 
pod nazwą „Mały Patriota”.

Konwencja Biegu Niepodległo-
ści nie zamyka się tylko w ramach 
imprezy sportowej, dlatego organi-
zatorzy zapraszają do udziału w wie-
lu dodatkowych atrakcjach przygo-
towanych specjalnie na ten dzień.

Głównym sponsorem biegu jest 
�rma LUVENA SA. Impreza jest 
współ�nansowana z budżetu Urzę-
du Miasta Luboń.

Więcej szczegółów na stronie 
zawodów www.lubonskibiegniepo-
dleglosci.pl

LKB

5 Luboński Bieg Niepodległości
Tradycyjnie 11 listopada odbędzie się Luboński Bieg Niepodległości. W tym roku przypada 5. edycja tej znanej szeroko imprezy 
organizowanej przez Luboński Klub Biegacza. Lista startujących, zamknięta w kilkanaście godzin, liczy 1500 uczestników

W związku z odbywającym się w środę, 11 listopada, 5. Luboń-
skim Biegiem Niepodległości, informujemy o częściowym 
zamknięciu ulic na terenie miasta

Na trasie biegu będą funkcjonowały 4 śluzy komunikacyjne, gdzie 
będzie możliwy warunkowy przejazd. Za kierowanie ruchem na śluzach 
odpowiada policja. Są to następujące miejsca:
Qn skrzyżowanie ul. Sobieskiego z Fabryczną,
Qn skrzyżowanie ulic Powstańców Wlkp. z ulicami ks. Streicha i Puszkina,
Qn rondo Żabikowskie,
Qn skrzyżowanie ul. Kościuszki z Unijną i Poniatowskiego.

Zamknięcie wszystkich ulic (patrz: trasa biegu) przed odbiorem 
Policji nastąpi o godz. 10.15. Zamknięcie strefy mety, ul. Westerplat-
te: 9.30-14.

Otwarcie poszczególnych odcinków:
Qn 1 km/9 km: ul. Świerkowa – godz. 13, ul. 11 Listopada – 12.45, 

Poniatowskiego – 12.45,
Qn 2 km: ul. Szkolna – 11.40, 11 Listopada (do Kołłątaja) – 11.40,
Qn 3 km: ul. Poprzeczna – 11.45, Traugutta – 11.50,
Qn 4-5 km: ul. Traugutta – 11.50, Fabryczna – 12,
Qn 6 km: ul. Fabryczna – 12, Dworcowa – 12.05, ks. Streicha – 12.10,
Qn 7 km: ul. Puszkina – 12.20,
Qn 8 km: ul. Unijna – 12.30,
Qn Strefa mety – 14. LKB

Utrudnienia w ruchu

Zgony

Śluby
29.08.2015 r.
Qn Marcin Remlein  

 i Agnieszka Stepczyńska
04.09.2015 r.
Qn Wojciech Drygas  

 i Urszula Celińska

Qn Marcin Łysek i Dalia Bilińska
19.09.2015 r.
Qn Dariusz Wilczak  

 i Malwina Domżalska
25.09.2015 r.
Qn Krzysztof Pawlak  

 i Paulina Kowalska

W sierpniu zawarto 23 związki 
małżeńskie. 18 par nie wyraziło 
zgody na publikację danych.

31.08.2015 r.
Qn Marek Sołecki ur. 1954 r.

01.09.2015 r.
Qn Eugeniusz Łagódka ur. 1953 r.

04.09.2015 r.
Qn Franciszek Kozłowski ur. 1929 r.

05.09.2015 r.

Qn Bronisław Cyprian ur. 1942 r.
07.09.2015 r.
Qn Stefania Kaczmarek ur. 1927 r.

09.09.2015 r.
Qn Zygmunt Urbaniak ur. 1937 r.

18.09.2015 r.
Qn Mieczysława Rydlewska ur. 1932 r.

30.09.2015 r.
Qn Stefan Śliwa ur. 1921 r.

Jagoda Wawrzyniak
zastępca kierownika USC

Serdeczne podziękowania Księdzu Prałatowi Romanowi Kubickiemu  
za sprawowanie Mszy św. i ceremonii pogrzebowej, Rodzinie,  

Przyjaciołom, Sąsiadom i Znajomym za o�arowane intencje mszalne,  
wieńce i kwiaty oraz uczestnictwo w dniu 14 sierpnia w Ostatniej Drodze  

naszego Kochanego: Męża, Ojca, Teścia i Dziadka

śp. Ludwika Wity
składają żona z rodziną

10 września 2015 r. zmarł

Tadeusz Gogolewski

orientalista, miłośnik Japonii i  jej 
kultury, poliglota,

bohater artykułu „Po prostu…  
GOGOL”, który ukazał się w „Wieściach 
Lubońskich” w lipcu 2004 r. na str. 13.

Był, jak mówił o  sobie, „z całego świata”. Urodzony na Pole-
siu wołyńskim, w  miasteczku cztery razy mniejszym od Lubonia.  
Od 1940  r., po ucieczce przed Syberią zmienił, może nawet ze  
dwadzieścia razy, miejsce zamieszkania. Luboń był tym ostatnim...

21 września został pochowany na cmentarzu w Żabikowie.
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OGŁOSZENIA

Bezpłatne ogłoszenia drobne w sprawie pracy można kierować 
do redakcji: e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl) oraz na 
kartkach (wrzucać do niebieskich skrzynek pocztowych na terenie 
miasta lub przynieść do redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).

Przypominamy, że jako bezpłatne przyjmujemy ogłoszenia, które 
dotyczą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, poszu-
kujemy magazyniera itp.) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje stałe-
go zatrudnienia (np. elektryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).

(red.)

Ogłoszenie o pracę

Ogłoszenia drobne
Korepetycje
Qn Matematyka, �zyka, – nauczyciele, 

dojazd; tel. 532 996 938   (h-195 VII-XII)
Qn Język niemiecki – korepetycje; tel. 

600 351 347   (097)
Qn Korepetycje niemiecki, dojeżdżam; 

tel. 505 448 085   (r-249 VIII-X)
Qn J. niemiecki; tel. 600  816  007   (r-

264 VIII-XI)
Qn Korepetycje j. angielski z dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (h-333 X-XII)
Qn Korepetycje – matematyka, �zyka, 

chemia – absolwentka Politechniki; tel. 
785 602 438   (h-333 X-XII)
Qn Chemia, �zyka, matematyka – ko-

repetycje, gimnazjum; tel. 785 602 439   
(h-333 X-XII)
Qn Angielski, niemiecki – korepetycje 

z dojazdem do ucznia; tel. 723 517 463   
(h-333 X-XII)
Qn Nauka gry na pianinie, keyboardzie, 

klarnecie, saksofonie; tel. 608 461 180   (pw)
Qn Korepetycje z  j. angielskiego dla 

uczniów z podstawówki i gimnazjum; 
tel. 733 212 334   (r-315 X)
Qn J. angielski – nauczanie, korepetycje – 

profesjonalnie i skutecznie. Zapraszam; 
tel. 606 225 012   (r-317-X)
Qn Angielski – korepetycje i konwersacje 

z dojazdem do ucznia, przygotowanie 
do egzaminów i testów; tel. 513 938 628   
(h-347 X-XII)

Praca
Qn Przyjmę pracowników do wykańcza-

nia domów i mieszkań; tel. 513 130 522   
(m-IX-II)
Qn Pracowników produkcyjnych, spawa-

czy MAG poszukuje STEELPRESS SP. 
z O.O., Luboń, ul. Powstańców Wlkp. 48; 
kadry@spp.net.pl   (r-VII-XI)
Qn Pracowita, dokładna i sumienna pani 

szuka pracy (prasowanie), tel. 603 724 937   
(a-VIII-X)
Qn Poszukuję do pracy chałupniczej; tel. 

507 624 828   (h-X)
Qn Potrzebny ślusarz mechanik do maszyn 

pralniczych w Luboniu: tel. 506 157 599   
(r-X)

Qn Dyspozycyjna uczciwa rzetelna Pani 
posprząta mieszkanie 1x lub 2x w tygodniu 
Luboń i okolice; tel. 695 746 028   (r-X)
Qn Potrzebny pracownik biurowy – za-

interesowane osoby prosimy o kontakt; 
tel. 790 589 172   (r-X)
Qn Firma Auto Club, Poznań, ul. Opłotki 15 

(przy autostradzie, na granicy z Luboniem) 
zatrudni na umowę o pracę do myjni 
samochodowej. Wymagane prawo jazdy 
kat. B. Mile widziana osoba z orzeczoną 
niepełnosprawnością. Tel. 61 890 06 86; 
61 890 06 84; 61 890 06 83   (r-X)

Usługi
Qn Karcher: tel. 664 222 905   (m-339 X-

XI,II-V)
Qn Projektowanie, zakładanie i konser-

wacja ogrodów, oczka wodne, fontanny, 
ogrody zimowe, akwaria, rozdrabnianie 
i utylizacja gałęzi, tel. 501 595 730   (rr-do)
Qn Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
Qn Naprawa 24 h, montaż junkersów, ko-

tłów, kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   
(h- 312 X-XII)
Qn Malowanie, szpachlowanie, tapeto-

wanie; tel. 601 57 44 87   (r-122 IV-XII)
Qn Układanie płytek; tel. 502  297  179   

(h-265-VIII-XI)
Qn Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrau-
liczne – złota rączka – tel. 503 712 456   
(r-315 X)
Qn Karcher – czyszczenie: dywanów, wy-

kładzin, tapicerek meblowych i samo-
chodowych. Czyszczenie, konserwacja 
skór – auto – dom. Polerowanie, zabez-
pieczenie lakieru. Wystawiam faktury 
VAT. Tel. 600 217 065   (r-324 X)
Qn Usługi krawieckie; tel. 504 209 889   

(m-295-IX-II)
Qn Lekarz i personel przychodni Wirmed 

zaprasza do kontynuowania opieki zdro-
wotnej w nowej przychodni C.M. Or-
chidea, Luboń ul. Wojska Polskiego 5 A; 
tel. 515 566 641   (r-352 X)

Nieruchomości
Qn Do wynajęcia lokal 67  m2 na cichą 

działalność w Luboniu na ul. Walki Mło-
dych; tel. 609 911 435   (h-349 X)
Qn Wynajmę lokale w Luboniu ul. Sobie-

skiego 55 A na zakład fryzjerski, biura, 
pomieszczenia archiwum lub na inną 
działalność. 50 m2 – 1800 zł netto z opła-
tami, 37 m2 – 1500 zł netto z opłatami, 
13,6 m2 – 1000 zł netto z opłatami, 12 m2 
– 1000 zł netto z opłatami, 9 m2 – 500 zł 
netto + opłaty, 100 m2 – 2500 zł netto + 
opłaty, 200 m2 – 4000 zł netto + opłaty; 
tel. 606 279 653   (m-322-X)
Qn Wynajmę lokal 116 m2 – Luboń, ul. 

Sobieskiego 55 A na parterze pod aptekę 
lub inną działalność. Cena do negocjacji; 
tel. 606 279 653   (m-322-X)
Qn Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam 

działkę budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy 
jeziorze, tel. 600 322 991   (r-332-X-XII)
Qn Do wynajęcia hala dwupoziomowa 

320  m2 w  Luboniu; tel. 509  127  704   
(h-334 X-XI)

Inne
Qn Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i go-

tówka do ręki; tel. 798  827  337   (h-
318 X-XII)
Qn Skup książek 1 zł – 1 kg; tel. 503 622 212   

(a-271 IX-XI)
Qn Kto nieodpłatnie przekaże tapczan dla 

potrzebującej osoby? Tel. 517 146 701   (pw)

Spotkanie 
z Kamerunem

Szkoła językowa „German” oraz 
Misja Kamerun zapraszają na 
spotkanie pt. „Moja ojczyzna 

Kamerun” ze studentką z Kameru-
nu Sonią Anzong, która pokaże, jak 
w jej kraju upina się chusty, opowie 
o swoim kraju i chętnie odpowie na 
nasze pytania. Afrykański poczęstunek 
zapewni restauracja „Madagaskar”. 
Zapraszamy 20 listopada o  godz. 
18 na ul. Dworcową 2/2.

Szkoła „German”
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ALARMOWE
Qn KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, 
tel. 61 813 09 97
Qn POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15 – pomoc doraźna  
pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.

 – tel. 61 864 88 94, 
 wypadki, nagłe zachorowania  

– tel. 112 lub 999
Qn STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzyso-

wego, tel. 697 630 284
Qn STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91
Qn POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
Qn POSTERUNEK ENERGETYCZNY

 ul. Fabryczna 4, tel. 61 813 03 02, zgło-
szenia usterek, tel. 24h 991 (informacje 
o planowanych przerwach w dosta-
wach prądu); www.operatorenea.pl
Qn ENETA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
Qn  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 697 630 824
Qn SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
Qn  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
Qn PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
Qn  Centrum Zagospodarowania Odpa-
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
Qn   TRANSLUB

ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

Qn  ZARZĄD TRANSPORTU  
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/
Qn STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
Qn POCZTY

– ul. Wschodnia 22/19 C,  
tel. 61 899 11 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 18, tel. 
61 813 02 33, pn. – pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 
61 813 03 82,  pn. – pt. 8 – 18
Qn LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

 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, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11
Qn  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
Qn PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDRO-
WIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
Qn GMINNA KOMISJA ROZ-
WIĄZYWANIA PROBLE-
MÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
Qn APTEKI CZYNNE PO 19

– „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 – 21

– „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. 8.00 – 20, sob. 8.00 – 14
Qn KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

Qn BANKOMATY 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. żabikowska 53 
- Małpka - ul. ArmiiPoznań (Euronet 24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
Qn URZĄD MIEJSKI w LUBONIU

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.wokiss.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
Qn BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
Qn MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
Qn KOŚCIOŁY

- 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

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
Qn MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
Qn BIBLIOTEKA MIEJSKA

 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. 10.00 – 16.30 

 Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 97 (Ośrodek 
Kultury) wt., czw. 12 – 19,  
pt. 9 – 15, tel. 607 874 382
Qn OŚRODEK KULTURY

 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, 
kom. 500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

Qn  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu
Qn PRZEDSZKOLA

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 6, tel. 500 405 422
- 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. 881 693 625
- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  

tel. 694 994 700
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

Qn SZKOŁY PODSTAWOWE
 Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  

tel. 61 813 04 92
 Nr 2, ul. Żabikowska 40,  

tel. 61 813 03 92
 Nr 3, ul. Dąbrowskiego 2a,  

tel. 61 813 04 42
 Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
Qn GIMNAZJA

 Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  
tel. 61 810 28 38

 Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  
tel. 61 893 23 16
Qn GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostat-
ni pt. miesiąca mityng otwarty) sal-
ka Zgromadzenia Sióstr Służebni-
czek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
Qn  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury człon-
ków rady nadzorczej – pierw-
szy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  LUBOŃSKI




































	80-96.pdf
	96


