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Jan Błaszczak, Maciej Gracz, Katarzyna Polero-
wicz-Kelma, Mariusz Marszałkiewicz,  
Paulina Sawicka, Beata Stempczyńska,  
Władysław Szczepaniak, Rafał Wojtyniak, 
Paweł Wolniewicz, Robert Wrzesiński

Piotr P. Ruszkowski (redaktor naczelny),  
Hanna Siatka (zastępca redaktora naczelnego), 
Jan Błaszczak, Stanisław Malepszak  
(członek honorowy redakcji), Jerzy Nowacki, 
Anna Pinkowska, Paulina Sawicka,  
Beata Stempczyńska, Władysław Szczepaniak,  
Rafał Wojtyniak, Paweł Wolniewicz,  
Robert Wrzesiński

Nowy budynek komisariatu policji przy ul. 
Powstańców Wlkp.   fot. Piotr P. Ruszkowski;  
oprac. okładki – Piotr Grzybak

TEMAT MIESIĄCA

cd.  
obok

W niespełna rok po uroczy-
stym wmurowaniu aktu 
erekcyjnego pod budowę 

nowego komisariatu policji przy 
ul.  Powstańców Wlkp. lubońscy 
stróże prawa przenieśli się do naj-
nowocześniejszej w garnizonie wiel-
kopolskim siedziby, wybudowanej 
na tyłach starej (już wyburzona). 
Przedsięwzięcie kosztowało ponad 
4 mln zł (2,4 mln wyłożyła Komenda 
Główna Policji, 1 mln – Powiat Po-
znański i 750 tys. zł Miasto Luboń)

Lubońscy policjanci pracują już 
w  nowym komisariacie. Jeszcze 
przed miesiącem trwała przepro-
wadzka i urządzanie pomieszczeń 
w  nowo wybudowanym obiekcie. 
Obecnie interesanci mogą załatwiać 
sprawy w przestrzennym holu przy 
biurze dyżurnego policjanta, nato-
miast lubońscy stróże prawa pracu-
ją w  nieporównywalnie lepszych 
warunkach. – Przez ponad 22 lata 
służby w policji nie miałem jeszcze 
okazji pracować w tak komfortowych 
warunkach – powiedział komendant 
Komisariatu Luboń – komisarz Ro-
bert Przyjemski. Podobnego zdania 
są pozostali policjanci. Szef luboń-
skiej policji rozpoczął pracę w na-
szym mieście 15 marca 2011  r. 
Trudne warunki lokalowe i sanitar-
ne, jakie zastał w ówczesnym komi-
sariacie, nie zniechęciły go, lecz 
wręcz przeciwnie zmobilizowały do 
działania, żeby je poprawić. Już 
wówczas pojawiła się myśl o dopro-

Najnowocześniejszy w garnizonie

wadzeniu do jak najszybszego wy-
budowania nowego, na miarę po-
trzeb XXI wieku komisariatu. Po 
sześciu miesiącach s łużby 
w Luboniu, w połowie października 
2011  r., komendant wziął udział 
w spotkaniu poświęconym warun-
kom pracy lubońskiej policji (sze-
rzej czytaj: „WL” 11-2011, s.  53). 
Wówczas udowodnił, że posiada dar 

zjednywania ludzi i zapaliło się zie-
lone światło dla jego wizji budowy 
nowej siedziby. Nie interesowały go 
półśrodki (dobudowa skrzydła, re-
mont), do swoich racji udało mu się 
przekonać zarówno zwierzchników 
jak i władze lokalne, którym uświa-
domił, że bez wspólnego partycy-
powania w kosztach, inwestycja jest 
nierealna. Po złożeniu przez nich 
deklaracji, luboński komendant 
jeszcze bardziej zaangażował  się 
w realizację swoich planów. Kolejno 
powstały koncepcja budowy, na-
stępnie projekt i wyłoniono wyko-
nawcę. 12 listopada ub. roku uro-
czyście podpisano i wmurowano akt 
erekcyjny pod budowę nowej sie-
dziby (szerzej czytaj: „WL” 12-2014, 
s. 61). Od tego czasu, w kolejnych 
wydaniach „WL”, co miesiąc infor-
mowaliśmy czytelników o postępach 
robót w ramach prowadzonej inwe-
stycji. Dzięki wzorowej współpracy 
szefa lubońskiej policji z  inwesto-
rem, projektantem i wykonawcą, po 
niespełna roku 40 policjantów i 2 
pracowników cywilnych przenio-
sło się do nowej, komfortowo wy-
posażonej siedziby o  powierzchni 
całkowitej 920  m2 (458  m2parter 

n
Lubońscy stróże prawa w nowej siedzibie, w 1. rzędzie drugi od prawej – 
komendant Robert Przyjemski, pierwszy z lewej – jego zastępca Dariusz 
Majewski   fot. Paweł Wolniewicz

n
W przestronnej dyżurce policjanci mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt 
i monitoring   fot. Paweł Wolniewicz
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cd.  
ze str. 
2

i 462 m2 piętro). Śmiało można stwierdzić, 
że komendant Robert Przyjemski dzięki 
swoim zaangażowaniu i  determinacji jest 
współautorem powstania obiektu na miarę 
naszych czasów.

Na parterze znajdują się m.in.: recepcja 
o powierzchni 40 m2 (w starym komisariacie 
– zaledwie 3 m2!), toaleta dla petentów przy-
stosowana dla osób niepełnosprawnych, 
pomieszczenie dyżurnego (23 m2), garaż dla 

4 samochodów (82  m2), 
przestronne szatnie (po-
licjanci nie muszą się już 
obawiać, że z  powodu 

wilgoci ich mundury 
i obuwie zapleśnieją) oraz 
pomieszczenia magazyno-

wo-gospodarcze. Z kolei na piętrze 
policjanci mają do dyspozycji m.in.: 

sekretariat, pokoje komendanta 
i jego zastępcy, sale odpraw (30 m2) 
z  zapleczem socjalnym oraz po-
mieszczenia biurowe poszczegól-
nych wydziałów.

Uroczyste otwarcie nowego ko-
misariatu nastąpi 24 listopada.

PAW
Patrz też sondaż na str. 22

n
Jeden z funkcjonalnych i jasnych korytarzy   
fot. Paweł Wolniewicz

n
W sobotnie południe, 24 października przystąpiono do rozbiór-
ki starego Komisariatu Policji przy ul. Powstańców Wlkp. 30-to-
nowa koparka wyburzeniowa z łatwością naruszyła mury bu-
dynku i zaczęła kruszyć jego konstrukcję. Wkrótce w tym miej-
scu powstanie parking samochodowy   fot. Paweł Wolniewicz

n
Drzwi do pokoju zatrzymań (w Luboniu 
do 8 godz.)   fot. Paweł Wolniewicz

n
Wjazd do garaży od ul. Krasickiego   fot. Paweł Wolniewicz
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DOBRE, BO... 
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

To, że w  Gimnazjum nr  1 
uczniowie pogłębiają wiedzę rów-
nież na szkolnych schodach, dzięki 
ogólnopolskim mediom stało  się 

słynne w  całej Polsce. Uczniowie, 
wchodząc po edukujących stop-
niach, na których pojawiły się naj-
ważniejsze daty z historii Polski, po 
prostu je zapamiętują. Pomysłodaw-
czyni umieszczenia dat na schodach 
– dyrektor placówki Anita Plumiń-
ska-Mieloch – i jej współpracowni-
cy realizują projekt „Eduspace”, 
natomiast oryginalne, edukujące 
schody mają pomóc młodzieży 
w  powtórce do egzaminu gimna-
zjalnego. Wkrótce w szkolnej prze-
strzeni pojawią  się na kolejnych 
stopniach klatki schodowej wzory 
matematyczne i chemiczne.

PAW

Dobre, bo edukujące

Oryginalne schody

Kolejność dat na schodach nie jest 
przypadkowa – ma ułatwić 
uczniom zrozumienie chronologii 
(od Chrztu Polski poprzez Bitwę 
pod Grunwaldem, Hołd Pruski – do 
Pierwszego Rozbioru Polski), do-
bór kolorów winien przyciągać 
wzrok oraz pobudzać pracę mózgu 
i wyobraźnię   fot. Paweł Wolnie-
wicz

Jego pasją zawsze były samoloty 
i podróże, dlatego ukończył Emira-
tes Aviation College jako steward. 
Jak nam powiedział, linia lotnicza 
Emirates jest najszybciej rozwijają-
cą się na świecie. Posiada 230 samo-
lotów, w  tym 66 dwupiętrowych 
z czterema silnikami, obecnie lata-
jących do ponad 140 miast w róż-
nych zakątkach świata. Airbus A 380 
należą do największych samolotów 
pasażerskich, które mogą pomieścić 
jednorazowo 544 podróżujących, 
z załogą. Na liniach w Emirates jest 
zatrudnionych ok. 25-tys. stewardes 
i stewardów z całego świata. Paweł 
Wełniak przez 7 lat pracy w Dubaju 
obleciał już wiele razy kulę ziemską, 
a najdłuższe jego loty (non-stop) to: 
Houston-Texas: 16 godz., Los An-
geles-California: 16 godz. i 30 min. 
Od lutego 2016 r. będzie latał z Du-
baju do Panamy: 17 godz. i 30 min. 
(najdłuższy bezpośredni lot na świe-
cie). Od czterech lat pracuje w I kla-

sie. Obsługiwał wielu międzynaro-
dowych polityków, aktorów i ludzi 
show-biznesu, m.in. Tony’ego Blaira, 
Donatella Versace i Paris Hilton.

Paweł Wełniak urodził się 1 lip-
ca 1978  r. Od dziecka mieszkał 
w Luboniu przy ul. Dąbrowskiego. 
Dziś bardzo często odwiedza rodzi-
nę i rodzinne miasto. Edukację roz-

Dobre, bo światowe

Z cukiernika na 
stewarda!
Lubonianin Paweł Wełniak obsługuje samoloty pasażerskie 
najdynamiczniej rozwijającej się linii lotniczej Emirates w Dubaju, 
którymi wielokrotnie okrążył kulę ziemską

cd.  
na str. 
31

n
Paweł Wełniak – steward największej linii 
lotniczej z siedzibą w Dubajun
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Posiada brązowy pas w 5-stop-
niowej skali (biały, niebieski, pur-
purowy, brązowy i czarny). BJJ to 
jego sposób na spędzanie wolnego 
czasu.

Przez pewien okres zaprzestał 
udziału w zawodach. Zadecydowa-
ły o tym nie tylko względy zawodo-
we i rodzinne, ale również ekono-
miczne. Trzeba pamiętać, że ten 
sport jest w całości i wyłącznie �-
nansowany z  kieszeni zawodnika. 
Niemałe koszty treningów i zawo-

dów pokrywa z własnych środków, 
a  jedyną nagrodą jest satysfakcja, 
podziw przyjaciół i duma rodziny.

Kolejne zawody międzynarodo-
we – w Berlinie – czekają Wojciecha 
Zaradzkiego 14 listopada. Następ-
nego dnia (15 listopada) w Pozna-
niu, odbędą  się XI  Mistrzostwa 
Polski w  Brazylijskim Jiu Jitsu. 
W  planach ma start w  Mistrzo-
stwach Europy, które odbędą  się 
w styczniu w Portugali.

(Z)

DOBRE, BO... 

W zawodach London Fall 
International Open, zor-
ganizowanych przez In-

ternational Brazilian Jiu-Jitsu Fede-
ration (IBJJF), które odbyły się 17-
18 października, na macie stanęło 
w kilkunastu kategoriach (ok. 6 walk 
w  kategorii) ponad 1200 zawod-
ników z  całego świata. Zmagania 
z udziałem lubonianina Woj-

ciecha Zaradzkiego zakończyły się 
przyznaniem mu złotego medalu 
w kategorii do 94,5 kg w kimonach 
(wygrał z Michaelem J.W. Fletcherem 
z klubu GRACIE BARRA – praw-
dopodobnie największy team BJJ na 
świecie, z najlepszymi nauczycielami 
i �liami na całym globie). Lubonia-
nin zdobył też srebro w kategorii do 
91,5 kg bez kimona (przegrał z Ga-
rethem Murpchym – też z GRACIE 
BARRA) oraz brąz w kategorii open 
bez kimona.

Niecały miesiąc wcześniej, tj. 26 
września, w  Pucharze Polski BJJ 
rozegranych w Lubońskim Ośrodku 
Sportu i  Rekreacji z  udziałem ok. 
800 zawodników, udało mi się zdo-
być srebrny medal w kategorii po-
wyżej 97,5 kg.

Nie są to jedyne osiągnięcia 
Wojciecha Zaradzkiego, luboniani-

na od urodzenia 
(obecnie mieszka 
na ul. Wschod-
niej). Interesuje się 
Brazylijskim Jiu 
Jitsu od ponad 10 
lat. Jego sukcesy 
przedstawialiśmy 
już w  kwietniu 
2011 r. (str. 7), kie-
dy podczas I  Mi-
strzostw Polski No 

Gi (bez kimon) zajął 3. miejsce. 
Miał wtedy ma 26 lat. Wcześniej 
próbował gry w piłkę nożną. Myśląc 
o rozwoju swojej kariery sportowej 
i próbie sił w MMA (mieszane sty-
le walki – chwyty i uderzenia), tre-
nował również boks. Najbardziej 
polubił jednak sporty walki polega-
jące na chwytach – judo, zapasy, itp., 
wśród których wybrał BJJ.

Trenuje 3 razy tygodniowo 
w  klubie „Barracuda” Poznań. 
Wcześniej ćwiczył w „Stre�e Walki” 
w Poznaniu pod okiem założyciela 
tego klubu – Karola Matuszczaka 
– który w 1998 r. wprowadzał BJJ 
do Polski. Poza tym biega (2 razy 
w tygodniu ok. 5 km) i ćwiczy na 
siłowni (w CH Pajo w Luboniu). 27 
września wziął udział w 5-kilome-
trowym biegu z przeszkodami Su-
rvival Race na Malcie (rywalizacja 
bez miejsc).

Dobre, bo medalowe

Sporty walki Wojciecha Zaradzkiego
Zdobył złoto, srebro i brąz w Brazylijskim Jiu Jitsu na międzynarodowych zawodach w Londynie

n
Wojciech Zaradzki – nie tylko złoty medalista 
międzynarodowych otwartych zawodów 
w Brazylijskim Jiu Jitsu w Londynie

Podopieczni Stowarzyszenia 
„Wspólna Droga” odebrali poczas 
Festynu w  Cieszkowiance (26 
września) 5 rowerów trójkołowych, 
o�arowanych przez Fundację ECO 
TEXTIL z siedzibą w Skarżysku-
-Kamiennej. Ten niecodzienny dar 
wywołał wiele radości u  wszyst-

kich, którzy będą korzystali z da-
rowanych rowerów rehabilitacyj-
nych.

Lubońskie stowarzyszenie 
i  jego podopieczni wyrażają 
wdzięczność za okazane serce.

PAW

Dobre, bo z serca

Podarowane rowery

n
 Szczęśliwi lubonianie na podarowanych Wspólnej Drodze specjalnych 
rowerach
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DOBRE, BO... 

17 października w  Poznaniu 
w hali widowiskowo-sportowej Ci-
tyzen odbyły się I Mistrzostwa Pol-
ski Zachodniej w Tańcu Nowocze-
snym Mark’n’ Move. Były to pierw-
sze tego typu konfrontacje taneczne 
w sercu Poznania, przeznaczone dla 
klubów zrzeszonych w Polskiej Fe-
deracji Tańca, organizacjach part-
nerskich działających na terenie RP 
oraz klubów niezrzeszonych w żad-
nej organizacji tanecznej w Polsce. 
Na parkiecie zaprezentowały się też 
dziewczęta z Lubonia, które swoją 

pasję rozwijają i doskonalą w Aka-
demii Tańca BEZUMA. Ich taniec 
i  umiejętności zostały zauważone 
i docenione przez jury. Dodać na-
leży, że konkurencja była duża, gdyż 
do Poznania przyjechały zespoły 
znane z  osiągania wysokich lokat 
w różnych turniejach na arenie mię-
dzynarodowej.

Lubonianki zatańczyły m.in. 
obok tancerzy z Poznania i okolic, 
Szczecina, Sochaczewa oraz Warsza-
wy. Ich występ przyniósł same suk-
cesy. Tytuł mistrzowski, czyli 1. miej-
sce w swojej kategorii, zdobyła solo 
uczennica SP 3 Kinga Tonder, a jej 
koleżanka z klasy – Gabrysia Refor-
mat – stanęła na podium tuż za nią, 
zdobywając tym samym tytuł wice-
mistrzyni. Oprócz występu indywi-
dualnego dziewczęta zaprezentowa-
ły się jeszcze w miniformacji disco 
dance, w której tańczą jeszcze dwie 
uczennice z SP 3: Hanna Bednarska 

i Julia Lewandowska oraz mieszkan-
ka Dębca – Barbara Woźniak. Razem 
wytańczyły kolejny tytuł wicemi-
strzowski i zdobyły srebrny medal. 
Debiut solowy najmłodszej naszej 
uczestniczki, 7-letniej Aleksandry 
Piątek z  SP  1 w  Luboniu, również 
został uwieńczony ogromnym suk-
cesem. Ola uzyskała 2.  miejsce 
w swojej kategorii, a lepszą od niej 
okazała się jedynie dziewczynka ze 
Szczecina, która ma już na swoim 
koncie występ na arenie międzyna-
rodowej. Mistrzynią Polski Zachod-

niej w  tańcu solo 
w  swojej kategorii zo-
stała jeszcze jedna tan-
cerka BEZUMY – 
mieszkanka pobliskiego 
Świerczewa – Anita 
Huminiecka.

Te wspaniałe wy-
niki dziewczęta zdoby-
ły dzięki wytrwałości 
i ciężkiej pracy na tre-
ningach. Ich pasją jest 
taniec, któremu po-
święcają każdą wolną 
chwilę. Autorką lub 
współautorką większo-
ści choreogra�i, w któ-
rych zaprezentowa-
ły  się dziewczęta na 
mistrzostwach, jest 
również mieszkanka 
Lubonia – Zuzanna 
Janicka. Obecnie tan-

cerki przygotowują się do kolejnych 
zawodów, m.in. będą to: Grand 
Prix Polski we Wrześni, Internatio-
nal Polish Cup w Karczewie i być 
może World Dance Week w Miko-
łajkach. Mamy nadzieję, że te ich 
występy będą kolejnym powodem 
do dumy.

BJ

Dobre, bo wytańczone

Tytuły mistrzowskie

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)

n
Mistrzynie Kinga Tonder i Gabrysia Reformat  wraz 
z resztą zespołu, który również nagrodzono

Dobre, bo docenione

Lubońscy nauczyciele
15 października w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola 
Marcinkowskiego przy ul. Bukowskiej 16 w Poznaniu odbyła się 
uroczystość wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz nagród 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Uhonorowano również lubońskich 
pedagogów

Medale Komisji Edukacji Na-
rodowej przyznano 118 osobom. 
Wśród nich znalazła  się była na-
uczycielka lubońskich SP 1 i Gim-
nazjum nr  2, a  obecnie dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Dąbrowie, lubonianka 
– Elżbieta Zapłata-Szwedziak. Me-
dal jest nadawany przez Ministra 
Edukacji Narodowej za szczególne 
zasługi dla oświaty i wychowania, 
głównie w zakresie działalności dy-
daktycznej, wychowawczej i opie-
kuńczej, twórczości dla dzieci i mło-
dzieży oraz kształcenia i doskona-
lenia nauczycieli.

W uznaniu szczególnych zasług 
w pracy dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej nagrodą Wielko-
polskiego Kuratora Oświaty wyróż-
niono w  tym roku 86 wielkopol-

skich pedagogów, w tym dyrektor 
lubońskiego Gimnazjum nr 1 i na-
uczyciela historii – Anitę Plumiń-
ską-Mieloch oraz nauczyciela ma-
tematyki i informatyki z tej szkoły 
– Karolinę Wilczyńską-Kąkol. Lu-
bońskie gimnazjum jest jedyną 
w tym roku placówką w Wielkopol-
sce, której dwóch pedagogów uho-

n
Laureatki nagród Wielkopolskiego Kura-
tora Oświaty przed tablicą i portretem 
patrona szkoły – Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego   – Anita Plumińska-Mieloch 
(z lewej) i Karolina Wilczyńska-Kąkol  
fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
na str. 
44

n
Elżbieta Zapłata-Szwedziak w swo-
im gabinecie, w Szkole Podstawo-
wej im. Astrid Lindgren w Dąbro-
wie
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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

Przy ul. Osiedlowej 27 otwarto cukiernię 
„Krzyżański”. Różnorodne wypieki dostępne są 
również na zamówienie, a na życzenie klienta 
– dostarczane do domu. Cukiernia zaprasza od 
pn. do pt. w godz. 9 – 17, w sob. i niedz. 9 – 15. 
Tel. 505 901 907; www.smacznetorty.pl   
fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Żabikowskiej  51 otwarto Cu-
kiernię „Elite”. Jest czynna 7 dni w tygodniu 
w  godz. 9-18 (pon.-pt.) oraz 9-16 (sob.-
-niedz.). Poza zakupem ciast na wynos, 
w lokalu można też poddać się konsumpcji 
przy kawie lub herbacie na miejscu. (patrz 
też reklama na str. 8)

Przy ul. Wojska Polskiego 67/1 (obok gabi-
netu stomatologicznego) otwarto punkt oferu-
jący: obuwie damskie i młodzieżowe, tekstylne 
dziecięce, śniegowce, torebki i kapcie. Sklep „Bu-
cik” zaprasza od pn. do pt. w godzinach 9 – 17, 
natomiast w sob. 9 – 13.   fot. Paulina Sawicka

Zajmująca się dotąd robotami ogólnobudow-
lanymi i ocieplaniem budynków �rma ABI Aniela 
Rakowska przy ul. Kościuszki 68/1 poszerzyła dzia-
łalność o transport (istnieje możliwość wynajęcia 
busa do przewozu różnych towarów). Dni i godzi-
ny pracy uzgadnia się telefonicznie – 667 568 347.   
fot. Paulina Sawicka

Funk-
cjonująca 
od 24 lat 
przy ul. 
Przemy-
słowej  19 
�rma „Di-

splay Print”, po wyburzeniu sta-
rej siedziby, wybudowała nową 
i wkrótce się do niej przeniesie. 
Jako jedna z pierwszych w Wiel-
kopolsce rozpoczęła obróbkę 
tworzyw sztucznych oraz druku. 
Projektuje i produkuje materia-
ły reklamowe oraz narzędzia 
z tworzyw sztucznych z zastoso-
waniem druku, a także łączenia 
ich z metalem i drewnem. 
fot. Paweł Wolniewicz

W połowie października 
w Intermarché przy ul. Żabi-
kowskiej 53B wprowadzono 
szybką sprzedaż samoobsłu-
gową wyrabianych na miej-
scu produktów wędliniarskich 
i garmażeryjnych – porcjowa-
nych i pakowanych próżniowo 
również na miejscu. Przed sto-
iskami wędliniarsko-mięsnym 
i garmażeryjnym pojawiły się 
lady chłodnicze umożliwiające 
klientom również samoobsługę.   
fot. Paweł Wolniewicz

W ostatniej dekadzie lipca, 
w sąsiedztwie supermarketu Inter-
marché, u zbiegu ulic Żabikowskiej 
i  Powstańców Wlkp., na działce 
o powierzchni 2 000  m2 rozpoczę-
to budowę restauracji McDonald’s, 
będącej lokalem typu McDrive. 
Wkrótce będzie tu można zjeść 
pierwszego hamburgera.

Nowy obiekt restauracyjny 
McDonald’s jest już wybudowany 
pod klucz. Obecnie trwają prace 
adaptacyjno-wykończeniowe we 
wnętrzu oraz porządkowanie tere-
nu na zewnątrz. Jak się dowiedzie-
liśmy, otwarcie nowej restauracji 
nastąpi w pierwszej dekadzie grud-
nia.

PAW

Wkrótce otwarcie

n
Przy wjeździe na parking supermarketu Intermarché, od strony ul. Żabi-
kowskiej zamontowano na wysokim słupie standardową reklamę McDo-
nald’s z logo restauracji, która góruje nad okolicą   fot. Paweł Wolniewicz
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Przy sklepie „Żabka” na skrzy-
żowaniu ulic Kościuszki i Poniatow-
skiego ustawiono paczkomat InPost. 
To system automatycznych skrytek 
pocztowych służący do nadawania 

i odbierania przesyłek i umożliwia-
jący również zwrócenie przesyłki 
do sklepu internetowego. W pacz-
komacie znajduje się czytnik kart, 
dlatego można zamawiać paczki 

również za pobra-
niem. Więcej in-
formacji na temat 
urządzenia moż-
na znaleźć na 
stronie interneto-
wej: www.paczko-
maty.pl

Paulina Sawicka

Nowy paczkomat

n
Automat do odbioru paczek InPostu przy ul. Ponia-
towskiego   fot. Paulina Sawicka

Luboński deweloper „Akropol 
Inwestycje” rozpoczął swoje kolejne 
przedsięwzięcie. Tym razem stawia 
kilka budynków (głównie w zabu-
dowie bliźniaczej) na kilkunastu 
działkach przy ul. Laskowskiej 
w Wirach (przedłużenie ul. Krętej 
w Luboniu), na wysokości ul. No-
wej. Generalnym wykonawcą inwe-
stycji jest �rma „MIR-BUD”.

Odległości pomiędzy domami 
będą miały minimum 8  metrów. 
Deweloper planuje wystawić na 
sprzedaż 34 lokale, których łączny 
metraż wyniesie 2  652  m2. Po-
wierzchnia lokali to odpowiednio 
55  m2 (17  mieszkań) oraz 101  m2 

(17). Jednopoziomowe mieszkania 

na parterze będą 3-pokojowe, nato-
miast znajdujące się na piętrze lo-
kale dwupoziomowe będą posiada-
ły 4  pokoje. W  każdym budynku 
przewidziano 4  mieszkania 
(2 mniejsze z tarasami o powierzch-
ni ok. 8 m2 oraz 2 większe – z bal-
konami o podobnej wielkości). Te 
na parterze będą wyposażone 
w ogródki o powierzchni od 100 do 
prawie 300 m2.

Ceny lokali kształtują się od 250  
do 270 tys. zł brutto. Wszystkie będą 
wyposażone w instalacje: elektrycz-
ną, wodno-kanalizacyjną i gazową. 
Do każdego będzie należeć jedno 
miejsce parkingowe. Budynki zo-
staną ocieplone styropianem o gru-

Mieszkania w Wirach

bości 15  cm. Teren osiedla �rma 
utwardzi i oświetli.

Pierwsze mieszkania, w  stanie 
deweloperskim, zostaną oddane do 
użytku w połowie przyszłego roku. 
Inwestorowi trudno jest jednak 

określić, kiedy zakończy się budowa 
wszystkich domów.

Kolejną, już rozpoczętą inwe-
stycją Akropolu w  Luboniu, jest 
budowa mieszkań przy ul. Polnej.

Paulina Sawicka

n
Wizualizacja budynków od strony frontowej

W październiku przejście przez 
ul. Unijną prowadzące na Wzgórze 
Papieskie zostało kompleksowo za-
opatrzone. Pasy drogowe odmalo-
wano i zaznaczono czerwienią i po 
obu stronach jezdni ustawiono lam-
py. To jedyne boczne dojście do 
parku przez ruchliwą obwodnicę 
jest teraz znacznie bezpieczniejsze.

HS

W standardzie

Zaznaczone czerwonymi pasami 
przejście przez ul. Unijną przy 
wejściu do parku Papieskiego, 
z dwiema latarniami, pojemnikiem 
na śmieci i znakiem drogowym   
fot. Hanna Siatka

n
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Straży Miejskiej lub Policji. Zawsze 
w pierwszej kolejności poszukiwany 
jest właściciel pojazdu. Jeśli brakuje 
tablic rejestracyjnych, można dotrzeć 
do niego chociażby dzięki nume-
rowi VIN (Vehical Identi�cation 
Number). Sprawdza się również, czy 
samochód ma aktualne ubezpiecze-
nie i badanie techniczne. Właściciel 
musi usunąć go z drogi publicznej 
w  wyznaczonym terminie. To on 
ostatecznie podejmuje decyzję, co 
dalej z  jego własnością. W  przy-
padku, gdy auto nie nadaje się do 
dalszego użytkowania, można je po 
prostu zezłomować. Może dzięki na-
szej interwencji pojazdy te zostaną 
wkrótce usunięte.

PS, PPR, HS

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

Przy ul. Wschodniej od dłuż-
szego czasu stoi na poboczu 
porzucony czerwony �at 126p. 

Właściciele najprawdopodobniej za-
pomnieli o „maluszku”. Inny wrak 
widoczny w Nowym Centrum Lu-
bonia, to ford K4 porzucony przy 

alei Jana Pawła II. Natomiast przy 
ul. Kurowskiego od kilku miesięcy 
straszy wyglądem wrak białego �ata 
Seicento. Do auta, które pozostawio-
no przy drodze (praktycznie w polu), 
już się włamano, o czym świadczy 
uszkodzony zamek w drzwiach od 

strony kierowcy. Pojazd 
jest w opłakanym stanie 
i zarasta wysoką trawą. 
Kolejny wrak znajdu-
je się w Żabikowie przy 
ul. Wiosennej i sprawia 
problemy komunikacyj-
ne. Takich samochodów 
wciąż w Luboniu przy-
bywa. Zdaniem Rafa-
ła Sołeckiego ze Stra-
ży Miejskiej, podobne 
„przypadki” należy 
zgłaszać bezpośrednio 

Porzucone wraki

n
Czerwony maluch przy ul. Wschodniej   fot. Paulina Sawicka

n
Białe seicento, które straszy przy ul. Kurowskiego   
fot. Paulina Sawicka

n
 Wrak noszącej widoczne ślady wypad-
ku, czerwonej mazdy na ul. Wiosennej 
uniemożliwia śmieciarce Kom-Lubu 
wyjazd z wąskiej ul. Pogodnej. Ciężarów-
ka musi się wycofywać i objeżdżać osie-
dle, docierając na ul. Wiosenną z innej 
strony   fot. Hanna Siatka

n
Obrośnięty chwastami granatowy ford na s�aczałych oponach przy al. 
Jana Pawła II   fot. Piotr P. Ruszkowski

Pomóżmy strażnikom miejskim i  wskażmy kolejne miejsca, gdzie 
zalegają wraki samochodowe! Czekamy na Państwa sygnały.

Śladem interwencji czytelnika, 
udałem się na dworzec w Luboniu. 
Nie byłem tu od dawna, więc prze-
żyłem szok. Widać pieniądze i pra-
cę włożoną w remont tego miejsca. 
Robi wrażenie czystością, zachowa-

niem dawnego kształtu architekto-
nicznego, starannym wykończe-
niem, oświetleniem i nawet można 
powiedzieć – rozmachem. 30-ty-
sięczny Luboń zasługuje w pełni na 
taki dworzec. Jeśli stałby się stacją 

komunikacji 
metropolitarnej, 
byłoby nie tylko 
pięknie,  a le 
praktycznie 
i   wygodnie. 
Tyle zachwytów 
i pochwał. A te-
raz łyżka dzieg-
ciu. Obiekt zbu-
dowany kosz-
tem 1,3 mln zł, 
mimo wielu 
zapowiedzi 
otwarcia dla pa-
sażerów, nadal 
stoi pusty. Fir-
ma, która po-

d o bn o  by ł a 
szkolona do jego 
obsługi, nie po-
jawiła się. Nie-
czynne są kasy 

Dworzec widmo

i toalety. To jest inny obraz upadku 
kolei w  Polsce. Może jeszcze bar-
dziej namacalny niż bałagan, do 
którego podróżni są przyzwyczaje-
ni. Brud, spóźniające  się pociągi, 
nieoczekiwane zmiany peronów 
i  torów wjeżdżających pociągów, 
lekceważenie rozkładów jazdy, zmu-
szanie, jak w Poznaniu, do przejścia 
przez centrum handlowe, umiesz-
czone między parkingiem a dwor-
cem itd. To wszystko było i  jest 
udręką oswojoną, ale żeby wyre-
montowany dworzec, który powi-
nien być otwarty i  służyć pasaże-
rom, był zamknięty i nie służył ni-
komu, no może poza Strażą Miejską 
Lubonia – to nowe osiągnięcie 
spółek prawa handlowego, dawniej 
PKP. Jest to dowód na małą, wbrew 
zaklęciom wyznawców, skuteczność 
uspółkowienia państwowego przed-

siębiorstwa. Prywatna własność 
i  konkurencja – tak, ale niektóre, 
ważne instytucje życia publicznego 
i  gospodarki narodowej powinny 
działać pod nadzorem państwa, 
które nie może uciekać od odpo-
wiedzialności za ich funkcjonowa-
nie. To wbrew pozorom jest mniej 
anonimowy adresat ewentualnych 
pretensji za złe funkcjonowanie. 
Przykład zachodniego sąsiada niech 
będzie wzorem, DB funkcjonuje bez 
zarzutu.

Miejmy nadzieję, że ktoś pójdzie 
po rozum do głowy i  dworzec 
w  Luboniu będzie wreszcie służył 
ludziom, a informacja, że klucz do 
toalety znajduje  się w kasie, która 
od dawna jest nieczynna, będzie 
głupim żartem z przeszłości.

J.N.

n
Poczekalnia (dosyć, że otwarta dla podróżnych!) z nie-
czynną kasą biletową. Podróżni narzekają też, że poda-
wane przez megafon komunikaty o godzinach przyjaz-
du spóźnionych pociągów są rzadkie i nieprecyzyjne. 
W pozbawionym obsługi budynku dworca nie sposób 
uzyskać rzetelną informację   fot. Piotr P. Ruszkowski

Komunikaty jak z �lmu „Miś”   
 fot. Piotr P. Ruszkowski

n
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Uwaga na liście 
leżące na jezdniach. 
Spadają tak szybko, 
że służby miejskie 
nie są w stanie ich 
na bieżąco sprzątać. 
Wilgotne mogą 
spowodować po-
ślizg kół pojazdu, 
szczególnie na za-
krętach ulic. Na 
zdjęciu niebezpiecz-
ny wlot ul. Lipowej 
w Szkolną (z lustrem 
drogowym) z war-
stwą mokrych liści 
na łuku jezdni.    
fot. Hanna Siatka

Jesień niekolorowa

n

Tak wygląda chodnik na ul. 
Dworcowej, w  bezpośrednim są-
siedztwie stacji kolejowej. Zdewa-
stowane ciężkim sprzętem płytki 
miejscami zupełnie nie pełnią funk-
cji, jaka temu miejscu jest przypi-
sana – chodnika. Przypominają 
bardziej gruzowisko. Dla przyjeż-
dżających pociągiem do Lubonia to 
pierwszy widok naszego miasta 
bezpośrednio po wyjściu z dworca 
kolejowego. Sygnał otrzymaliśmy 
od mieszkańca Gorzowa dawnego 
lubonianina, który przybył odwie-
dzić rodzinne strony.

(R)

Po gruzie

Gruzowaty chodnik przed wej-
ściem na dworzec kolejowy 
w Luboniu – wizytówka naszego 
miasta   fot. Piotr P. Ruszkowski

n

Klienci placówek usługowych 
zlokalizowanych w  budynku nr  5 
przy al. Jana Pawła II od strony ul. 
Pułaskiego (Nowe Centrum Lubo-
nia) narzekają na przeszkodę we 
wjeździe na plac. Ten nieutwardzo-
ny teren postojowy, o przeznacze-
niu zgodnym z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 
„Luboń-Centrum”, odgradza od obu 
ulic krawężnik, utrudniający dotar-
cie do banku, punktu nadania i od-
bioru przesyłek kurierskich oraz 
pralni chemicznej.

HS

Po co ten próg?

n
Niepotrzebny krawężnik przy wjeździe na parking przed placówkami 
handlowymi przy al. Jana Pawła II – widok od ul. Pułaskiego   fot. Hanna 
Siatka

Zarośla przy ul. Żabikowskiej 
w okolicy ronda są stałym miejscem 
pozbywania się śmieci. W ub. mie-
siącu na str. 36 pokazywaliśmy stan 
zagajnika za wiaduktem autostra-
dowym naprzeciw „Biedronki”, 

a  dziś pas zieleni ciągnący  się od 
Strumienia Junikowskiego w stronę 
stacji benzynowej. Nie po raz pierw-
szy mieszkańcy monitują, byśmy 
zajęli się tym terenem.

HS

Zamiast do PSZOK-u

Idąc chodnikiem wzdłuż ul. Żabikowskiej w okolicy Pajo Centrum wystar-
czy rozsunąć gałęzie krzewów, by zobaczyć sterty odpadów budowlanych 
i innych śmieci   fot. Hanna Siatka

Na ul. 1 Maja, tuż po remoncie 
drogi, mieszkańcy skarżyli  się na 
hałaśliwą pokrywę włazu usytu-
owaną na wysokości zakładu bla-
charskiego   fot. Maciej Gracz

Do 
poprawki

n

n
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Siedzę obok Roberta Korcza 
(mówi, że kompozytor, o tym 
samym nazwisku, to jego ro-

dzina) Jest aktywny i  poruszony 
wszystkim, co dzieje się wokół. To 
podobno on wywalczył, 9-letnim 
wierceniem dziury w  brzuchach 
radnych, prawo mieszkańców do 
wypowiedzi na początku każdej 
sesji. W innych gminach rzeczywi-
ście muszą czekać na koniec obrad, 
a te mogą trwać wiele godzin. Nie 
każdy wytrzyma. Robert Korcz jest 
wytrwały. Bezpośrednia demokracja, 

mówi, przynosi efekty.
Korzystając w  wywalczonego 

prawa pyta: 1. Czy Luboń przyjmie 
imigrantów? 2. Ile, i  dlaczego tak 
dużo, zarabiają w opiece społecznej? 
3. Dlaczego nie działają gdzieś świa-
tła na skrzyżowaniu?

Odpowiedzi otrzymuje od 
razu Burmistrz mówi, że gmina nie 
jest gotowa na przyjęcie imigrantów, 
bo sama ma kłopoty z potrzebują-
cymi mieszkań i pomocy, ale jeśli 
otrzyma takie zlecenie wojewody, 
to je wykona, występując o odpo-
wiednie na ten cel środki. Ideę po-

mocy imigrantom Burmistrz popie-
ra.
Co do płac w  MOPS odpowiedź 
będzie później, po sprawdzeniu 
szczegółów.
Światła, o  które pytał pan Korcz, 
czekają na konieczne uzgodnienia 
i zaczną działać po ich zakończeniu.
Odpowiedzi zostają przyjęte.

Żale mieszkańców
Głos mają kolejni mieszkańcy. Przy-
szli ze swoimi bolączkami i preten-
sjami do władz miasta.

Qn 1. Mieszkańcy ul. Paderewskiego 
domagają się usunięcia znaków za-
kazu zatrzymywania sprzed swoich 
domów (patrz też str. 23). Są bardzo 
podenerwowani, uważają bowiem, 
że Burmistrz ich zawiodła, choć 
w kampanii mówiła, że mieszkań-
cy są najważniejsi. Jak się okaże, po 
wielu nerwowych wypowiedziach ze 
wszystkich stron, zaszło w sprawie 
typowe qui pro quo. Przedsiębiorca 
z Paderewskiego, oskarżany o uciąż-
liwość nocnego za i wyładunku, za-
żądał „w odwecie” ograniczenia pra-
wa właścicieli sąsiednich domów do 

SAMORZĄD 
Z notatek obywatela

Sesja pełna napięć!
Co się działo na 13. sesji Rady Miasta Luboń (29.10.2015 r.)

parkowania przed nimi, z powodu 
rzekomego uniemożliwiania w ten 
sposób wjazdu ciężarówek na teren 
przedsiębiorstwa, a tym samym utrud-
niania działalności gospodarczej. Tym-
czasem okazało się, z wypowiedzi 
radnych, że otrzymał w poprzedniej 
kadencji zgodę na wycięcie 5. drzew, 
w celu przeniesienia bramy wjazdo-
wej tak, by wszyscy mogli bez prze-
szkód korzystać z ulicy, tak z wjazdu 
jak i parkowania. Nie uczynił tego 
i chyba wprowadził w błąd władze 
miasta twierdząc, że to one brakiem 
decyzji faktycznie uniemożliwiają 
mu prowadzenie przedsiębiorstwa, 
zezwalając mieszkańcom na parko-
wanie przy jego bramie. To skutko-
wało postawieniem znaków zaka-
zu, które, jak to zwykle bywa, pro-
blemu nie rozwiązały, przeciwnie, 
zaogniły go. Niby banalna sprawa, 
ale napięcie wielkie i oskarżenia na 
wyrost, z powoływaniem się stron 
sporu na opinie wojewody, starosty 
i przepisy prawne. A potrzeba było 
odrobiny dobrej woli i  skutecznej 
mediacji między skłóconymi. że już 
wkrótce wszyscy będą zadowoleni 
z uzgodnionego rozwiązania.

Qn 2. Ojciec dziecka ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 domaga się wyjaśnienia, 
dlaczego jego mała pociecha ma 8 lekcji 
jednego dnia i musi dźwigać ciężki 
tornister, dlaczego nie może wyjść na 
dwór w czasie przerw, dlaczego nie 
ma boiska, a budynek szkoły jest za 
ciasny. W o połowę mniejszym mie-
ście, które odwiedził w Szkocji, było 
5 szkół i warunki nieporównywalne. 
Ten argument wszystkich rozbawił, 
choć przecież też jesteśmy państwem 
europejskim. Może zbyt często sły-
szymy (nie w Luboniu, na szczęście!), 
że część szkół trzeba zamknąć, bo nie 
opłaca się ich prowadzić z powodu 
niżu demogra�cznego. Zaczęliśmy ten 
argument traktować z całą powagą, 
choć na to nie zasługuje. Co do niżu, 
to Luboniowi chyba nie grozi, więc 
nastąpi spotkanie dyrektora szkoły, 

rodzica i władz miasta w celu znale-
zienia jakiegoś rozsądnego wyjścia 
z tej szkolnej przepychanki.

Mieszkańcy, którzy przyszli na 
obrady ze swoimi bolączkami, ra-
czej niezadowoleni opuszczają salę 
sesyjną. Spodziewali się natychmia-
stowej interwencji i egzekucji wnio-
skowanych rozwiązań, a może na-
wet ukarania winnych ich utrapie-
nia. Nic takiego jednak nie nastą-
piło, bo nie mogło.

Jednomyślnie
Rada przystąpiła do kolejnych 
punktów porządku obrad:
Qn Przyjęto zmianę budżetu Miasta 

na 2015 rok. Dochody i wydatki bu-
dżetu Miasta zwiększono o kwotę 
401 760 zł. Ostatecznie przychody 
wynoszą 84 012 858 zł, a wydatki 
90.870.438 zł.). De�cyt, wg przyję-
tego właśnie budżetu będzie w wy-
sokości 6 857 580 zł.
Qn Podjęto uchwałę w sprawie po-

datku od nieruchomości. Uchwa-
lone stawki są w  większości takie 
same, jakie obowiązywały w 2014 r., 
tylko w trzech przypadkach zostały 
umniejszone. Obniżka wywoła umniej-
szenie dochodów z tytułu podatku 
od nieruchomości osób �zycznych 
o 17 716 zł oraz podatku od osób 
prawnych o 27 668 zł.)
Qn Podjęto uchwały w sprawie podat-

ku od środków transportowych oraz 
opłaty skarbowej (zmiana uchwały 
VI/24/2006 z 21 grudnia 2006 r.).
Qn Przyjęto Program współpracy Mia-

sta Luboń z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art.  3 ust.  3 ustawy z 24 
kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie, 
na rok 2016.
Qn Podjęto uchwałę w sprawie utwo-

rzenia Dziennego Domu „Senior-
-Wigor” w Luboniu.

Wszystkie uchwały przyjęto 
jednogłośnie (tylko w  punkcie 3. 
jeden radny wstrzymał się od gło-
su). Niezwykła, a może przeciwnie, 
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n
Stół gości Rady Miasta Luboń – burmistrzów   fot. Jerzy Nowacki

n
Radni przy stole, a za nimi mieszkańcy, którzy przyszli na sesję RML z bo-
lączkami i pretensjami   fot. Jerzy Nowacki
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normalna, była też jednomyślność 
komisji opiniujących projekty 
uchwał w tych sprawach.

Sprawozdania włodarzy
Stały punktem porządku obrad jest 
składanie pisemnego sprawozdania 
Przewodniczącej Rady, Burmistrz 
i  zastępców ze swojej aktywności 
między sesjami. W ślad radni do-
pytują o  szczegóły, oczywiście nie 
tylko z czystej ciekawości. Sadzę, że 
w konsekwencji pytań i odpowiedzi 
wszyscy oczekują wniosków i decy-
zji. Jest oczywiście ważne, co robią 
na co dzień włodarze gminy. Takie 
przepytywanie można uznać za ro-
dzaj publicznej kontroli tego dzia-
łania.

Dowiedzieliśmy się między in-
nymi, że:
Qn Sprawa planowanej kruszarni 

gruzu, która miałaby powstać przy 
wylocie ul. Rejtana, już za granicą 
Lubonia, na terenie Poznania, będzie 
przedmiotem rozprawy administra-
cyjnej. Burmistrz będzie broniła in-
teresu mieszkańców, zgodnie z ich 
wolą. Mieszkańcy Lubonia nie chcą 
takiego sąsiedztwa.
Qn Miasto pomoże Stowarzyszeniu 

„Wspólna Droga” w tworzeniu warsz-
tatów terapii zajęciowej, stowarzy-
szeniu pomaga z własnej woli radny 
Andrzej Okupniak.
Qn Luboń ugości 500 pielgrzymów 

w czasie Światowych Dni Młodzieży.
Qn Miasto opiniuje plany Aquane-

tu, bo tego wymaga prawo, ale nie 
ma żadnego wpływu na ceny, które 
rosną o 3% rocznie;
Qn Zgłoszono zastrzeżenia do wyko-

nania oświetlenia ul. Wschodniej.
Qn Wojewoda uzależnił dotację 

w wysokości 800 tys. zł na budowę 
ul Wschodniej, jeśli miasto zbudu-
je ją w 3 miesiące. Propozycja spo-
tkała się ze zdumieniem Burmistrz 
i radnych.
Qn Technologia szybkiego utwardzania 

dróg nie zyskała uznania w oczach 
miasta ze względu na liczne wady.
Qn Powiat odmówił zaliczenia ciągu 

ulic Żabikowskiej, Sobieskiego i Ko-
ściuszki, do dróg powiatowych, po-
nieważ starosta nie widzi możliwości 
wypłaty odszkodowań dla właścicieli 
działek koniecznych do wykupienia 
w celu poszerzenia tego ciągu ulic.
Qn Plan gospodarki niskoemisyjnej 

będzie przedmiotem prac otwartej 
komisji 23 listopada.

Qn Nie będzie do�nansowa-
nia budowy parkingu przy 
para�i św. Jana Bosko.
Qn Ogłoszono przetarg na wy-

konanie ścieżki rowerowej, 
która powstanie na wiosnę 
na terenie tzw. szacht, wokół 
Stawu Edy.

Nie wiem, czy prezen-
towany tu wybór spraw, 
o  które pytają radni pod-
czas sesji, jest najistotniej-
szy z  punktu widzenia 
mieszkańców Lubonia. 
Jednak sam fakt dociekli-
wości radnych, dopytywa-
nie, uszczegóławianie, i po 
prostu kontrola działań 
władzy, skrupulatne czyta-
nie sprawozdań z  działal-
ności, świadczy o radnych 
dobrze i pozwala wierzyć, 
że trzymają „rękę na pulsie 
miasta”.

Powaga interpelacji
Kolej na interpelacje, które 
mają jeszcze poważniejszy 
charakter, wymagają pisem-
nej odpowiedzi.

Warto niektóre zacyto-
wać:
Qn Interpelacja radnego Marka 

Samulczyka: dotycząca określe-
nia własności dróg w Luboniu. 
Wielu mieszkańców oczeku-
je na budowę – utwardzenie 
ulicy, przy której mieszkają 
często od dziesiątek lat – od 
pokoleń. Dotychczas obowiązujący 
dokument w zakresie kolejności ich 
budowy (asfaltowania lub brukowana) 
– „Hierarchizacja ulic” – aktualizowa-
ny ostatnio przed 11 laty, w 2004 r., 
wśród wielu danych i współczynników 
obliczanych wg stosownych, obiektyw-
nych algorytmów nie uwzględnia m.in. 
informacji o własności danego pasa 
drogowego. W związku z opracowy-
waniem nowego systemu, określanego 
mianem sprawiedliwej hierarchizacji 
ulic, oraz ukazującymi się co rusz za-
skakującymi informacjami o cudzej 
własności istniejącej drogi publicznej 
w Luboniu, proszę o przygotowanie 
stosownej tabeli z wykazem wszystkich 
ulic utwardzonych i nieutwardzonych, 
lub ich fragmentów, których właści-
cielem nie jest miasto Luboń. W osob-
nym opracowaniu (drugiej kolejności) 
proszę o  przygotowanie podobnego 
dokumentu dla ulic planowanych tzn. 
zapisanych – wrysowanych do Miej-
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scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego lub planowanych do 
naniesienia na MPZP. W opracowa-
niach należy uwzględnić także te ulice 
lub odcinki pasów drogowych, które 
wymagają jeszcze wydzielenia geo-
dezyjnego. Wiedza ta jest konieczna 
m.in. do określenia stopnia zobowiązań 
Miasta wobec innych podmiotów czy 
osób �zycznych, planowania niezbęd-
nej regulacji spraw własnościowych 
oraz inwestycyjnych pod względem 
terminów i zabezpieczenia środków 
w budżecie, a przy zadaniach długo-
terminowych także w WPF.

Ta interpelacja poruszyła panią 
Burmistrz. Stwierdziła, że wydała 
polecenie inwentaryzacji ulic ze 
względu na własność gruntów i dzi-
wi ją, że radny Marek Samulczyk 
nie dopominał się o taką dokumen-
tację w  poprzednich kadencjach, 
w których był radnym. Sporządzenie 
takiego dokumentu wymaga czasu, 
a obecne władze działają dopiero od 
roku i już poczyniły stosowne kro-
ki w tej sprawie.

Qn Interpelacja radnego Pawła Krzy-
żostaniaka: Niniejszym składam in-
terpelację, która dotyczy następującej 
sprawy gminnej wspólnoty o zasad-
niczym charakterze. Mianowicie, we 
wtorek ogłoszony został przełomo-
wy wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej (TS UE) w sprawie 
tzw. jednego podatnika podatku od 
towarów i  usług (VAT). W  efekcie 
tegoż polskie samorządy będą mo-

gły odzyskać część zapłaconego po-
datku nawet z poprzednich 5 lat. Od 
momentu wejścia do Unii Europej-
skiej w 2004 roku w Polsce obowią-
zuje ustawa o VAT, w ramach której 
spółki wielooddziałowe rozliczają się 
jako jeden podatnik. Oznacza to, że 
wszystkie oddziały są traktowane dla 
potrzeb VAT jako jeden podmiot. Na-
tomiast te przepisy nie znalazły od-
zwierciedlenia w praktyce opodatko-
wania VAT miast i gmin. W wyroku 
z 29 września br. dotyczącym mia-
sta Wrocław (sygn. akt - C-276/14) 
TS UE stwierdził, że gmina razem ze 
swoimi jednostkami organizacyjny-
mi jest jednym podatnikiem VAT. Co 
ważne, decyzja Trybunału jest wią-
żąca dla wszystkich polskich gmin. 
W efekcie niektóre samorządy będą 
mogły zaoszczędzić miliony złotych. 
Zatem gminy będą mogły odzyskać 
zapłacony VAT od generujących przy-
chody inwestycji za ostatnie 4-5 lat, 
jeżeli inwestycje te wykorzystywane 
są przez jednostki/zakłady budżeto-
we. Równocześnie powstaje możliwość 
rozliczania w przyszłości podatków na 
takich samych zasadach, jak czynią to 
obecne spółki wielooddziałowe. Mia-
sto podjęło już wcześniej w skuteczny 
sposób kroki w celu odzyskania VAT-
-u związanego z  inwestycją w halę 
widowiskowo-sportową. Niezależnie 
od powyższego nasuwa się pytanie, 
które tym samym kieruję: Czy istnieje 
możliwość odzyskania przez Luboń 
kolejnych kwot podatku VAT z tytu-
łów, o których mowa wcześniej? Jed-
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF Z Z Z Z Z Z P
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF Z Z Z Z Z Z W
Bielawski Jakub LIO (4) Z Z Z Z Z Z Z
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF Z Z Z Z Z Z P
Dworaczyk Adam LIO (10) Z Z Z Z Z Z Z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF Z Z Z Z Z Z P
Franek Dorota FOL (20)-kF Z Z Z Z Z Z P
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF Z Z Z Z Z Z nn
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF Z Z Z Z Z Z P
Goryniak Piotr FOL (16)-kF Z Z Z Z Z Z W
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF Z Z Z Z Z Z P
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF Z Z Z Z Z Z W
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF Z Z Z Z Z Z Z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF Z Z Z Z Z Z W
Okupniak Andrzej ML (15) Z Z W Z Z Z Z
Samulczyk Marek ML (3) W Z Z Z Z Z Z
Szwacki Michał FOL (7)-kF Z Z Z Z Z Z W
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF Z Z Z Z Z Z P
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF Z Z Z Z Z Z P
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) Z Z Z Z Z Z Z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF Z Z Z Z Z Z P

20 21 20 21 21 21 6
0 0 0 0 0 0 9
1 0 1 0 0 0 5

21 21 21 21 21 21 20

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

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało



11/2015

13

SAMORZĄD

Uważam, że połączone Komisje 
RML obradujące na wspólnym po-
siedzeniu w  styczniu 2013  r., tuż 
przed rozpoczęciem prac w LOSiR-
-ze, na którym to posiedzeniu obec-
na była także jako radna – przewod-
nicząca Komisji Organizacyjno-
-Prawnej, a urzędująca od 2014 r. 
burmistrz M. Machalska – zostały 
wprowadzone w błąd. Dla podjęcia 
decyzji przez organy władzy stano-
wiącej – Radę Miasta Luboń (naj-
wyższą władzę samorządową) – 
przedstawiono nam materiał z pro-
jektu z 2011 r., który miał być zre-
alizowany na majątku miasta przez 
tzw. „inwestora zastępczego”. Dawa-
łem wiarę padającym wówczas sło-
wom i  deklaracjom przez osoby 
kompetentne, zaproszone na posie-
dzenie Komisji. Tymczasem, jak 
wynika z materiałów, a także publi-
kacji m.in. w  „Wieściach Luboń-
skich”, niebawem po wydaniu opinii 
organów RML (8.01.2013 r.), zaczę-
to realizować nie objętą wówczas 
żadnym dokumentem budowę, na 
którą dopiero podczas trwania prac 
sporządzana była „Aranżacja wnę-

trza” do projektu z 2003 r. (pozwo-
lenie na budowę z  2005  r.). Jako 
ówczesny przewodniczący Komisji 
Komunalnej, żądam dokładnego 
wyjaśnienia tej kwestii, dlatego sta-
wiam stosowny wniosek.

W związku z zawiłością spra-
wy, potrzebą dokładnego wyja-
śnienia kwestii oraz uwzględnia-
jąc ogrom materiału, wnoszę – 
powołując  się na par.  17 pkt  3 
Statutu Miasta – o  powołanie 
komisji doraźnej Rady Miasta 
Luboń do zbadania nieprawidło-
wości związanych z budową hali 
LOSiR oraz jej dokumentacji 
w latach 2010-2015. Do udziału 
w  komisji tej zapraszam szcze-
gólnie radnych z kadencji 2010-
2014, którym powinno zależeć 
na wyjaśnieniu kulis wykończe-
nia owalu w LOSiR-ze. Zakresem 
działania powołanej komisji do-
raźnej powinno być m.in.: zgro-
madzenie, zbadanie i przeanali-
zowanie dokumentacji wewnętrz-
nej i  zewnętrznej, postawienie 
wniosków itd.

Jakub Bielawski

Speckomisja?
Wniosek do Rady Miasta Luboń o powołanie specjalnej komisji 
doraźnej do wyjaśnienia sprawy LOSiR-u, złożony przez radnego 
Jakuba Bielawskiego podczas sesji 29.10.2015 r.
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nocześnie proszę o przeanalizowanie 
wspomnianych możliwości pod kątem 
posiadanych przez miasto jednostek.

W tej sprawie wypowiedział się 
Skarbnik Miasta. Potwierdził, że 
miasto przygotowuje się do tej zmia-
ny. Będzie jednym podatnikiem dla 
wszystkich jednostek i  zakładów 
budżetowych.

Oprócz tego Patryk Bartkowiak 
przedstawił interpelację, która nie 
dotyczyła miasta, a  spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych (niere-
spektowanie zakazów zatrzymywa-
nia i postoju na drogach wewnętrz-
nych – pożarowych na ich terenach). 
W  odpowiedzi radny usłyszał, że 
Straż Pożarna kieruje do wspólnot 
stosowne zalecenia, Miasto nato-
miast nie może wpływać na ich 
realizację.

Gorący temat
Zmęczenie obradami jest widoczne, 
mija kolejna godzina. Mimo tego 
atmosferę podgrzewają interpelacja 
i wniosek radnego Jakuba Bielaw-
skiego w  sprawie LOSiR-u (patrz: 
„Wieści Lubońskie 10-2015, str. 18 
– „Ambicje i rzeczywistość”). Zażą-
dał on m.in. udostępnienia wszyst-
kich dokumentów związanych z pro-
jektami, decyzjami i  ich wykona-
niem z ostatnich 6 lat działalności 
miasta.

Radny zreferował, z  koniecz-
ności w skrócie, chronologię po-
stępowania miasta w tej sprawie, 
a  także wykonawcy przebudowy, 
nadzoru, w końcu NIK-u, proku-
ratury i mediów. W uzasadnieniu 
powołał się na konieczność wyja-
śnienia tej ciągle zagmatwanej 

i  budzącej, jego zdaniem, liczne 
wątpliwości sprawy. Powołał  się 
przy tym na tekst w  „Wieściach 
Lubońskich”. W  dość nerwowej 
wymianie zdań można było usły-
szeć, że takie żądanie, ze względu 
na rozmiar i szczegółowość, spa-
raliżuje na dłuższy czas pracę 
Urzędu. Taka obawa nie jest, 
jak  się wydaje, bezzasadna. Pod-
ważano też rzetelność dziennikar-
ską. Radny Paweł Andrzejczak 
powiedział, że fakt publikacji 
w  „Wieściach” nie ma mocy sta-
nowiącej. Żałował też, że dopro-
wadził do ugody pomiędzy „Wie-
ściami Lubońskimi” i  „Forum 
Lubońskim” a panem Z. Trawką. 
Cóż, jeżeli nie można przypisać 
publikacji w  „Wieściach” „mocy 
stanowiącej” – jak stwierdził rad-
ny Andrzejczak – to także trudno 
wywieźć z tego wniosek, że opisa-
ne w niej fakty nie zaistniały. Rad-
ny Bielawski domagał  się nadal 
dostarczenia mu pełnej dokumen-
tacji i zawnioskował o powołanie 
komisji doraźnej dla ostatecznego 
wyjaśnienia, tej, bulwersującej 
opinię publiczną, sprawy. Sugero-
wał, że taka komisja powoła nie-
zależnych ekspertów, którzy po-
mogą radnym w  badaniu doku-
mentów.

Za radą prawnika miejskiego 
postanowiono nie głosować nad 
meritum wniosku a więc powołania 
komisji, ale zdecydować, czy radni 
chcą w ogóle procedować w tej spra-
wie. Tym razem zniknęła jedno-
myślność w głosowaniu. Za proce-
dowaniem było 6 radnych, przeciw 
8, wstrzymało  się 5. Taki wynik 

wskazywał, że 1 radny nie głosował. 
Jednak nikt nie potwierdził takiej 
decyzji. Mam wrażenie, że kilkoro 
radnych nie podnosiło ręki od razu, 
i  w  pierwszym głosowaniu, które 
przebiegało „na raty” dała sobie czas 
na przyjrzenie się, jakie decyzje 
podejmują inni. Przy powtórzeniu 
głosowania okazało się, że przeciw 
jest 9 radnych. Na marginesie war-
to przypomnieć, że decyzję o  re-
asumpcji głosowania rada powinna 
podejmować także w  głosowaniu 
i to chyba tajnym. (warto zajrzeć na 
stronę: lubon.kylos.pl/2015/
XIII_29_10_2015_2.webm, gdzie 
zamieszczono nagranie wideo całej 
sesji; około 43. minuty nagrania)

Sprawa budzi duże emocje 
i z przebiegu głosowania widać, że 
nie jest jednoznaczna. Argumenty 
o umorzonym postępowaniu pro-
kuratorskim nie przekonują, bo-
wiem badanie prokuratorskie do-
tyczyło innych wątków, niż opisa-
ne w Wieściach, a postawa miasta 

w tym postępowaniu nie jest jed-
noznaczna. Miasto nie uznało się 
za stronę poszkodowaną i nie zło-
żyło zażalenia na decyzję o umo-
rzeniu. Nadto odpowiedzi wyma-
ga główne, jak się wydaje, pytanie: 
czy miasto wydało więcej niż po-
winno, czy uznało, że wykonano 
tyle prac, ile zaplanowano, choć 
gołym okiem widać, że wykonano 
ich mniej? Takie dochodzenie do 
prawdy jest żmudne i pracochłon-
ne, chętnie wszyscy mieliby je za 
sobą. Czy można jednak uznać, że 
skoro to było dawno i nie dotyczy 
bieżącej kadencji samorządu, to 
nie warto do tego wracać? Czy 
można uważać za przedawnione 
ewentualne straty poniesione przez 
miasto? Na te i inne pytania, bę-
dące konsekwencją już postawio-
nych, muszą odpowiedzieć radni, 
władze miasta, a mieszkańcy mają 
prawo je usłyszeć!

Obserwator Luboński

Ostatnio w  telewizji dużo  się 
słyszy o ręcznym sterowaniu dzia-
łaniami w polityce z tylnego rzędu. 
Według niektórych, taką właśnie 
praktykę mamy widzieć wkrótce 
w wydaniu partii rządzącej. Jednak 
angażując się emocjonalnie w ogól-
nopolskie widowiska polityczne, 
zapominamy czasami o  lokalnym 
podwórku. Tymczasem i nasze wła-
dze mają się czym „popisać”.

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miasta Luboń (13. sesja – 29 paź-
dziernika) przedłożyłem radnym 
wniosek o powołanie komisji, która 
powinna się zająć de�nitywnym roz-
strzygnięciem kwestii nieprawidło-
wości w Lubońskim Ośrodku Sportu 
i  Rekreacji. Podstawowym celem 
utworzenia takiej komisji powinno 
być, moim zdaniem, zwery�kowanie 
treści ostatnich publikacji prasowych 
w tej sprawie. Drugim ważnym po-
wodem jest konieczność zwery�ko-
wania kosztorysu powykonawcze-
go, który posłużył jako podstawa 
w uzasadnieniu umorzenia czynszu 
w wysokości ok. 400 000 zł. Takiej 
wery�kacji nie dokonała w swoim 
czasie ani Najwyższa Izba Kontroli, 
ani Prokuratura. Dlatego też, moim 
zdaniem, taka komisja powinna 
powołać swojego rzeczoznawcę do 
sprawdzenia kosztorysu.

Powołując się na tę argumentację, 
złożyłem odpowiedni wniosek. Po 
krótkiej dyskusji zarządzono głoso-
wanie. Po pytaniu, kto jest „za”, pod-
niosło się 6 rąk. Następnie zapytano 
kto jest „przeciw”. Za pierwszym 
razem podniosły się 3 ręce (P. An-
drzejczak, K. Górecki, K. Wilczyń-
ska-Kąkol). Byłem przekonany, że 
głosowanie już się zakończyło i że 
odniosłem w  tej sprawie sukces. 
Nagle, ni z tego ni z owego, wyro-
sło kilka dodatkowych rąk. Okaza-
ło się, że jednak mój wniosek „nie 

znalazł uznania w oczach radnych”. 
Dlaczego użyłem tutaj cudzysłowu? 
Już wyjaśniam. Zagadkę tego głoso-
wania postanowiłem wyjaśnić sobie, 
śledząc nagranie video z sesji (do-
stępne na stronie www.bip.lubon.pl 
– sesja z 29.10, cz. 2, od 43. minuty). 
Otóż zastanowiło mnie, jak to  się 
stało, że w pewnym momencie na-
gle rozmnożyły się głosy przeciwne. 
Na nagraniu widać wyraźnie, jak po 
pojawieniu się jedynie trzech głosów 
„przeciw”, Przewodniczący Klubu 
Radnych (niestety nie podam na-
zwy klubu, gdyż jej nie pamiętam, 
co wynika z braku aktywności tego 
klubu, np. w zakresie przedstawiania 
stanowiska w sprawach miasta) – rad-
ny Paweł Andrzejczak (to taki miło 
wyglądający siwy pan w okularach, 
który na nagraniu jest widoczny po 
przeciwnej stronie kamery pomię-
dzy 3. a 4. oknem). W 57. minucie 
nagrania, po zauważeniu, że nie 
ma dyscypliny wśród swoich rad-
nych, daje on gestem wyraz swojej 
dezaprobaty i  jak za dotknięciem 
różdżki mobilizuje koleżeństwo do 
głosowania przeciw. Być może ten 
niezwykle utalentowany magik wy-
czaruje jeszcze kiedyś jakąś formę 
aktywności swojego klubu radnych 
na sesji, bo z tym jak na razie kru-
cho. Jednak panu radnemu, póki co, 
udało się wyczarować zmianę wyniku 
głosowania. Co prawda, nie wszy-
scy radni z klubu głosowali zgodnie 
z wolą szefa (radny Tomasz Kołodziej 
z Forum NCL nawet poparł wniosek). 
Nie mniej jednak, większość rajców 
z klubu rządzącego, zgodnie z roz-
kazem przewodniczącego, wniosek 
odrzuciła. Takiej magicznej różdżki 
do zarządzania swoimi kadrami nie 
powstydziłby się pewnie nawet sam 
Jarosław Kaczyński. Gratulacje!

Jakub Bielawski
radny Rady Miasta Luboń

Ręczne sterowanie
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Ad. interpelacja
Oto pełna treść odpowiedzi udzie-
lonej radnemu Jakubowi Bielaw-
skiemu przez Burmistrz Miasta 
Małgorzatę Machalską na interpe-
lację w sprawie kary z tytułu bez-
prawnego użytkowania części hali 
widowiskowo-sportowej (złożonej 
na sesji 24.09.2015 r. – przypis red.) 
oraz na wniosek (złożony 
24.08.2015 r. – przypis red.) w spra-
wie wyciągnięcia konsekwencji 
służbowych i  �nansowych wobec 
osoby lub osób winnych ukarania 
spółki LOSiR przez Powiatowy In-

spektorat Nadzoru Budowlanego 
karą pieniężną z tytułu bezprawne-
go użytkowania obiektu.

Odpowiadając na pytania za-
warte w interpelacji, wyjaśniam:

- 1. Kto z ramienia miasta bez-
pośrednio odpowiada (odpowiadał) 
za nadzór nad BMK oraz nad 
 LOSiR-em?

Odp. Z  ramienia Miasta za 
nadzór nad ww. podmiotami od-
powiadał Burmistrz Miasta Lu-
boń. W chwili obecnej za nadzór 

Po pensji odpowiada również Burmistrz 
Miasta Luboń.

Qn 2. Kto (imiennie) sprawował nadzór 
właścicielski nad budową – adaptacją 
owalu wraz z łącznikiem i ją przyj-
mował (odbierał) w imieniu miasta?

Odp. Pomimo że pytanie jest 
nieprecyzyjne, bo nadzór właści-
cielski nie tyle dotyczy sfery bu-
dowlanej, co raczej wiąże się z wy-
konywaniem praw z udziałów czy 
akcji, zakładając, że dobrze rozu-
miem intencję pytania, wyjaśniam, 
że na mocy decyzji z  dnia 
10.02.2010 r. WSK.AM. 72244-1/10 
nieruchomość została oddana 
w trwały zarząd LOSiR-u jako jed-
nostce organizacyjnej miasta. LO-
SiR jako zarządca sprawował nad-
zór nad budową – adaptacją owa-
lu wraz z łącznikiem. W imieniu 
LOSiR-u działał jego Dyrektor Pan 
Zbigniew Trawka.

Qn 3. Czy dyrektorzy jednostek (BMK 
i LOSiR) lub innych, których ta spra-
wa dotyczy, dopełnili (nie dopełnili) 

swoich obowiązków lub je przekro-
czyli? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

Odp. Pan Zbigniew Trawka 
jako Dyrektor LOSiR-u – zarządcy 
obiektu – nie wyegzekwował ko-
niecznych działań od najemcy 
owalu, który na mocy umowy naj-
mu nr  5/2013 z  dnia 23 stycznia 
2013  r., zobowiązał  się i  został 
uprawniony do podjęcia wszelkich 
czynności związanych z adaptacją 
oraz oddaniem do użytkowania 
przedmiotu najmu, zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane.

Qn 4. Część dokumentacji w sprawie 
owalu i łącznika pieczętowanych przez 
LOSiR podpisywał Patryk Brzeziński. 
Co było podstawą prawną (podać pa-
ragrafy stosownych kodeksów, regu-
laminów, statutów itp.) przekazania 
kompetencji (wymienić jakich) oso-
bie �zycznej lub prowadzonej przez 
nią �rmie. Proszę podać też, jakie to 
były konkretnie zadania oraz jakie 
osoba �zyczna lub prawna posiadała 
w tym zakresie uprawnienia?

cd.  
obok

Andrzej Z.: (ponowienie) W 
sierpniowym numerze „WL” do-
wiedziałem się o karze 45 tys. zł 
zapłaconej za użytkowanie bez 
pozwolenia owalu hali widowisko-
wo-sportowej LOSiR-u. Liczyłem, 
że w kolejnym numerze „WL” znaj-
dę jakieś kolejne informacje, nie-
stety niczego nie wyczytałem. 
Przejrzałem też nowy „Informator 
Miasta Luboń”, ale tam ani sława 
o karze. Uważam, że Urząd Miasta 
powinien wydać jakieś o�cjalne 
stanowisko, bo na mieście sły-
szy  się różne dyskusje na ten te-
mat. 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 za-
danie tego pytania w cyklu „Pyta-
nia do władz”. Pozdrawiam, dzię-
kuje i  liczę na odpowiedź. (W 
październikowym nr. „WL” pani 
Burmistrz odpowiedziała, że 
udzieli jej w  terminie później-
szym)

Andrzej Z.: Ostatnio pytałem 
o 45 tys. zł kary i zachodzę w gło-
wę, że nie udzielono odpowiedzi 
wprost. Wydaliśmy z publicznej 
kasy, a nikt nie wie kto odpowia-
da? Może więc niesłusznie zapła-
ciliśmy i  okaże się, że wina nie 
jest po stronie miasta? Tak szafu-
je  się pieniędzmi podatników? 
Z wypowiedzi udzielonych ostat-
nio do „WL” dochodzę do wnio-
sku, że gdyby nie publikacje, py-
tania mieszkańców czy interpe-
lacja radnego, nikogo w urzędzie 
by to nie obchodziło, a pani Bur-
mistrz w wywiadzie mówi, że nie 
wie, jak do tego doszło i dziwi się: 

W związku z  tym, że jak widzę, 
temat nadal żyje, przyjrzę się spra-
wie... Dlaczego dopiero teraz? 
Dotąd Panią jako prawnika to nie 
interesowało? Po przeczytaniu 
ostatniego artykułu o projektach 
(„WL” 10-2015, str.  18 – przyp. 
red.), za który „Wieściom” dzię-
kuję, mam kolejne pytanie – kto 
zlecił projekt na dokończenie 
budowy hali  LOSiR-u za kolejne 
60 tys. zł, który poszedł w błoto? 
Kto odpowiada za bezsensowne 
wydanie kolejnych publicznych 
pieniędzy – przecież to skandal! 
Patrząc na opisany dość dokład-
nie kontekst związany np. z do-
kumentacją, zastanawiam się, czy 
lokalni decydenci będą mieli do-
statecznie dużo entuzjazmu dla 
wyjaśnienia, czy sprawą nie po-
winna zająć się jakaś zewnętrzna 
speckomisja, może nawet proku-
ratura albo CBA?

Odp: Zebrałam potrzebne in-
formacje, aby ustalić przyczyny 
zapłaty przez miasto (BMK) kary 
45 000 zł za użytkowanie bez po-
zwolenia owalu hali sportowej. 
W celu zapoznania się z chronologią 
wydarzeń poprzedzających otwarcie 
klubu �tness przy hali sportowej 
LOSIR-u odsyłam do mojego arty-
kułu „Porozmawiajmy o Luboniu” 
zamieszczonego w aktualnym wy-
daniu „WL” (str. 16).

Części budynku (eliptyczna 
z łącznikiem) hali widowiskowo-
-sportowej przy ul. H. Kołłątaja 2 
została oddana w najem Panu Pa-
trykowi Brzezińskiemu (prowa-
dzącemu działalność gospodarczą 
pod firmą Transporter Firma 
Usługowo-Handlowo-Transpor-

towa Patryk Brzeziński) na pod-
stawie umowy nr 5-2013 z dnia 23 
stycznia 2013  r., zawartej przez 
Luboński Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Luboniu, w imieniu którego 
działał Pan Zbigniew Trawka. Na 
mocy umowy najemca zobowią-
zał  się i  został uprawniony do 
podjęcia wszelkich czynności 
związanych z  adaptacją oraz od-
daniem do użytkowania przedmio-
tu najmu, zgodnie z  przepisami 
ustawy z  dnia 7 lipca 1994  r. – 
Prawo budowlane. Najemca wy-
konał prace adaptacyjne i w kwiet-
niu 2013 r. otworzył klub fitness. 
Nie uzyskano wówczas pozwolenia 
na użytkowanie owalu.

Kara za przystąpienie do użyt-
kowania bez uzyskania decyzji po-
zwolenia na użytkowanie organu 
nadzoru budowlanego została wy-
mierzona BMK (Biuro Majątku 
Komunalnego), działającemu jako 
zakład budżetowy miasta. Obowią-
zujące przepisy przewidują, że karę 
nakłada się na inwestora, a to BMK 
był inwestorem składającym wnio-
sek o pozwolenie na budowę budyn-
ku szkoły i hali uzyskane w 1996 r. 
(zmieniane w 2003 r. i 2005 r.).

Pan Zbigniew Trawka – dyrek-
tor LOSiR-u działający jako wynaj-
mujący – nie wyegzekwował do-
pełnienia przez najemcę koniecz-
nych czynności. Zważywszy na ten 
fakt, z uwagi na szkodę, jaką po-
niosło miasto na skutek nałożonej 
kary, została zawarta ugoda pomię-
dzy miastem a Panem Zbigniewem 
Trawką, na mocy której Pan Zbi-
gniew Trawka zobowiązał  się do 
zapłaty na rzecz miasta kwoty 
5 981 zł stanowiącej równowartość 
wynagrodzenia wypłaconego mu 
w kwietniu 2013 r., tj. w miesiącu 
przystąpienia do użytkowania czę-
ści owalnej budynku hali. Kwotę 
odszkodowania ustalono według 
zasad kodeksu pracy dotyczących 
odpowiedzialności odszkodowaw-

czej pracowników za szkody ponie-
sione przez pracodawcę.

Projekt za 60 000 zł, o który Pan 
pyta, został zlecony w 2011 r. przez 
dyrektora LOSiR-u. Zakłada on nad-
budowę łącznika przy owalu, tak 
aby docelowo hala posiadała odręb-
ną część o  funkcji konferencyjno-
-konsumpcyjnej. O  przyczynach 
zlecenia jak i  niezrealizowania do 
dzisiaj tego projektu piszę również 
w  artykule „Porozmawiajmy 
o Luboniu”.

Chcę jedynie dodać, że pienią-
dze na projekt nie zostały „wyrzu-
cone w  błoto”. Projekt ten nadal 
mógłby być realizowany, o ile mia-
sto i LOSiR Sp. z o.o. będą posia-
dały na to środki. Co więcej, część 
tego projektu w  postaci łącznika 
pomiędzy halą sportową a gimna-
zjum będzie realizowana w  przy-
szłym roku. Obecnie zlecony jest 
projekt wykonawczy, po czym ogło-
szony zostanie przetarg.

Mam nadzieję, że powyższe in-
formacje okażą  się wystarczające. 
Zapewniam Pana, jak i wszystkich 
mieszkańców, że nie zabraknie mi 
entuzjazmu w pracy, nawet do po-
dejmowania trudnym tematów 
i działań czy wyjaśniania niewygod-
nych kwestii, do czego nie wydają 
mi się potrzebne żadne zewnętrzne 
speckomisje czy inne służby. Z po-
ważaniem   Małgorzata Machalska

tel.: Proszę zapytać radnych – 
co byś zrobił(ła), gdybyś przez całą 
kadencję – 4 lata – nie otrzymywa-
ł(ła) w  ogóle diety. To kwota ok. 
45 tys. zł (dobry nowy samochód), 
czyli tyle, ile zapłacono z publicz-
nych pieniędzy kary za oddanie do 
użytkowania bez pozwolenia czę-
ści owalnej hali LOSiR-u wraz 
z  łącznikiem? Czy pozostawił(a)
byś to bez echa, komentarza?

Odp: Pytanie przekazałam do 
Biura Rady Miasta.   M. Machalska

Pytania do władz
W sprawie wyjaśnień nieprawidłowości w LOSiR-że

Dyrektor LOSiR-u Zbigniew Trawka zwróci wartość jednej 
dawnej pensji na mocy ugody zawartej pomiędzy Miastem 
Luboń w dniu sesji – 29.10.2015 r. Zobowiązał się on do zapłaty 
na rzecz Miasta Luboń kwoty 5 981 zł – równowartość pensji 
z kwietnia 2013 r., czyli miesiąca przystąpienia do użytkowania 
części budynku hali bez stosownego pozwolenia na 
użytkowanie. To konsekwencja wniosku oraz interpelacji 
złożonych przez radnego Jakuba Bielawskiego    
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Odp. Części budynku (część 

eliptyczna z  łącznikiem) hali wi-
dowiskowo-sportowej zlokalizo-
wanej na dz. nr ewid. 74/9 (wcze-
śniej 74/6), przy ul. H. Kołłątaja 2 
w  miejscowości Luboń, gmina 
Luboń objęta była umową najmu 
nr 5/2013 z  dnia 23 stycznia 
2013  r., zawartą przez Luboński 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w  Luboniu, w  imieniu którego 
działał Pan Zbigniew Trawka, na 
mocy której najemca, tj. Patryk 
Brzeziński, prowadzący działal-
ność gospodarczą pod �rmą Trans-
porter Firma Usługowo-Handlo-
wo-Transportowa Patryk Brzeziń-
ski (ul. Krasickiego  28, 60-030 
Luboń) zobowiązał  się i  został 
uprawniony do podjęcia wszelkich 
czynności związanych z adaptacją 
oraz oddaniem do użytkowania 
przedmiotu najmu, zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane.

Kompetencje do działania 
przez Pana Patryka Brzezińskiego 
wynikają z paragrafu 6 ww. umo-
wy, który stanowi, że „Najemca 

uprawniony jest do podjęcia wszel-
kich czynności mających na celu 
adaptację oraz wyposażenie po-
wierzchni użytkowej określonej 
w § 1 ust 1 w sposób umożliwiają-
cy przystosowanie przedmiotu 
najmu do jego używania...”

Qn 5. Ponieważ zdecydowaną więk-
szość wniosków, pism itd. w sprawie 
owalu i  łącznika LOSiR-u znajdu-
jącej się w Starostwie Powiatowym 
oraz u Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, podpisywał dyr. 
LOSiR-u Zbigniew Trawka, oraz 
w związku z tym że w aktach z lat 
2011-2014, kiedy to dokonywano 
adaptacji  LOSiR-u nie natra�ono na 
dokumentację sygnowaną i podpi-
sywaną przez BMK (pracownika), 
proszę o zbadanie, jakich zaniedbań 
dopuścił się ten Zakład Budżetowy – 
BMK – (i kto) w tej sprawie?

Odp. W związku z przekaza-
niem nieruchomości w  trwały 
zarząd zakładowi budżetowemu 
LOSiR, to ten podmiot przejął 
prowadzenie wszelkich spraw 
związanych z zarządzaniem halą, 

w tym nadzór nad adaptacją jej 
części w postaci owalu i łącznika. 
Ponieważ zakład budżetowy 
BMK nie był podmiotem zarzą-
dzającym nieruchomością, stąd 
brak podstaw do ewentualnych 
zarzutów zaniedbań w  działa-
niach BMK.

Podstawą obciążenia BMK 
karą za przystąpienie do użytko-
wania obiektu bez pozwolenia na 
użytkowanie wydane przez organ 
nadzoru budowlanego było to, że 
BMK działało w  imieniu miasta 
jako inwestor, składając wniosek 
o pozwolenie na budowę budynku 
szkoły i hali, które zostało wydane 
dnia 30.08.1996 r. (zmieniane na-
stępnie 4.11.2003 r. i 7.01.2005 r.).

Obowiązujące przepisy prawa, 
w  tym w  szczególności przepisy 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Pra-
wo budowlane przewidują za przy-
stąpienie do użytkowania bez uzy-
skania decyzji pozwolenia na 
użytkowanie organu nadzoru bu-
dowlanego – wyłączną odpowie-
dzialność Inwestora, w tym przy-
padku – Biura Majątku Komunal-

nego Miasta Luboń. Odpowie-
dzialność ta istnieje nawet w sytu-
acji braku winy po stronie Biura 
Majątku Komunalnego.

Qn Odpowiadając na Pana wniosek 
w sprawie wyciągnięcia konsekwencji 
służbowych i finansowych wobec 
osoby lub osób winnych ukarania 
spółki LOSiR przez PINB karą pie-
niężną z tytułu bezprawnego użyt-
kowania obiektu, (precyzując, że 
zapewne ma Pan na myśli ukaranie 
BMK, gdyż LOSiR Sp. z o.o. nie zo-
stała ukarana) uprzejmie informu-
ję, że w dniu 29.10.2015 r. została 
zawarta ugoda pomiędzy Miastem 
Luboń a Panem Zbigniewem Traw-
ką, na mocy której Pan Zbigniew 
Trawka zobowiązał  się do zapła-
ty na rzecz Miasta Luboń kwoty 
5 981,00 zł stanowiącej równowar-
tość wynagrodzenia wypłaconego 
Panu Zbigniewowi Trawce w mie-
siącu kwietniu 2013 r., tj. w miesią-
cu przystąpienia do użytkowania 
części budynku hali.

Burmistrz Miasta
Małgorzata Machalska

cd.  
ze str. 
14

Główne zbierają największy ruch, 
także tranzytowy. Muszą być lepiej 
do tego dostosowane.

Radny Andrzej Okupniak zwra-
ca uwagę, że o płynności ruchu de-
cyduje nie tylko stan ulic, ale przede 
wszystkim przepustowość skrzyżo-
wań, inteligentne światła. Te, zda-
niem Małgorzaty Machalskiej, będą 
założone jeszcze w  tym roku. Ale 
światła nie zdejmą z  Rady decyzji 
o  tym, które z  ulic są ważniejsze 
z  punktu widzenia interesu całego 
miasta. Burmistrz mówi, że obce jest 
jej nadawanie znaczenia ulicom ze 
względu na czyjekolwiek miejsce 
zamieszkania, obwód wyborczy, 
sympatie polityczne itp. Musi zde-
cydować pragmatyczna konieczność.

Radni stoją przed wyborem – 
wypełnić, być może, wyborcze zo-
bowiązania czy uznać nadrzędność 
interesu całego miasta. Te lokalne 
oczekiwania podnosi wielu radnych 
(Piotr Goryniak, Magdalena Woź-
niak-Patej, Paweł Wolniewicz, Łu-
kasz Budzyński). Marek Samulczyk 
rzuca na szalę argument polityczny: 
jaka będzie reakcja wyborców ze 
Starego Lubonia, gdy dowiedzą się, 
że na ich terenie nie ma żadnej 
ulicy głównej? Za tym idą przecież 
decyzje o pierwszeństwie inwesto-

wania. Podobnie 
argumentują Łu-
kasz Budzyński 
i  Paweł Wolnie-
wicz. Oczekują 
spełnienia daw-
nych obietnic lub 
przynajmniej do-
brego kompromi-
su. Burmistrz wi-
dzi polityczną 

złożoność decyzji, ale apeluje, by 
wznieść się poza partykularne in-
teresy i  podjąć decyzję dobrą dla 
miasta i  jego rozwoju. W  końcu 
o inwestycjach zadecyduje nie tylko 
zaszeregowanie ulicy do propono-
wanych trzech kategorii, ale rzeczy-
wista potrzeba i przede wszystkim 
możliwości budżetowe. Paweł An-
drzejczak uważa, że nowa, „młoda” 
Rada musi podejmować nowe wy-
zwania i nie być zależną od wcze-
śniejszych decyzji, zwery�kowanych 
przez życie. Rzuca też pod rozwagę 
sięgnięcie po nowe technologie bu-
dowy ulic, tańsze i być może na dziś 
wystarczające.

Atmosfera zaangażowania nie 
gaśnie. Przewodniczący Komisji 
Kazimierz Górecki ma dużo pracy, 
by doprowadzić do konkluzji i de-
cyzji radnych. Radni głosują, które 
ulice uznać za główne. Buczka czy 
Poznańska nie budzą wątpliwości, 
inne już tak, bo różnie radni wy-
obrażają sobie skuteczność rozwią-
zań komunikacyjnych. Komisja 
będzie jeszcze obradowała w  tej 
sprawie i wydaje się, że kompromis 
jest jeszcze daleko.

W końcu zadecyduje cała Rada. 
Także o  inwestycjach. Nigdy nie 
będzie to decyzja satysfakcjonująca 
wszystkich. Na taką gminy po pro-
stu nie stać.

Problem jest szerszy. Szybka 
rozbudowa miast, zwłaszcza budow-
nictwo developerskie, wywołuje 
decyzje o budowie dróg. Zapotrze-
bowanie przerasta możliwości gmin, 
a  konieczność rozwoju funduje 
kolejne decyzje. Gdzieś jest ściana, 
wymuszająca, być może, zmiany 
ustawowe. Na razie jesteśmy skaza-
ni na dylematy radnych i niezado-
wolenie części mieszkańców, brną-
cych do pracy, szkół, domów w kor-
kach, błocie i czyhającym niebez-
pieczeństwie. A zima za pasem.

Jerzy Nowacki

Komisja Komunalna nie musi 
byś nudna. Zwłaszcza, gdy 
podejmuje trud zdecydowa-

nia, która z ulic zmieni swoje obli-
cze: zostanie utwardzona, pokryta 
nową nawierzchnią, chodnikami, 
ścieżkami rowerowymi, nie mówiąc 
już o tym, co będzie pod spodem.

Problem ważny i obecny od lat 
w  polityce samorządowej. Zawsze 
bierze się z mizerii �nansowej. Trze-
ba wybierać, która ulica wcześniej. 
Najlepiej wszystkie i to od jutra.

Od lat 90. obowiązywały zasady 
tego pierwszeństwa. Tworzono al-
gorytmy pozwalające ustawić kolej-
kę. Preferencje były dochodowe. 
Która ulica, a raczej jej mieszkańcy, 
ze względu m.in. na majętność, li-
czebność (podatki), działalność 
gospodarczą (podatki) przynoszą 

gminie więcej dochodu, mają pre-
ferencje. Czysty liberalizm gospo-
darczy. Czy sprawiedliwy, nie wiem. 
A co, jeżeli na ulicy mieszkają ludzie 
dający gminie splendor intelektual-
ny, inicjatywę, pomysłowość, dobro 

wspólne, bezdochodowe w  sensie 
�nansowym. Może to oni powinni 
łatwiej i szybciej dojeżdżać do swo-
ich domów ? Swoją drogą, gdybyśmy 
tak szybko przyswoili sobie zasady 
liberalizmu światopoglądowego, 
w szerokim rozumieniu, jak uczy-
niliśmy to z liberalizmem gospodar-
czym, bylibyśmy w  tym na czele 
narodów świata, ale to temat na inne 
już rozważania.

Cóż, włodarze miasta znów sta-
nęli przed wyborem: kto pierwszy, 
a raczej, która ulica?

Komisja Komunalna obraduje 
w komplecie. Przed radnymi kolo-
rowe mapki, a na nich propozycje 
hierarchizacji ulic. Inne niż przed 
laty. Zmienił się Luboń, zmieniły się 
zasady, tamte sprzed lat, przez więk-
szość, choć nie bez sprzeciwu (rad-

ny Paweł Antoni Wolnie-
wicz), zostały uznane za 
anachroniczne.

Propozycja burmistrz 
Małgorzaty Machalskiej 
jest logiczna i  spójna. 
Trzeba zdecydować 
o głównych szlakach ko-
munikacyjnych, podzielić 
ulice na główne, lokalne 
i  pozostałe. Życie decy-
duje o  ich ważności. 

Ulice rozpalają… radnych
Radni uznają za anachroniczne wypracowane w latach 90. przez burmistrza Włodzimierza 
Kaczmarka zasady hierarchizacji budowy ulic i dyskutują nad nowymi

Komisja Komunalna dyskutuje 
o ważności dróg w Luboniu    
fot. Jerzy Nowacki

n
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Szanowni Państwo,

Rok temu w trakcie kampanii 
wyborczej zapowiadałam, że 
będę burmistrzem otwartym. 

Otwartym na ludzi i pomysły. Przez 
rok pełnienia tej funkcji zorganizowa-

łam kilka publicznych 
debat i konsultacji. Na 
tych spotkaniach roz-
mawiałam z setkami 
mieszkańców. Nadal 
chcę być burmistrzem, 
który wsłuchuje  się 
w Państwa głos i in-
formuje o wszystkich, 
nawet trudnych spra-
wach.

Chcę zainicjować 
cykl artykułów, prze-

kazując moje spostrzeżenie, uwagi, 
stanowisko. Moim zamiarem jest 
przedstawianie rozważań ogólnych, 
w  sprawach dotyczących nas 
wszystkich, jak również omawianie 
spraw drobnych, bieżących, co nie 
znaczy, że mniej ważnych. Na po-
czątek kilka myśli, spośród wielu 
uwag, z  którymi chciałabym  się 
z Państwem podzielić.

Miasto w powiecie – bez dro-
gi powiatowej
Luboń, już od 2007 r. stara się, aby 
drogi spełniające warunki zaliczenia 
ich do kategorii dróg powiatowych 
uzyskały taki status. Mowa o  uli-
cach: Żabikowska, Jana III Sobie-
skiego, Kręta, Kościuszki, które 
łączą Luboń z  Poznaniem – mia-
stem powiatowym. Działanie Lu-
bonia w tym kierunku wzmożono 
po 2010 r., wówczas Zarząd Powia-
tu zajmując w  2011  r. stanowisko 
odmowne uznał, że funkcję połą-
czenia Lubonia z Poznaniem pełni 
już droga wojewódzka nr 430 i nie-
zasadne jest powielanie dróg o tej 
samej funkcji i tym samym znacze-
niu komunikacyjnym. W odpowie-
dzi na kolejne wnioski Lubonia 
w 2012 r., za powód odmowy po-
dano zły stan techniczny dróg oraz 
niespełnianie wymogów określo-
nych w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego.

Władze Lubonia nie ustawały 
w staraniach również w 2013 r. Spo-
rządzono wówczas i przekazano do 
Starostwa w styczniu 2014 r. inwen-
taryzację dróg oraz protokoły ze 
stanu technicznego dróg. Zarząd 
Powiatu oświadczył jednak, że go-
tów jest do podjęcia ewentualnych 
rozmów po wyborach samorządo-
wych w listopadzie 2014 r.

Wykorzystując dyskusję na te-
mat przyłączenia Lubonia do Po-
znania, tym samym wystąpienia 
ryzyka uszczuplenia liczby miesz-
kańców powiatu poznańskiego 
o mieszkańców Lubonia uznałam, 
że nadszedł czas, aby Powiat poka-
zał, jak rzeczywiście dba i zabiega 
o swoje gminy. W efekcie „rozmów 
na szczycie” uzgodniono przystą-

pienie do konkretnych prac w celu 
nadania statusu drogi powiatowej 
ciągowi ulic Kręta – Sobieskiego – 
Żabikowska. Wykonaliśmy ogrom-
ną pracę, przekazując Zarządowi 
Dróg Powiatowych książki dróg, 
projekty stałej organizacji ruchu, 
wykazy działek wchodzących w pas 
drogowy, plany liniowe, projekty 
sterowania ruchem, mapy ewiden-
cyjne, wyrysy z planów zagospoda-
rowania przestrzennego. Uzgodni-
liśmy wstępny projekt uchwały 
Rady Powiatu i Rady Miasta Luboń, 
projekt porozumienia dotyczącego 
przekazania tych dróg Luboniowi 
w  zarząd. Ustaliliśmy wstępnie 
koszty utrzymania i zarządu dróg. 
Gwarantowaliśmy, że standard 
utrzymania drogi nie pogorszy się, 
a  różnica pomiędzy kosztami po-
niesionymi na ich utrzymanie 
a  kwotą przyznaną przez Powiat 
Poznański zostanie s�nansowana 
ze środków własnych Gminy.

Po przeanalizowaniu wszystkich 
dokumentów, pomimo wstępnych 
uzgodnień co do terminu podejmo-
wania stosownych uchwał, Powiat 
odmówił zmiany kategorii dróg. 
Jako powód podano zapisy studium 
oraz miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego zakłada-
jącego poszerzenie ul. Żabikowskiej. 
Z uwagi na przyszłe obciążenia �-
nansowe związane z  wypłatą od-
szkodowań, Powiat uznał, że nie 
może przejąć na siebie ich ciężaru.

Analizowany był również wa-
riant uznania za drogę powiatową 
ciągu ulic Kręta – Sobieskiego – 
Żabikowska – Kościuszki. Jednak, 
również w tym przypadku, z uwagi 
na potencjalne odszkodowania, 
stanowisko Powiatu jest negatywne.

Ciągi tych ulic mogłyby stać się 
drogami powiatowymi jedynie pod 
warunkiem zmiany przez Radę 
Miasta Lubonia studium i planów 
miejscowych poprzez rezygnację 
z przyszłościowego poszerzania tych 
dróg. W mojej ocenie zamknęłoby 
to możliwość dalszego rozwoju dla 
naszego miasta. Jednym z efektów 
zmiany statusu dróg miały być 
ewentualne dodatkowe punkty 
przyznawane projektom budowy 
dróg łączących się z drogą powia-
tową (a więc dróg dochodzących 
do ulic: Krętej, Sobieskiego Żabi-
kowskiej, Kościuszki) w przypadku 
ubiegania się o środki zewnętrzne 
w programach �nansujących budo-
wę ulic.

Podsumowując – nadal jesteśmy 
w  powiecie bez żadnych korzyści 
z tej przynależności.

Nie palmy śmieci
Nastała jesień, a wraz z nią zmniej-
szyła się liczba telefonów mieszkań-
ców w związku z kłopotliwym ku-
rzem na drogach gruntowych. 
Staramy się ograniczyć uciążliwości 
związane z  pyleniem. Całkowite 

Porozmawiajmy o Luboniu

rozwiązanie tego problemu wyma-
gałoby utwardzenia ulic, co z przy-
czyn �nansowych, nie jest możliwe 
do realizacji w całym mieście w bli-
skiej perspektywie czasu. Jednak my 
– mieszkańcy możemy coś zrobić 
od ręki – jeżdżąc wolniej. Pamiętaj-
my, że na nic zdadzą  się stawiane 
przez miasto znaki ograniczenia 
prędkości, jeżeli nie będziemy ich 
przestrzegać.

Zmiana pory roku spowodowa-
ła, że problem kurzu na drogach 
został zastąpiony problemem smo-
gu i  zatruwania powietrza przez 
spalane w piecach grzewczych od-
pady. Apeluję do mieszkańców – nie 
palmy w piecach śmieci. Przecież, 
przy obecnym tak dogodnym sys-
temie odbioru odpadów, przy moż-
liwości oddania do PSZOK-u 
(Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych – przyp. red.) 
niemal każdej ich ilości, bez dodat-
kowych opłat, nie musimy pozby-
wać się śmieci, paląc je.

Zdaję sobie sprawę z tego, że na 
skutek wysokich cen gazu, nadal 
wielu mieszkańców wybiera opala-
nie domów paliwem stałym. Dlate-
go problemu smogu nie da się wy-
eliminować całkowicie. Można go 
jednak zmniejszyć.

Kawka dla Lubonia
Podjęłam działania wspierające 
ograniczenie tzw. niskiej emisji. Do 
tej pory Luboń nie przystąpił do 
programu KAWKA, którego celem 
jest ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń, w  ramach którego możliwe 
jest uzyskanie dotacji na część kosz-
tów wymiany kotła, maksymalnie 
do ich 50% oraz pożyczki na dalsze 
40% tych kosztów. Stało się tak jed-
nak nie dlatego, że miasto nie było 
tym zainteresowane i nie zabezpie-
czyło środków w budżecie, jak su-
geruje autor artykułu w październi-
kowym wydaniu „WL”. Aktualnie 
Luboń nie może przystąpić do pro-
gramu KAWKA. Powodem tego jest 
niespełnianie warunku formalnego, 
tj. brak ujęcia naszego miasta w Pro-
gramie Ochrony Powietrza dla stre-
fy wielkopolskiej. Luboń nie został 
zaliczony do gmin, w których od-
notowano przekroczenia dopusz-
czalnych norm stężeń pyłów PM10 
oraz PM2,5. Wystąpiłam do Mar-
szałka Województwa Wielkopol-

skiego o podjęcie stosownej uchwa-
ły przez Sejmik Województwa.

Aby rozpoznać rzeczywiste po-
trzeby mieszkańców czy przedsię-
biorców w zakresie wymiany syste-
mów ogrzewania, w  najbliższym 
czasie opublikujemy ankietę, o któ-
rej wypełnianie proszę już dziś. 
W przypadku zebrania koniecznych 
danych do końca bieżącego roku, 
będzie możliwe złożenie przez Lu-
boń wniosków do KAWKI w edycji 
ogłaszanej w  pierwszym kwartale 
2016 r.

Zwracam uwagę na to, że kosz-
tem kwali�kowanym w  programie 
może być: demontaż pieców/kotłów/
palenisk na paliwo stałe lub koszty 
trwałego ich unieczynnienia, zakup 
i montaż nowego źródła ogrzewania, 
nie opartego o spalanie paliwa stałe-
go, budowa lub modernizacja insta-
lacji (wraz z niezbędnym wyposaże-
niem) związana z nowym źródłem 
ogrzewania, konieczne prace budow-
lane (w tym wykończeniowe) zwią-
zane z realizacją zadania, moderni-
zacja systemu odprowadzania spalin 
niezbędnego do prawidłowego funk-
cjonowania nowego źródła ogrzewa-
nia, podłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, zasilania gazowego 
lub energetycznego, o ile są one nie-
zbędne.

Ambicje mogłyby stać  się 
rzeczywistością
Uznałam, że nie mogę nie zabrać 
głosu w dyskusji jaka toczy się wo-
kół tematu dokończenia budowy 
hali LOSiR, odnosząc się jednocze-
śnie do artykułu w  październiko-
wym wydaniu „WL” oraz wniosków 
i  interpelacji radnego Jakuba Bie-
lawskiego, składanych w tej sprawie.

Historia budowy hali jest długa. 
Pozwolenie na budowę wydane 
w 1996 r. w oparciu o projekt autor-
stwa architektów Biura Projektowe-
go Armageddon, było dwukrotnie 
zmieniane – w 2003 i 2005 r. Halę 
oddano do użytkowania w 2009 r. 
częściowo – tj. z wyłączeniem łącz-
nika i owalu, w których planowano 
część gastronomiczną. W  2010  r. 
halę przejął w trwały zarząd LOSiR 
– działający wówczas jako zakład 
budżetowy miasta, a obecnie spółka 
z  o.o. Dyrektor LOSiR-u, chcąc 
zwiększyć możliwości wykorzystania 
hali i przychodów z jej funkcjono-

cd.  
obok

Przesłanie Burmistrza
Prosiliśmy Panią Burmistrz Małgorzatę Machalską o stałe, autorskie 

materiały na temat Lubonia – jego problemów, rozwiązań, pomysłów, 
wyborów, decyzji itd. Gwarantują to zapisy statutu Niezależnego Mie-
sięcznika Mieszkańców „Wieści Lubońskie”. Z  tą propozycją zwracali-
śmy się do każdej nowej władzy wykonawczej w Luboniu. Cieszymy się, 
że inaczej niż poprzednicy, Pani Burmistrz z tej możliwości skorzystała. 
Mamy nadzieję, że cykliczne dzielenie się z mieszkańcami re�eksją po-
może lubonianom w lepszym zrozumieniu miasta.
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wania, uznając, że budynek hali 
w  dotychczasowym kształcie jest 
niewystarczający, aby pomieścić 
wszystkie niezbędne, jego zdaniem, 
funkcje, zlecił projekt nadbudowy 
łącznika i adaptacji owalu. Opraco-
wany w 2011 r. projekt zakładał sale 
do ćwiczeń fitness na parterze 
i część gastronomiczną na dobudo-
wanym piętrze. Sala na piętrze mia-
ła mieć odrębne, zewnętrzne scho-
dy, aby poza obsługą hali, mogła 
funkcjonować również niezależnie 
od niej i być np. wynajmowana na 
konferencje, uroczystości rodzinne 
itp. Kosztorys inwestorski opiewał 
na kwotę niemal 1,4  mln  zł i  to, 
w mojej ocenie, jest powód nie zre-
alizowania do dziś tej inwestycji.

W dyskusji sugeruje się nadmier-
ny pośpiech w uzyskaniu pozwolenia 
na budowę. Tymczasem było to ko-
nieczne z  uwagi na mający wejść 
w życie (obowiązujący do dziś) plan 
zagospodarowania przestrzennego, 
zakładający dla tego obszaru 20% 
zabudowy i  nie więcej niż jedną 
kondygnację naziemną, nie wyższą 
niż 6 metrów. Dziś, na tym obszarze, 
jakakolwiek rozbudowa hali czy bu-
dowa kolejnego obiektu wymagają-
cego nowego pozwolenia na budowę, 
nie byłaby możliwa bez wcześniejszej 
zmiany planu.

Nadal jednak jest możliwa roz-
budowa hali w  oparciu o  decyzję 
pozwolenia na budowę z  2011  r., 
która nie wygasła. Pozostaje kwestia 
możliwości sfinansowania takiej 
inwestycji. Z  uwagi na wysokie 
koszty realizacji inwestycji, władze 
miasta nie podjęły w 2011 r. decyzji 
o rozbudowie.

Nie mając możliwości realizacji 
inwestycji, dyrektor LOSiR-u Pan 
Zbigniew Trawka chciał przynaj-
mniej zagospodarować stojący od 
trzech lat pusty owal hali. W 2012 r. 
zaprezentował koncepcję adaptacji 
owalu przez LOSiR na salę �tness, 
zakładając koszt po stronie miasta 
w kwocie 700 000 zł lub wynajęcia 
owalu Panu Patrykowi Brzezińskie-

mu, który zaoferował zainwestowanie 
w  adaptację hali kwoty 400  000  zł 
i chęć wynajmu hali przez 3 lata po 
stawkach uwzględniających ponie-
sione nakłady. Poza propozycją Pana 
Patryka Brzezińskiego, w odpowiedzi 
na ogłoszenie o przeznaczeniu nie-
ruchomości w najem, nie wpłynęły 
inne oferty. Decyzję o  wynajęciu 
owalu podjęto w styczniu 2013 r., po 
pozytywnej opinii Rady Miasta.

W interpelacji oraz wnioskach 
radny Jakub Bielawski sugeruje, że 
radni przy podejmowaniu decyzji 
w  2013  r. zostali wprowadzeni 
w błąd – przedstawiono im materiał 
z projektu z 2011  r., a  tymczasem 
zrealizowano zupełnie inny. W mo-
jej ocenie, ówczesnej radnej, obecnej 
na tych posiedzeniach, brak pod-
staw do takich twierdzeń. Z doku-
mentów, jak i słów, które padały na 
sesji czy komisji Rady Miasta nie 
wynikało, na podstawie jakiego pro-
jektu ( z 2011 r. czy 2005 r.) zamie-
rza się realizować adaptację owalu. 
Nie było np. mowy o nadbudowie 
piętra nad łącznikiem, co sugero-
wałoby, że mowa jest o  projekcie 
z 2011 r. LOSiR przedstawił swoją 
koncepcję adaptacji łącznika i owa-
lu, która nie została zaakceptowana 
przez radnych, a Pan Patryk Brze-
ziński nie przedstawiał wówczas 
konkretnych rysunków. Po analizie 
dokumentów stwierdzam, że wąt-
pliwości radnego mogły się zrodzić 
na skutek błędnego, jak się okazało, 
powołania  się przez Pana Patryka 
Brzezińskiego na decyzję pozwole-
nia na budowę z  2011  r. w  doku-
mencie zgłoszenia o  rozpoczęciu 
robót budowlanych i  we wniosku 
o udzielenie pozwolenia na użytko-
wanie. Jak wynika z decyzji pozwo-
lenia na użytkowanie z 28.08.2013 r., 
w ocenie Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego (PINB), ada-
ptacja owalu i łącznika została wy-
konana na podstawie decyzji po-
zwolenia na budowę z 2003 r., zmie-
nionej w 2005 r., nie zaś na podsta-
wie pozwolenia z 2011 r. To PINB 

jako organ nadzoru rozstrzyga 
o zgodności wykonanych prac z da-
nym projektem.

Pozostaje niekwestionowanym 
faktem, że otwarcie w  kwietniu 
2013 r. siłowni �tness nastąpiło bez 
uzyskania stosownego pozwolenia 
na użytkowanie. Z  tego powodu, 
decyzją PINB została nałożona na 
Biuro Majątku Komunalnego, inwe-
stora budowy hali, kara pieniężna 
w kwocie 45 000 zł. Zgodnie z treścią 
umowy najmu, Pan Patryk Brzeziń-
ski zobowiązał  się do adaptacji na 
swój koszt pomieszczeń ośrodka 
�tness zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, uzyskując pełnomoc-
nictwa do podejmowania wszelkich 
czynności mających na celu przysta-
wanie pomieszczeń do tych celów. 
Dyrektor LOSiR-u, Pan Zbigniew 
Trawka, nie wyegzekwował od na-
jemcy wykonania niezbędnych czyn-
ności, w tym uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie. Zważywszy na to 
niedopatrzenie, z uwagi na szkodę, 
jaką poniosło miasto na skutek na-
łożonej kary, została zawarta ugoda 
pomiędzy miastem a  Panem Zbi-
gniewem Trawką, na mocy której 
Pan Zbigniew Trawka zobowiązał się 
do zapłaty na rzecz miasta kwoty 
5 981 zł stanowiącej równowartość 
wynagrodzenia wypłaconego Panu 
Zbigniewowi Trawce w  kwietniu 
2013 r., tj. w miesiącu przystąpienia 
do użytkowania części owalnej bu-
dynku hali. Kwotę odszkodowania 
ustalono według zasad kodeksu pra-

cy dotyczących odpowiedzialności 
odszkodowawczej pracowników 
za szkody poniesione przez praco-
dawcę.

Trudno dyskutować o  tym, co 
byłoby gdyby jednak Miasto, z wy-
łączeniem osób trzecich, inwesto-
wało w urządzenie siłowni. Radni 
z poprzedniej kadencji podjęli taką, 
a nie inną decyzję. Istotne jest, że 
siłownia i klub �tness działają, sta-
nowiąc kompleksową ofertę z resz-
tą usług LOSiR-u, z których część 
straciłaby rację bytu, funkcjonując 
samodzielnie (np. spinning). Nie-
wykluczone, że projekt zostanie 
kiedyś zrealizowany w całości, gdy 
spółka zacznie przynosić dochody. 
Postawiłam przed zarządem spółki 
zadanie zwiększenia efektywności 
jej działania. Apeluję – dajmy szan-
sę na spokojną pracę, nie rzucajmy 
kłód pod nogi.

To tyle lub aż tyle moich uwag, 
bo patrząc na objętość artykułu 
zajął on kilka stron. Obiecuję Pań-
stwu regularny kontakt również za 
pośrednictwem publikowanych 
artykułów, może wtedy będą krót-
sze. Niedługo minie rok od czasu, 
gdy podjęłam pracę na tym odpo-
wiedzialnym stanowisku. Myślę, że 
zarówno ja jak i czytelnicy „Wieści 
Lubońskich” oczekujemy tego sa-
mego – rozwoju naszego Miasta. 
Dlatego proszę trzymajcie za mnie 
kciuki.

Wasz Burmistrz
Małgorzata Machalska

Włodzimierz Wasilewski: Parking 
przed sklepem „Społem” przy ul. 
Kościuszki jest w złym stanie, m.in. 
od kilku lat znajduje się tam wyrwa 
w nawierzchni. Kto jest użytkowni-
kiem tej drogi – Urząd Miasta czy 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lubo-
nianka”? Załączam zdjęcia (list wraz 
ze zdjęciami opublikowaliśmy w ub. 
miesiącu na str. 33).

Odp.: Informuję, iż parking przed 
sklepem „Społem” przy ul. Kościuszki 
jest zlokalizowany na działce nie bę-
dącej własnością Miasta Luboń, lecz 
Spółdzielni „Społem”. Skierowaliśmy 
wniosek do właściciela o naprawę na-
wierzchni parkingu. Tablica ogłoszeń, 
której zdjęcie Pan zamieścił, stoi na 
gruncie użytkowanym przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową Lubonianka.   
oprac. Mateusz  Olejniczak

Obywatel Lubonia: Ostatnie „Wieści 
Lubońskie” informowały o młodych, 
uzdolnionych mieszkańcach Lubonia 
nagrodzonych przez Miasto stypen-
diami. Zdziwiłem się, bo w przypadku 
jednej osoby nie podano nazwiska ani, 
tak jak u innych, sukcesów, za które 
ją wyróżniono. Na jakiej podstawie 
prawnej można nie udzielić informa-
cji o imieniu i nazwisku osoby, która 
otrzymuje graty�kacje pieniężne z kasy 
miasta? W ten sposób można przecież 
nagradzać nie wiadomo kogo. Każda 
złotówka przychodząca do urzędu 
i wychodząca z niego musi być jawna!

Odp.: Brak informacji, o którą Pan 
prosi, wynika zapewne z przeoczenia. 
Uczennica, która otrzymuje stypen-
dium Burmistrza Miasta Luboń za 
osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 
2014-2015 to Maja Smaglewska.     
 Małgorzata Machalska

Pytania do władz Kornel W.: W „Wieściach Luboń-
skich” i  w  „Informatorze Miasta” 
przeczytałem o koncepcjach ścieżek 
rowerowych. Jakie i w jakich rejonach 
Lubonia powstaną w najbliższym, nad-
chodzącym roku budżetowym 2016?

Odp.: Według umowy z wykonawcą 
dokumentu, koncepcja rozwoju ście-
żek rowerowych zostanie przekazana 
Miastu Luboń do końca 2015 roku. 
W roku 2016 możliwe będzie jedynie 
wyznaczenie ścieżek rowerowych niewy-
magających nakładów inwestycyjnych 
w postaci budowy nowej infrastruktury, 
a więc wyznaczenie ich w istniejącym 
pasie drogowym za pomocą zmiany 
organizacji ruchu. W przyszłym roku, 
po analizie dokumentu, władze miasta 
Lubonia podejmą decyzje o ewentu-
alnym zleceniu wykonania projektów 
budowy nowych ścieżek i przystąpie-
niu do ich realizacji.   oprac. Mateusz 
Olejniczak

Mariola W.: Czy Straż Miejska ka-
rze te osoby, które wbrew ustawionym 

niedawno znakom drogowym, spa-
cerują deptakiem na ul. Dworcowej 
lub jeżdżą po nim rowerem?

Odp.: Uprzejmie informuję, iż odci-
nek ulicy Dworcowej od skrzyżowania 
z ulicami Ks. Streicha i Cieszkowskiego 
do skrzyżowania z ulicą Powstańców 
Wlkp. jest gruntem należącym do Skarbu 
Państwa w zarządzie PKP. Znaki zakazu 
ruchu ustawione zostały przez wyko-
nawcę prac prowadzonych w ramach 
modernizacji trasy i  stacji kolejowej 
w Luboniu. Jest to bowiem teren bu-
dowy. Strażnicy miejscy reagują zatem 
na naruszenia wyżej wymienionych 
znaków każdorazowo przy zgłoszeniu 
takiego faktu przez zarządcę drogi. 
Zwracamy również uwagę szczególnie 
dzieciom i ich opiekunom, którzy tą 
drogą idą do szkoły. Ponieważ prace 
modernizacyjne prowadzone w  tym 
rejonie dobiegają końca, wystąpimy 
w najbliższym czasie do wykonawcy 
z prośbą o przywrócenie oznakowania 
z okresu przed rozpoczęciem prac.   

oprac. Paweł Dybczyński
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krawężnika przed przychodnią oraz 
obniżenie krawężnika przy przejściu 
dla pieszych. I o to właśnie chodzi-
ło !!! Nic innego!

„Po ulewach”
Tak kuriozalnej wypowiedzi urzęd-
niczej nie otrzymaliśmy od lat. Wła-
ściwie powinniśmy ją zignorować, 
gdyż zupełnie nie dotyczyła tematu! 
Najkrócej można skwitować przy-
słowiem „my o ..., wy o ...”. Urzędnik 
w sierpniowych „Wieściach” na stro-
nie 38 w moim materiale „Po ule-
wach” widział zdjęcie zarwanej 
studni. Zdjęcie pokazywało zupełnie 
coś innego – zapadnięty asfalt przy 
włazie kanalizacyjnym! Zaraz po 
tym pisze urzędnik, że studnia ta 
została wypełniona i nie było spra-
wy, a „WL” tylko wprowadzają czy-
telników w błąd. Kolego urzędniku, 
gdybym napisał, że studnia została 
wypełniona, to musiałbym dodać (z 
sarkazmem), że dokonano aktu sa-
botażu. Jak mi wiadomo, studnie 
i  kanały deszczowe powinny być 
puste, by w  razie potrzeby woda 
spływała. Mój tekst w  całości po-
święcony był asfaltowi wokół wła-
zu kanalizacyjnego!!! i jego pofał-
dowaniu spowodowanemu niekon-
trolowanym zjawiskom w  gruncie 
pod asfaltem wokół włazu do kana-
lizacji. By pokazać ów problem ist-
niejący nadal wykonałem dodatko-
wo serię nocnych zdjęć przy punk-
towym płaskim oświetleniu z re�ek-
torów samochodowych. Wespół 
z  tekstem i  zdjęciami z  sierpnia 
stanowi, moim zdaniem, ważny, 
z pewnością niewidoczny zza biur-
ka problem. Jeśli sygnał ten jest 

wyssaną 
z  palca bła-
hostką, 
i  szukaniem 
dziury w ca-
ł y m ,  t o 
w  imieniu 
własnym 
(autora tek-
s t u  o r a z 
zdjęć) i tych, 
co problem 
wskazali, nic 

więcej nie mam do powiedzenia 
i przepraszam.

Należałoby odnieść się także do 
pozostałych kwestii, ale wymagało-
by to głębszej analizy – szkoda ener-
gii na takie przepychanki, ale przy 
okazji do tematów powrócimy. Ży-
cie wery�kuje to, czy „Wieści Lu-
bońskie” podają nieprawdę i  czy 
wypełniają swoją misję. Od 25 lat 
tysiące lubonian chętnie nas czyta, 
a my wiemy, że nie stać nas na po-
dawanie bzdur w lokalnym środo-
wisku. Po pierwsze szybko okazuje 
się, czy wprowadzamy czytelnika 
w błąd, a tego nie chcemy, po wtó-
re staramy się jak możemy być rze-
czywistym głosem mieszkańców. 
Nie pierwszy raz próbuje się deza-
wuować, czyli degradować, dyskre-
dytować, negować, podważać 
i kwestionować nasz autorytet oraz 
pozycję w Luboniu. Nie znaczy to, 
że jesteśmy nieomylni. Każdorazo-
wo staramy się naprawić błędy po-
pełniane na łamach, a za przesyłane 
rzeczowe sprostowania, wyjaśnienia 
czy odpowiedzi dziękujemy. To nie 
znaczy także, że nie należy podda-
wać krytyce – polemizować z publi-
kacjami zamieszczanymi w  mie-
sięczniku – najskuteczniejszej prasie 
w  30-tysięcznym mieście. Wręcz 
przeciwnie, niemal przy każdej moż-
liwej okazji zapraszamy i zachęcamy 
do przedmiotowych polemik na 
temat miasta, o  prowadzonej 
w  Luboniu polityce, stosowanych 
rozwiązaniach itd. – wszystko opar-
te o argumenty, a nie negację albo 
co gorsze manipulację. Każda me-
rytoryczna dyskusja także na forum 
publicznym, np. na łamach „WL”, to 
ważna, jedna z wielu dróg prowa-
dzących do budowania dojrzałego, 
pluralistycznego demokratycznego 
społeczeństwa obywatelskiego.

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny

W ostatnich „Wieściach Lu-
bońskich” na str. 24 opu-
blikowaliśmy wyjaśnienia 

Urzędu Miasta do niektórych sy-
gnałów prasowych opublikowanych 
w sierpniowym wydaniu. Z jednej 
strony to miło, że śladem praso-
wych interwencji przekazywanych 
także przez mieszkańców czyni się 
działania, które zmieniają lokalną 
rzeczywistość i  nasze życie może 
być ciut łatwiejsze. 

Jednak w  związku z  tym, że 
w odpowiedziach często szafuje się 
pojęciami o mijaniu się z prawdą 
w naszych materiałach prasowych, 
nie pozostaje nam nic innego, jak 
bronić swoich racji i sygnałów oby-
watelskich, szczególnie w skrajnie 
absurdalnych, niedorzecznych ro-

zumieniach publikowanych treści. 
Czy wynika to ze złej woli i tenden-
cyjnego wprowadzania przeinaczeń 
czy chęci udowodnienia swoich 
racji, a  może z  nieumiejętności 
czytania ze zrozumieniem? Nie 
wiemy. 

„Jest gorzej”
W odpowiedzi urzędniczej czyta-
my, jakoby w artykule „Jest gorzej” 
na stronie 35 („WL” 08) dotyczą-

cym przystanku na ul. ks. Streicha 
mowa była o gorszym jego stanie 
po remoncie. To bzdura świadczą-
ca o braku należytego rozumienia 
tekstu oraz wyciągania z kontekstu 
fałszywych wniosków. Odsyłam 
ponownie do tekstu źródłowego, 
w którym mowa była o tym, że po 
modernizacji przystanku, przy oka-
zji także jego otoczenia, pojawi-
ły się dodatkowe bariery architek-
toniczne. To był fakt udokumento-

wany zdjęciami – zgłaszany do 
redakcji Niezależnego Miesięcz-
nika Mieszkańców. Musiał być 
czytelny, gdyż to właśnie po tych 
prasowych sygnałach poprawio-
no wskazane mankamenty! W 
imieniu osób, które monitowa-
ły u nas w tej sprawie, dziękuje-
my za likwidację dodatkowego 

SAMORZĄD / POLITYKA

Przy płaskim nocnym świetle re�ektorów 
samochodowych wyraźnie widać pofałdo-
wanie asfaltu, wokół włazu kanalizacyjne-
go przy skrzyżowaniu ul. Okrzei z ul. Puła-
skiego. Strzałkami wskazaliśmy wypełnie-
nia sporych zapadnięć asfaltu, jakie po-
wstały podczas lipcowych ulew opisywa-
nych w sierpniowych „WL”   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

n

Do wyjaśnień Urzędu Miasta

n
Nową, dodatkową wylewką betonową, po publikacji w sierpniowych „WL” 
spowodowano likwidację powstałego po modernizacji przystanku i jego 
otoczenia progu w chodniku do przychodni lekarskich przy ul. ks. Stre-
icha   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
 Interwencyjną publikacją „Jest gorzej” z sierpniowego wydania „WL” spo-
wodowano obniżenie krawężnika na przejściu dla pieszych i częściową 
likwidację barier architektonicznych w rejonie przychodni służącej nie 
tylko osobom starszym i na wózkach. O to mieszkańcom chodziło!   fot. 
Piotr P. Ruszkowski n

Postscriptum. Najprawdopodobniej przy 
okazji wyrównywania poziomu chodnika, by 
zlikwidować powstały próg krawężnika, na 
pobliskim trawniku pozostawiono resztę 
niewykorzystanego betonu   fot. Piotr P. Rusz-
kowski
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Kontynuując cykl „Mieszkańcy pytają”, zapraszamy Państwa do 
nadsyłania pytań do władz wykonawczych (burmistrzów) i stano-
wiących (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

POLITYKA

Trzy dni przed wyborami parlamentarny-
mi, 21 października o godz. 18, w zabytkowym 
budynku szkolnym przy ul. Armii Poznań 27 
należącym do Stowarzyszenia „Cor Ad Cor”, 
odbyło  się spotkanie pełnomocnika Prawa 
i Sprawiedliwości (PiS) na powiat poznański, 
kandydata na posła na Sejm RP – Bartłomieja 
Wróblewskiego z członkami komitetu tereno-
wego tej partii w Luboniu i jej sympatykami. 
Ubiegający się o mandat przedstawił zebranym 
swój program wyborczy, w  którym zawarł: 
szybszy i solidarny rozwój Poznania i Powiatu 
Poznańskiego (drogi, transport, służba zdrowia, 
ochrona środowiska), prostsze i niższe podatki, 
politykę przyjazną życiu i rodzinie we wszystkich 
obszarach oraz pamięć historyczną (Powstanie 

Wielkopolskie, Czerwiec´56, Żołnierze Wyklęci, 
Wołyń). Zapewnił, że nie zawiedzie pokłada-
nych w nim nadziei.   PAW

Tygodnik „W Sieci” nr  44, prezentując 
niektórych wygranych i przegranych polityków 
po wyborach, wymienia Bartłomieja Wróblew-
skiego wśród tych pierwszych jako autora 
jednej z największych niespodzianek i skoku 
na liście, który z 11. miejsca osiągnął 2. wynik.

Przypomnijmy, że przed 4 laty, w 2011 r., 
B. Wróblewski kandydował w naszym okręgu 
z PiS w wyborach do Senatu RP i uległ Mar-
kowi Ziółkowskiemu z PO.

Spotkanie 
przedwyborcze

Uczestnicy 
spotkania 
w geście sym-
bolizującym 
11. numer 
kandydata na 
posła na Sejm 
RP – Bartło-
mieja Wró-
blewskiego 
– na liście 
wyborczej PiS   
fot. Paweł 
Wolniewicz

W imieniu 
swoim, a  także 
nowych posłów 
z  Wielkopolski 
oraz szefa partii 
Ryszarda Petru 
pragnę podzięko-
wać za blisko 14% 
głosów oddanych 
w Luboniu na No-
woczesną, pod-
czas wyborów 
parlamentarnych. 
Nasze miasto, po-
dobnie jak inne 
gminy powiatu 
poznańskiego, ob-
darzyły  nowe 
ugrupowanie nie-
mal dwukrotnie większym zaufaniem niż wyniosła 
średnia dla całego kraju. Nowoczesna zdobyła 28 
mandatów, a z Wielkopolski mamy 4 posłów w Sejmie 
RP VIII kadencji: w okręgu kalisko-leszczyńskim Ada-
ma Szłapkę, w okręgu konińsko-gnieźnieńskim Paulinę 
Hennig-Kloskę, natomiast w okręgu Poznań i powiat 
poznański Joannę Schmidt i Marka Rucińskiego.

Pierwszy krok do naprawy Polski został zrobiony 
– jesteśmy w parlamencie. Teraz czeka nas ciężka pra-
ca, by przekonać do naszych pomysłów jak największą 
liczbę obywateli.

W najbliższym czasie będziemy budować struktury 
partii w  Luboniu, dlatego już dzisiaj zachęcam do 
przyłączenia  się do naszej grupy i  dyskusji na temat 
nowoczesnej wizji w polityce. Znajdziesz nas na http://
�.com/groups/NowoczesnaLubon

Katarzyna Polerowicz-Kelma

Nowoczesna 
w Luboniu

n
Od lewej: nowa posłanka z Poznania Joanna 
Schmidt, Ryszard Petru, Katarzyna Kierzek-Ko-
perska – kandydatka do Senatu oraz Katarzyna 
Polerowicz-Kelma – kandydatka do Sejmu 
z Lubonia

Pytania do władz
Apel

tel. (3x) + Michał A.+ Marek S.: 
Na bilbordzie przy skrzyżowaniu 
ul. Powstańców Wlkp. i Żabikow-
skiej w  sobotę, 24 października 
i niedzielę wyborczą pojawiały się 
przemiennie z innymi reklamami 
dynamiczne wizytówki kandyda-
tów na posłów. Czy jest to złama-
nie ciszy wyborczej?

Odp.: Zgodnie z treścią Art. 107 
§ 1. Kodeksu wyborczego, ustawy 
z 5.01.2011 r. „W dniu głosowania 
oraz na 24 godziny przed tym 
dniem prowadzenie agitacji wybor-
czej, w  tym zwoływanie zgroma-

dzeń, organizowanie pochodów 
i manifestacji, wygłaszanie przemó-
wień oraz rozpowszechnianie ma-
teriałów wyborczych jest zabronio-
ne.” Państwowa Komisja Wyborcza 
w swych materiałach informuje, że 
naruszenie zakazu prowadzenia 
agitacji wyborczej w  okresie ciszy 
wyborczej stanowi wykroczenie, 
a  ocena czy w  danym przypadku 
doszło do naruszenia tego zakazu, 
nie należy do organów wyborczych 
(Państwowej Komisji Wyborczej, 
Okręgowej Komisji Wyborczej czy 
Obwodowej Komisji Wyborczej), 

lecz do organów ścigania i sądów. 
Dlatego też, wszystkie przypadki 
naruszenia ciszy wyborczej, tak jak 
inne wykroczenia czy występki, po-
winny być zgłaszane Policji.

Czy w tym przypadku doszło do 
złamania ciszy wyborczej nie mo-
żemy jednoznacznie stwierdzić. 
Jeżeli materiał wyborczy na bilbor-
dzie pojawił  się po raz pierwszy 
w sobotę, 24.10.2015  r., to można 
by mówić o naruszeniu ww. przepi-
su, natomiast jeśli materiał ten był-
by wyświetlany w  okresie przed 
24.10.2015 r. i później, to sytuacja 
nie jest już tak jednoznaczna. Ko-
deks wyborczy nie nakłada na Ko-
mitety wyborcze obowiązku usuwa-
nia plakatów, banerów i  innych 
materiałów wyborczych na okres 

ciszy wyborczej. Przed rozpoczę-
ciem ciszy wyborczej nie trzeba 
usuwać wpisów, materiałów agita-
cyjnych, a także wyników sondaży 
przedwyborczych umieszczonych 
w  Internecie przed rozpoczęciem 
ciszy wyborczej – nie można jednak 
po rozpoczęciu ciszy wyborczej do-
konywać w nich zmian. W Interne-
cie, tak jak w prasie oraz w pozo-
stałych mediach: radiu, telewizji, 
obowiązuje cisza wyborcza. Podkre-
ślić po raz kolejny należy, że o tym, 
czy coś stanowi złamanie zakazu 
agitacji wyborczej, mogą decydować 
tylko organy ścigania i  sądy. Jeśli 
uznamy, że naruszono ciszę wybor-
czą, powinniśmy to zgłosić bezpo-
średnio policji lub do prokuratury.   

oprac. Janusz Piasecki

Ruchoma reklama 
wyborcza niektórych 
kandydatów z JOW 
Bezpartyjni na billbo-
ardzie przy skrzyżo-
waniu ul. Żabikow-
skiej i Powstańców 
Wlkp., aktywna (na-
chodzące, zmieniają-
ce się informacje 
o kandydacie i komi-
tecie) w dniu wybo-
rów do Sejmu RP, 
była powodem wąt-
pliwości niektórych 
mieszkańców   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

Pytania do władz

n

n
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10 posłów
W mniejszej tabeli prezen-
tujemy 10 posłów, którzy 
otrzymali mandaty i będą 
nas reprezentować w sej-
mie kadencji 2015-2019. 
Ustawiliśmy ich według 
skali poparcia (liczby uzy-
skanych głosów). Połowa 
– pięcioro z nich – zasią-
dzie w Sejmie po raz ko-
lejny. W  nawiasach, dla 
porównania, podajemy też 
wyniki, jakie otrzymali 
przed czterema laty. Na 
szarych polach imiona 
i nazwiska posłów debiu-
tantów.

Osobne miejsce w ta-
beli poświęciliśmy kan-
dydatom z Lubonia. Tym 
razem było ich aż 6. Trzy 
kobiety i tyluż mężczyzn 
(przypomnijmy, przed czterema 
laty 1 osoba – Jolanta Korcz z PiS 
otrzymała 1 404 głosów w okręgu, 
w  tym 384 w  Luboniu). Teraz 
najlepszy wynik 2  889 głosów, 
w tym 377 w Luboniu, otrzymał 
Michał Adamczak (kandydat na 
Burmistrza Lubonia w wyborach 
samorządowych w 2014 r.). Spo-
rym zaskoczeniem jest przed-
ostatni, piąty wynik uzyskany 
przez byłego burmistrza – Dariu-
sza Szmyta. W  całym okręgu 
otrzymał jedynie 137 głosów, 
w tym w rodzinnym mieście pra-
wie połowę – 68.

Jako dodatkową ciekawostkę 
podajemy, że na listach kandydatów 
do Sejmu znalazły się też inne oso-
by związane obecnie z Luboniem, 
tu nie mieszkające. Wszyscy z listy 
komitetu JOW Bezpartyjni i zwią-
zani z Lubońskim Ośrodkiem Spor-
tu i  Rekreacji: Michał Tkaczuk 
(członek Rady Nadzorczej LOSiR) 
uzyskał 436 głosów, w  tym 16 
w Luboniu; Zbigniew Trawka (pre-
zes spółki miejskiej LOSiR) – 146 
głosów, w tym 10 w Luboniu oraz 
Agnieszka Szymańska (księgowa 
LOSiR i Biblioteki Miejskiej) otrzy-
mała w całym okręgu nr 39 – 106 
głosów, w tym 7 w naszym mieście.

Senator

Do Senatu RP przeprowadzono wy-
bory w tzw. okręgach jednomanda-
towych. To znaczy, że spośród 
trzech zgłoszonych osób tylko jed-
na, która otrzyma najwięcej głosów, 
może reprezentować okręg nr  90, 
który stanowił tylko Powiat Poznań-
ski (z Luboniem). Zwyciężył tym 
razem dotychczasowy wojewoda 
wielkopolski – Piotr Florek z PO 
– który otrzymał 65 749 głosów – 
42,92% poparcia, w Luboniu 5 710 
głosy, czyli 42,57% poparcia. Druga 
była Katarzyna Kierzek-Koperska 
z Nowoczesnej Ryszarda Petru z po-
parciem 29,64% (w Luboniu 
30,03%), na końcu Sławomir Hinc 
(PiS) z  poparciem 27,45% 
(w Luboniu 27,40%).

PPR

POLITYKA

Nazwisko i imię
posłów okregu 39 Komitet Liczba głosów

w okręgu
Poparcie 

w Okręgu 39
Liczba głosów

w Luboniu
Poparcie

w Luboniu

Schmidt Joanna Nowoczesna 35 202 8,59% 978 7,15%
Dziuba Tadeusz PiS 32 910 (28 508) 8.03% (7,13%) 984 (733) 7,19% (5,63%)
Ziółkowski Szymon PO 29 760 7,26% 1 081 7,90%
Grupiński Rafał PO 29 122 (40 510) 7.1% (10,13%) 996 (1 277) 7,28% (9,81%)
Dzikowski Waldy PO 27 991 (54 647) 6.83% (13,66%) 709 (1 485) 5,18% (11,41%)
Szydłowska Bożena PO 15 596 (14 352) 3.8% (3,59%) 517 (735) 3,78% (5,65% )
Wróblewski Bartłomiej PiS 14 108 3,44% 614 4,49%
Tomczak Jacek PO 10 687 (14 547) 2.61% (3,64%) 324 (427) 2,37% (3,28%)
Ruciński Marek Nowoczesna 9 508 2,32% 223 1,16%
Szynkowski vel Sęk Szymon PiS 8 676 2,12% 299 2,18%

Adamczak Michał Kukiz'15 2 889 0,70% 377 2,75%
Różański Maciej KORWiN 1 295 0,32% 218 1,59%
Zapłata-Szwedziak Elżbieta JOW Bezpartyjni 337 0,08% 141 1,03%
Polerowicz-Kelma Katarzyna Nowoczesna 315 0,08% 117 0,85%
Szmyt Dariusz JOW Bezpartyjni 137 0,03% 68 0,50%
Albin Patrycja JOW Bezpartyjni 44 0,01% 8 0,06%
W nawiasach podajemy wyniki sprzed 4 lat

Lubonianie kandydujący do Sejmu RP w 2015 r.  i ich wyniki

Posłowie wybrani w okręgu nr 39 na kadencję 2015-2019

2011 r. 2015 r. 2011 r. 2015 r. 2011 r. 2015 r. 2011 r. 2015 r. 2011 r. 2015 r. 2011 r. 2015 r. 2011 r. 2015 r. 2011 r. 2015 r. 2011 r. 2015 r.

Polska 30629150 50,92% 29,89% 37,58% 39,18% 24,09% 8,81% 7,60% 7,55% 8,36% 5,13% 4,76% 3,62% 0,10%
Mandatów (Polska/ okr. 39) 157/2 235/3 207/6 138/5 42/0  28/2 0 28/0 16/0 0 0 0
Powiat Poznański 692746 60,23% 18,13% 23,90% 54,14% 35,65% 6,06% 14,49% 8,07% 4,92% 1,91% 4,77% 4,60% 0,55%
Poznań 418109 61,63% 19,75% 24,06% 55,58% 35,81% 5,54% 14,45% 8,88% 1,98% 1,10% 4,91% 4,81% 0,44%

LUBOŃ Uprawnionych Frekwencja liczba 
głosów poparcie% liczba 

głosów poparcie% liczba 
głosów poparcie% liczba 

głosów poparcie% liczba 
głosów poparcie% liczba 

głosów poparcie% liczba 
głosów poparcie% liczba 

głosów poparcie% liczba 
głosów poparcie%

miasto Luboń 2011 r. 22 566 59,78% 2528 19,42% 7212 55,41% 287 2,20%
miasto Luboń 2015 r. 23 287 60,03% 3204 23,41% 4763 34,80% 1018 7,44% 1899 13,87% 1002 7,32% 181 1,32% 704 5,14% 624 4,56% 292 2,13%
OKW 1 Gimnazjum nr 1 1080 53,06% 184 32,86% 188 33,57% 45 8,04% 41 7,32% 27 4,82% 11 1,96% 34 6,07% 23 4,11% 7 1,25%
OKW 2 SP 3 1220 59,84% 170 23,58% 244 33,84% 52 7,21% 103 14,29% 50 6,93% 12 1,66% 56 7,77% 27 3,74% 7 0,97%
OKW 3 Kom-Lub 1123 58,06% 193 30,16% 193 30,16% 38 5,94% 108 16,88% 32 5,00% 14 2,19% 29 4,53% 27 4,22% 6 0,94%
OKW 4 Biblioteka Miejska 1009 63,53% 206 32,70% 176 27,94% 47 7,46% 74 11,75% 54 8,57% 6 0,95% 37 5,87% 21 3,33% 9 1,43%
OKW 5 Biblioteka Miejska 925 65,19% 78 13,27% 244 41,50% 53 9,01% 126 21,43% 35 5,95% 1 0,17% 17 2,89% 28 4,76% 6 1,02%
OKW 6 SP 2 1021 65,82% 114 17,22% 228 34,44% 32 4,83% 152 22,96% 55 8,31% 4 0,60% 42 6,34% 33 4,98% 2 0,30%
OKW 7 SP 2 1094 56,31% 136 22,52% 230 38,08% 44 7,28% 56 9,27% 57 9,44% 8 1,32% 23 3,81% 37 6,13% 13 2,15%
OKW 8 Spółdzielnia Mieszkaniowa 1215 58,02% 167 24,17% 281 40,67% 34 4,92% 68 9,84% 72 10,42% 1 0,14% 17 2,46% 29 4,20% 22 3,18%
OKW 9 MOPS 1158 59,67% 165 24,41% 232 34,32% 44 6,51% 71 10,50% 75 11,09% 16 2,37% 30 4,44% 33 4,88% 10 1,48%
OKW 10 MOPS 989 59,05% 119 20,59% 196 33,91% 44 7,61% 80 13,84% 54 9,34% 4 0,69% 39 6,75% 33 5,71% 9 1,56%
OKW 11 SP 1 1150 59,04% 156 23,49% 243 36,60% 40 6,02% 108 16,27% 38 5,72% 12 1,81% 26 3,92% 31 4,67% 10 1,51%
OKW 12 Gimnazjum nr 2 1103 63,19% 148 21,73% 253 37,15% 61 8,96% 90 13,22% 49 7,20% 15 2,20% 21 3,08% 30 4,41% 14 2,06%
OKW 13 SP 1 1162 67,64% 170 22,22% 294 38,43% 47 6,14% 109 14,25% 44 5,75% 8 1,05% 31 4,05% 29 3,79% 33 4,31%
OKW 14 SP 2 1247 60,79% 171 23,30% 254 34,60% 69 9,40% 106 14,44% 45 6,13% 6 0,82% 28 3,81% 28 3,81% 27 3,68%
OKW 15 LOSiR 1192 60,65% 129 18,19% 258 36,39% 41 5,78% 109 15,37% 42 5,92% 8 1,13% 69 9,73% 28 3,95% 25 3,53%
OKW 16 LOSiR 1084 67,44% 154 21,45% 230 32,03% 52 7,24% 116 16,16% 53 7,38% 12 1,67% 46 6,41% 32 4,46% 23 3,20%
OKW 17 Gimnazjum nr 2 1185 63,46% 134 18,11% 250 33,78% 69 9,32% 132 17,84% 57 7,70% 14 1,89% 32 4,32% 37 5,00% 15 2,03%
OKW 18 SP 4 1184 54,22% 153 24,56% 221 35,47% 53 8,51% 58 9,31% 52 8,35% 14 2,25% 25 4,01% 37 5,94% 10 1,61%
OKW 19 Luvena SA 1026 48,05% 153 32,14% 134 28,15% 51 10,71% 41 8,61% 33 6,93% 4 0,84% 33 6,93% 18 3,78% 9 1,89%
OKW 20 SP 4 973 58,38% 127 22,56% 194 34,46% 48 8,53% 71 12,61% 25 4,44% 3 0,53% 40 7,10% 37 6,57% 18 3,20%
OKW 21 Ośrodek Kultury 1147 59,55% 177 26,66% 220 33,13% 54 8,13% 80 12,05% 53 7,98% 8 1,20% 29 4,37% 26 3,92% 17 2,56%
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Szczegółowe wyniki wyborów do Sejmu RP w Luboniu (2015r.)

Szczegółowe wyniki wyborów do 
Sejmu RP
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W większej tabeli, przed-
stawiamy wyniki wszyst-
kich dziewięciu komitetów 

wyborczych startujących w okręgu 
nr 39 (przed czterema laty starto-
wało 7 komitetów wyborczych). 
Wymagany 5% próg wyborczy (dla 
koalicji 8%) w skali kraju przekro-
czyło 5 z nich (tyle co przed czte-
rema laty). Ze względu na sposób 
obliczania mandatów w okręgach, 
tylko trzy ugrupowania mają swo-
ich reprezentantów w okręgu nr 39 
obejmującym Poznań i powiat po-
znański, czyli 17 gmin wokół niego, 
w tym Luboń: PO – 5 posłów (przed 
czterema laty – 6), PiS – 3 posłów 
(4 lata temu – 2) oraz Nowoczesna 
Ryszarda Petru – 2 mandaty (nowa 
partia) – w tabeli szare pola. Dokład-
ne wyniki lubońskie pokazujemy 
dodatkowo w rozbiciu na poszcze-
gólne 21 Obwodów Głosowania. 
Frekwencja w kraju tym razem była 
wyższa, przekroczyła połowę upraw-
nionych i wyniosła 50,92% (przed 

czterema laty 48,92%), w Luboniu 
– 60,03% (4 lata temu – 59,78%). 
To lepszy wynik niż w  kraju, lecz 
gorszy od Poznania – 61,63% i Po-
wiatu Poznańskiego – 60,23%. W sa-
mym Luboniu najlepszą frekwencję 
zanotowano w OKW nr 13 w SP 1 
(67,64%), a najgorszą w OKW 19 – 
Luvena (48,05%).

Dla ułatwienia analizy maksy-
malne i  minimalne wskaźniki fre-
kwencji i  poparcia dla poszczegól-
nych komitetów wyborczych zazna-
czyliśmy na szarych polach. Wśród 
dwóch wiodących partii w  kraju, 
wygrywająca od lat w naszym okrę-
gu PO, tym razem w Luboniu otrzy-
mała poparcie 34,80%, to wynik 
gorszy od uzyskanego przed 4 laty 
(55,41%) aż o 20,61%. PiS natomiast, 
który 4 lata temu w  Luboniu miał 
wynik 19,42%, tym razem otrzymał 
3,99% więcej, czyli 23,41%. Prawo 
i Sprawiedliwość, które wygrało wy-
bory w kraju, w Luboniu było lepsze 
od Platformy Obywatelskiej tylko 

w 2 obwodach: nr 4 – Biblioteka 
Miejska o  4,76% oraz nr  19 – 
Luvena – o 3,99%. W obwodzie 
głosowania nr  3 – Kom-Lub – 
obie partie otrzymały równą 
liczbę głosów – po 193, w pozo-
stałych 18 obwodach głosowania 
wygrała PO. Największą różnicę 
na korzyść PO zanotowano tak-
że w Bibliotece Miejskiej w OKW 
nr 5; 28,23% więcej niż PiS. Naj-
lepszy wynik w poszczególnych 
obwodach głosowania otrzymał 
PiS w OKW 1 (Gimnazjum nr 1) 
– 32,86% poparcia; najniższy 
w OKW 5 (Biblioteka) – 13,27%. 
Konkurencyjna PO najlepiej 
i najgorzej wypadła w Bibliotece 
Miejskiej, w  OKW  5 zdobyła 
41,50% poparcia, a w OKW 4 – 
27,94%.

Wybory 2015
W niedzielę, 25 października, po czteroletniej kadencji odbyły się 
kolejne wybory do Sejmu i Senatu RP. W okręgu nr 39, do którego 
należy miasto Luboń, wybieraliśmy 10 posłów ze 169 
startujących z list 9 komitetów. Tradycyjnie w tabelach 
przedstawiamy szczegółowe lubońskie wyniki na tle kraju, 
powiatu i Poznania

n
Pocięty wizerunek Bartłomieja Wróblewskiego 
na banerze przy ul. Armii Poznań, tuż przy 
skrzyżowaniu z ulicami Dąbrowskiego i Po-
wstańców Wlkp. Zastanawiające, czy był to akt 
nienawiści, braku tolerancji, czy po prostu 
wandalizm? Podobnie było z banerem zawie-
szonym na płocie posesji na ul. 3 Maja    
fot. Paweł Wolniewicz

n
W związku z ograniczeniem dowolności umieszcza-
nia plakatów wyborczych w Luboniu, jaka panowała 
w poprzednich latach (Komunikat Burmistrza Lubo-
nia), korzystano z barierek w miejscach, gdzie zakaz 
nie obowiązywał. Na zdjęciu balustrady na ul. Żabi-
kowskiej gęsto obwieszone planszami wyborczymi   
fot. Hanna Siatka
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Od 4 do 15 września 2015 r. 
Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska (WIOŚ) w  Po-
znaniu przeprowadził w Luvenie 
niezapowiedzianą kontrolę, 
podjętą na wniosek Burmistrza 
Gminy Mosina. Jej celem było 
przeprowadzenie szczegółowych 
analiz, by stwierdzić, czy wystę-
pują uciążliwości spowodowane 
emisją zanieczyszczeń do po-
wietrza i czy istnieje zagrożenie 
środowiska naturalnego. WIOŚ 
podjął kontrolę w trybie art. 79 
ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz. U. z  2013  r., 
poz. 672), tj. bez zawiadomienia 
przedsiębiorcy o  zamiarze 
wszczęcia inspekcji.

Podczas kontroli prowadzi-
liśmy standardową produkcję 
wyrobów, na wszystkich insta-
lacjach produkcyjnych. WIOŚ 
skontrolował 
emitowane do po-
wietrza zanie-
czyszczenia z  in-
stalacji produkcji 
superfosfatu oraz 
instalacji granu-
lacji nawozów 
metodą talerzo-
wą. Pomiary emi-
sji gazów, na zle-
cenie WIOŚ, wy-
konało akredyto-
wane laborato-
rium. Oznaczyło 

w pobranych próbkach stężenia 
�uoru i chloru.

Kontrola nie stwierdziła na-
ruszeń i nieprawidłowości w za-
kresie ochrony powietrza. 
Przedstawione wyniki pomia-
rów wskazują na dotrzymanie 
warunków określonych w  po-
zwoleniu zintegrowanym udzie-
lonym firmie Luvena SA 30 
kwietnia 2014 r. przez Marszał-
ka Województwa Wielkopol-
skiego.

W tabeli prezentujemy wy-
konane w ramach kontroli wy-
niki pomiarów emisji fluoru 
i  chloru. Zwracamy uwagę, że 
świadczą one o bardzo niskich 
emisjach �uoru i chloru w po-
równaniu z dopuszczalną wiel-
kością emisji określonej w po-
zwoleniu zintegrowanym.

Luvena

POLITYKA / GOSPODARKA

2011 r. 2015 r. 2011 r. 2015 r. 2011 r. 2015 r. 2011 r. 2015 r. 2011 r. 2015 r. 2011 r. 2015 r. 2011 r. 2015 r. 2011 r. 2015 r. 2011 r. 2015 r.

Polska 30629150 50,92% 29,89% 37,58% 39,18% 24,09% 8,81% 7,60% 7,55% 8,36% 5,13% 4,76% 3,62% 0,10%
Mandatów (Polska/ okr. 39) 157/2 235/3 207/6 138/5 42/0  28/2 0 28/0 16/0 0 0 0
Powiat Poznański 692746 60,23% 18,13% 23,90% 54,14% 35,65% 6,06% 14,49% 8,07% 4,92% 1,91% 4,77% 4,60% 0,55%
Poznań 418109 61,63% 19,75% 24,06% 55,58% 35,81% 5,54% 14,45% 8,88% 1,98% 1,10% 4,91% 4,81% 0,44%

LUBOŃ Uprawnionych Frekwencja liczba 
głosów poparcie% liczba 

głosów poparcie% liczba 
głosów poparcie% liczba 

głosów poparcie% liczba 
głosów poparcie% liczba 

głosów poparcie% liczba 
głosów poparcie% liczba 

głosów poparcie% liczba 
głosów poparcie%

miasto Luboń 2011 r. 22 566 59,78% 2528 19,42% 7212 55,41% 287 2,20%
miasto Luboń 2015 r. 23 287 60,03% 3204 23,41% 4763 34,80% 1018 7,44% 1899 13,87% 1002 7,32% 181 1,32% 704 5,14% 624 4,56% 292 2,13%
OKW 1 Gimnazjum nr 1 1080 53,06% 184 32,86% 188 33,57% 45 8,04% 41 7,32% 27 4,82% 11 1,96% 34 6,07% 23 4,11% 7 1,25%
OKW 2 SP 3 1220 59,84% 170 23,58% 244 33,84% 52 7,21% 103 14,29% 50 6,93% 12 1,66% 56 7,77% 27 3,74% 7 0,97%
OKW 3 Kom-Lub 1123 58,06% 193 30,16% 193 30,16% 38 5,94% 108 16,88% 32 5,00% 14 2,19% 29 4,53% 27 4,22% 6 0,94%
OKW 4 Biblioteka Miejska 1009 63,53% 206 32,70% 176 27,94% 47 7,46% 74 11,75% 54 8,57% 6 0,95% 37 5,87% 21 3,33% 9 1,43%
OKW 5 Biblioteka Miejska 925 65,19% 78 13,27% 244 41,50% 53 9,01% 126 21,43% 35 5,95% 1 0,17% 17 2,89% 28 4,76% 6 1,02%
OKW 6 SP 2 1021 65,82% 114 17,22% 228 34,44% 32 4,83% 152 22,96% 55 8,31% 4 0,60% 42 6,34% 33 4,98% 2 0,30%
OKW 7 SP 2 1094 56,31% 136 22,52% 230 38,08% 44 7,28% 56 9,27% 57 9,44% 8 1,32% 23 3,81% 37 6,13% 13 2,15%
OKW 8 Spółdzielnia Mieszkaniowa 1215 58,02% 167 24,17% 281 40,67% 34 4,92% 68 9,84% 72 10,42% 1 0,14% 17 2,46% 29 4,20% 22 3,18%
OKW 9 MOPS 1158 59,67% 165 24,41% 232 34,32% 44 6,51% 71 10,50% 75 11,09% 16 2,37% 30 4,44% 33 4,88% 10 1,48%
OKW 10 MOPS 989 59,05% 119 20,59% 196 33,91% 44 7,61% 80 13,84% 54 9,34% 4 0,69% 39 6,75% 33 5,71% 9 1,56%
OKW 11 SP 1 1150 59,04% 156 23,49% 243 36,60% 40 6,02% 108 16,27% 38 5,72% 12 1,81% 26 3,92% 31 4,67% 10 1,51%
OKW 12 Gimnazjum nr 2 1103 63,19% 148 21,73% 253 37,15% 61 8,96% 90 13,22% 49 7,20% 15 2,20% 21 3,08% 30 4,41% 14 2,06%
OKW 13 SP 1 1162 67,64% 170 22,22% 294 38,43% 47 6,14% 109 14,25% 44 5,75% 8 1,05% 31 4,05% 29 3,79% 33 4,31%
OKW 14 SP 2 1247 60,79% 171 23,30% 254 34,60% 69 9,40% 106 14,44% 45 6,13% 6 0,82% 28 3,81% 28 3,81% 27 3,68%
OKW 15 LOSiR 1192 60,65% 129 18,19% 258 36,39% 41 5,78% 109 15,37% 42 5,92% 8 1,13% 69 9,73% 28 3,95% 25 3,53%
OKW 16 LOSiR 1084 67,44% 154 21,45% 230 32,03% 52 7,24% 116 16,16% 53 7,38% 12 1,67% 46 6,41% 32 4,46% 23 3,20%
OKW 17 Gimnazjum nr 2 1185 63,46% 134 18,11% 250 33,78% 69 9,32% 132 17,84% 57 7,70% 14 1,89% 32 4,32% 37 5,00% 15 2,03%
OKW 18 SP 4 1184 54,22% 153 24,56% 221 35,47% 53 8,51% 58 9,31% 52 8,35% 14 2,25% 25 4,01% 37 5,94% 10 1,61%
OKW 19 Luvena SA 1026 48,05% 153 32,14% 134 28,15% 51 10,71% 41 8,61% 33 6,93% 4 0,84% 33 6,93% 18 3,78% 9 1,89%
OKW 20 SP 4 973 58,38% 127 22,56% 194 34,46% 48 8,53% 71 12,61% 25 4,44% 3 0,53% 40 7,10% 37 6,57% 18 3,20%
OKW 21 Ośrodek Kultury 1147 59,55% 177 26,66% 220 33,13% 54 8,13% 80 12,05% 53 7,98% 8 1,20% 29 4,37% 26 3,92% 17 2,56%
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Już po raz 14. „Rzeczpospolita” pu-
blikuje ranking najlepszych polskich 
przedsiębiorstw. To najobszerniejsze 

w Polsce zestawienie wyników �nanso-
wych przedsiębiorstw. Z tej okazji od-
była się uroczysta gala, podczas której 
wręczono nagrody: Orła Eksportu, Do-
brej Firmy, Innowacyjnej Firmy, Marki 
Polskiej Gospodarki.

Wprawdzie lubońska �rma – Luvena 
– w rankingu 2000 zajęła 991. miejsce, 
to warto odnotować ten fakt jako wyda-
rzenie, nie tylko lokalne. Cieszyć może 
także lokalnych patriotów, że firma 
mieszcząca  się w  tysiącu najlepszych 
w kraju działa w naszym mieście.

O to wydarzenie zapytaliśmy zarząd 
przedsiębiorstwa. Otrzymaliśmy odpo-
wiedzi od Wojciecha Dzidowskiego, 
Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego.

„WL”: Jakie znaczenie dla Luveny 
ma umieszczenie w  rankingu 2000 
Rzeczpospolitej?

W.D.: Każdego roku dziennik 
„Rzeczpospolita” publikuje swoją pre-
stiżową „Listę 2000” – zestawienie 2000 
największych polskich przedsiębiorstw, 
sporządzone w oparciu o aktualne dane 
i wskaźniki �nansowe. Laureatów wy-
łania kapituła złożona z uznanych au-
torytetów w dziedzinie gospodarki. Ze 
względu na renomę tego rankingu jest 
to dla nas ważne wyróżnienie, ponieważ 
w sposób obiektywny potwierdza nasz 
rozwój i znaczenie na rynku.

„WL”: Czy to, zdaniem zarządu 
�rmy, sukces?

W.D.: Oczywiście, odnotowaliśmy 
poprawę swojej pozycji na „Liście 2000” 
w porównaniu z pozycją osiąganą w po-
przednich latach. Proszę zauważyć, że 
jesteśmy na liście wśród prawdziwych 
gigantów przemysłu. Cieszy nas to, ale 
mamy ambicje, aby być postrzegani 
jeszcze lepiej i nie chodzi tylko o noto-
wania w  rankingu. Chcemy rozwijać 
�rmę, dawać miejsca pracy. Chcemy być 
najlepszą wizytówką wielkopolskiej go-
spodarki.

„WL”: Czy zajęli Państwo wyższe 
miejsce w  stosunku do poprzednich 
rankingów ? Co wpływa na lepsze 
notowania?

W.D.: Lista ta, jak wspomniałem 
wcześniej, jest opracowana w  oparciu 
o  sprawozdania �nansowe. Na lepsze 
miejsce w  rankingu mają więc wpływ 
lepsze wyniki �nansowe �rmy. Cała 
„Lista 2000” to zestawienie polskich �rm 
ocenianych w różnych kategoriach: naj-
bardziej rentownych, największych eks-
porterów, osiągających największe zyski, 
najwięcej inwestujących, zwiększających 
zatrudnienie itp.

„WL”: Jaka jest recepta na sukces?
W.D.: Z  jednej strony sukces jest 

wynikiem precyzyjnego wyznaczania 
celów i konsekwentnego do nich dąże-
nia. Z drugiej strony, aby osiągnąć suk-
ces, niezbędna jest elastyczność i szyb-
kość w  reagowaniu na zmiany zacho-
dzące w otoczeniu.

Jerzy Nowacki,
Aleksandra Lepke

Wśród najlepszych
Luvena na liście 2000 Polskich Przedsiębiorstw i Eksporterów

 Emitowana 
substancja

Emisja 
uzyskana
z pomiaru

[ kg/h]

Dopuszczalna 
wielkość emisji 

[ kg/h]

Fluor <0,0037 0,125
Chlor <0,0092 0,596

Fluor <0,012 0,235
Chlor <0,029 0,831

Emitor  E-40/1 : instalacja
granulacji metodą talerzową

Emitor  E-16 : instalacja
produkcji superfosfatów  

Bez nieprawidłowości
Niezapowiedziana kontrola WIOŚ w Luvenie
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LUDZKIE SPRAWY

Stowarzyszenie „Solidarni 
w Prawdzie i Miłosierdziu” po raz 
kolejny organizuje pomoc w posta-
ci paczek świątecznych dla rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej.

Zainteresowanych prosimy 
o zgłaszanie się w biurze stowarzy-
szenia w poniedziałki w godz. 16-18 
oraz w czwartki 12-14 przy ul. Le-
śmiana 8.

Jolanta Korcz
prezes

Paczki świąteczne

W związku z  dużym, społecz-
nym zapotrzebowaniem na pomoc 
prawną, stowarzyszenie „Solidarni 
w Prawdzie i Miłosierdziu” (SPM) 
w porozumieniu z Kancelarią Ad-
wokacką Krzysztof Czyżewski wpro-
wadziło w swoim biurze bezpłatne 
porady prawne.

Możliwość skorzystania z porad 
jest kierowana przede wszystkim do 
osób nieposiadających środków �-

nansowych na odpłatne usługi kan-
celarii.

W celu ustalenia dokładnej daty 
i godziny spotkania, wszystkie oso-
by zainteresowane prosimy o wcze-
śniejszy kontakt telefoniczny z pra-
cownikiem biura stowarzyszenia – 
501 930 054.

Porady odbywają się w siedzibie 
SPM przy ul. Leśmiana 8.

Jolanta Korcz
prezes

Bezpłatne porady prawne

15 listopada minął termin uregulowania IV  raty podatku od 
nieruchomości.

Sprawdź, czy zapłaciłeś!

Spółce samorządowej Koleje Wiel-
kopolskie przyznano Złoty Medal Qu-
ality International 2015 (wrzesień) oraz 
3 certy�katy ISO (14 października). 
Biało-czerwone pociągi mają się kojarzyć z poprawą warunków podróżowa-
nia, nie tylko w regionie. Czas przejazdu to jeden z atutów, którym spółka 
chce przekonać do siebie pasażerów! Naprawa i modernizacja torów umoż-
liwiła przyspieszenie pociągów Kolei Wielkopolskich na linii Poznań – Wolsz-
tyn do 110 km/h, a tym samym skrócenie czasu jazdy.   (S)

Kolej na Jakość
Informacja dla podróżujących pociągami Kolei Wielkopolskich 
oraz dla mieszkańców dojeżdżających na co dzień do szkoły 
i pracy, którzy chcą skorzystać z połączeń kolejowych do 
Poznania

STACJA KOLEJE
WIELKOPOLSKIE AUTOBUS SAMOCHÓD

Wolsztyn 1 godz. 30 min. 1 godz. 45 min. 1 godz. 30 min.
Grodzisk Wlkp. 52 min. 1 godz. 15 min. 1 godz.

Stęszew 26 min. 35 min. 40 min.
Luboń 8 min. 5 min. 20 min.

Czas przejazdu różnymi środkami transportu do i z centrum Poznania

Na skarpie przy ul. 
Unijnej, w miejscu wy-
deptanego przez prze-
chodniów skrótu z  ul. 
Źródlanej, zdroworoz-
sądkowo wybudowano 
betonowe schody za-
opatrzone w  poręcze 
i pozbrukowe  dojścia. 
Mieszkańcy budynków 
komunalnych położo-
nych przy ul. Źródlanej 
oraz bloków Spółdzielni 
„Lubonianka” mogą te-
raz swobodnie korzy-
stać z deptaku przy ob-
wodnicy.

HS

Miasto – mieszkańcom

n
Schody z poręczami ułatwiające mieszkańcom 
budynków komunalnych przy ul. Źródlanej 
(z lewej) i osiedla „Lubonianka” komunikację 
z ul. Unijną   fot. Hanna Siatka

Ciekawi byliśmy, czy poprawa 
warunków pracy i  wybudowanie 
nowej, większej siedziby komisariatu 
policji w Luboniu mieszkańcy wiążą 
ze zwiększeniem bezpieczeństwa? 
Z badań wynika, że obywatele mają 
inne zdanie niż ich reprezentanci 
we władzach.

Większość – 52% pytanych – 
uważa, że nowy komisariat nie ma 
wpływu na bezpieczeństwo. Ko-
mentowano przeważnie tak: „Czy 
w starym czy w nowym, pracować 
będą tak samo”, „Może być nawet 
gorzej, bo w nowej siedzibie będzie 
im lepiej niż na ulicach Lubonia”, 
„Budynek nie ma związku z bezpie-
czeństwem”, „Tylko patrzą, jak wlepić 
mandat normalnemu obywatelowi, 
a z penerstwem i pijakami nic nie 
robią”, „Dotąd nie było widać patroli 
na ulicach, a teraz, jak mają nową 
siedzibę, to się zmieni? – Nie”, „Na 
poprawę bezpieczeństwa wpływ mają 
kompetencje, a nie lokalizacja ko-
misariatu czy jego wygląd”, „Nic się 
nie zmieni, bo nie siedzibę, a system 
trzeba zmienić”, „W policji mamy 
coraz więcej kobiet, a przestępcy to 
przeważnie silni mężczyźni, na do-
datek lepiej zorganizowani”, „Policja 
nie zapuszcza się z patrolami w nie-
bezpieczne rewiry Lubonia, dlatego 
nowy budynek nic w  tym zakre-
sie nie zmieni”. „Efekt pracy służb 
mundurowych nie zależy od tego, 

w jakich warunkach spisują zeznania 
i prowadzą czynności operacyjne”, 
„Tylko działanie może wpłynąć na 
efektywność bezpieczeństwa”, „Ale 
dobrze, że przebudowali – bo to też 
wizytówka naszego miasta”, „Podobno 
nie mają na komputerach Internetu, 
bo boją się hakerów?”, „Bezpieczeń-
stwo głównie zależy od ludzi, którzy 
nad nim czuwają, nie od miejsca”.

Że przeniesienie Policji do nowe-
go komisariatu będzie miało wpływ 
na zwiększenie bezpieczeństwa po-
twierdziło 35% pytanych, którzy tak 
argumentowali: „Pewnie będzie się to 
wiązało ze zwiększeniem obsady”, „W 
lepszych warunkach powinni lepiej 
(wydajniej) pracować”, „Będą mieli 
lepszą motywację (mobilizację)”, „Po-
dobno mają być dobrze i nowocześnie 
skomputeryzowani – to bardzo waż-
ne”, „Dotychczas pracowali w złych 
warunkach”, „Lepsze warunki pracy 
mogą być też zachętą dla młodych, 
by do policji wstępować”, „Jakość ko-
misariatu może mieć zdecydowany 
wpływ na bezpieczeństwo w związku 
z możliwościami wykorzystania no-
woczesnych technologii do ścigania 
przestępców”.

Nie miało zdania 10% spośród 
273 tym razem przepytanych osób. 
Odnotowaliśmy też takie spostrze-
żenie: „Miło, że luboński komisariat 
nie wygląda jak speluna, aczkolwiek 
nowy nie powala estetyką”.

Wśród władzy Lubonia zdecy-
dowana większość – 16 na 24 osób 
(66,7%), w tym wszyscy burmistrzo-
wie – uważa, że przeniesienie stró-
żów prawa do nowego komisariatu 
przełoży się na zwiększenie bezpie-
czeństwa. Przeciwnego zdania było 7 
radnych (P. Andrzejczak, J. Bielawski, 
K. Górecki, P. Izydorski, T. Kołodziej, 
A. Okupniak, K. Wilczyńska-Kąkol). 
Nie miał zdania – A. Dworaczyk.

Sondaż uliczny przeprowadzili: 
Krystyna Ruszkowska, Maria Wie-
czorek, Agnieszka Witkowska, Paweł 
Wolniewicz (także wśród radnych).

oprac. PPR

Sondaż
Czy przeniesienie Policji do nowego komisariatu przełoży się na 
zwiększenie bezpieczeństwa w Luboniu?

Odpowiedzi mieszkańców

35%

10%

52%

Odmówiło 3%

TAK

NIE

Nie ma 
zdania 10%

Młode drzewka przy ul. Unijnej 
zaopatrzono w osłony. W lipcu (str. 13) 
pisaliśmy, że marnieją, uszkodzone np. 
podczas niewłaściwego wykaszania po-
boczy mechanicznym sprzętem. Po 
zdarciu kory i  łyka transportujących 
wodę i  sole mineralne, usychają.   
fot. Hanna Siatka

Troska 
o dosadzone
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Przed kilkoma miesiącami 
mieliśmy sygnały o  zbyt nisko 
zamontowanych znakach dro-
gowych przy Gimnazjum nr  1 
i SP 3 na ul. Dąbrowskiego. Dziś 
zgoła odwrotny obywatelski sy-
gnał – o  rekordowo wysokim 
zamontowaniu znaków drogo-
wych na ul. Paderewskiego. Po-
nad dwukrotnie wyżej niż siatka 
parkanu, czyli na wysokości 
powyżej 3 m zamontowano dwa 
znaki zakazu zatrzymywania się 
i postoju przy wlocie w ul. Pa-
derewskiego od strony Powstań-
ców Wlkp. Znaki zakazujące 
zatrzymywania postawiono na 
wniosek �rmy, dla której spe-
cjalnie wydzielono kawałek 
dwukierunkowej jezdni. Miesz-
kańcy posesji, których ograni-
czenie to dotyczy, zastanawiają 
się, jakim prawem starym miesz-
kańcom odbiera  się prawa na-
byte na rzecz nowego podmiotu 
gospodarczego. W  sprawie tej 
interweniowano m.in. podczas 
ostatniej sesji RML (czytaj też 
na str.  11 akapit: „Żale miesz-
kańców”)

(I)

Wyrośnięty

n
Na wyjątkowo wysokim słupku umieszczono 
znak zakazu zatrzymywania się na dwukierun-
kowym odcinku ul. Paderewskiego    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Informuję, że uciążliwe dla 
mieszkańców przewężenie ul. Kon-
waliowej, które przedstawiłem we 
wrześniowym numerze „Wieści Lu-
bońskich” (str. 25 – od red.), dzięki 
pomocy i zaangażowaniu Pana Mar-
ka Samulczyka, w  ekspresowym 
tempie zostało usunięte.

Panie Marku, bardzo dziękuję 
za zajęcie się sprawą! Tym bardziej, 
że ulica Konwaliowa nie leży w Pana 
okręgu.

Niestety, radny z  tego rejonu, 
Pan Hieronim Gawelski, mimo mo-
jej mailowej prośby z  19 lipca 
2015  r., nie zainteresował  się pro-
blemem. Dopiero 5 listopada, po 
ponad 3 miesiącach, otrzymałem 
od niego informację o  statusie tej 
sprawy.

Maciej Bańczaszek
ul. Juranda

List do redakcji

Skuteczny radny

W nocy z 2 na 3 listopada przy ul. Żabikowskiej, na parkingu pomiędzy 
blokami 50-52 zapalił  się samochód marki Fiat Fiesta, który doszczętnie 
spłonął. Samochód pochodził z kradzieży dokonanej na ul. św. Szczepana 
w  Poznaniu, co zgłoszono już po fakcie. Podczas zdarzenia uszkodzeniu 
uległy również inne samochody – Renault Kangoo i Laguna. Trwają czyn-
ności dochodzeniowo-wyjaśniające.

PAW, WS

Nocny pożar

Doszczętnie 
spalony, kra-
dziony �at Fie-
sta   fot. Włady-
sław Szczepa-
niak

Zasady konkursu są proste. Wystarczy wyciąć kupon konkursowy 
z napisem „Numer 300” z 1. strony „Wieści”, nakleić na kartkę pocztową 
i wrzucić do jednej ze skrzynek z napisem „Wieści Lubońskie” lub dostar-
czyć osobiście do redakcji przy ul. Wschodniej 23a/62. Na kupony czeka-
my do 4 grudnia.

Sponsor konkursu – �rma Patron Plus Sp. z o.o. Ochrona, Konwoje, 
Sprzątanie – Stanisław Wojski, Poznań, ul. Filarecka  6a – funduje dla 
trzech osób po 1 kilogramie kawy i słodki upominek. Dodatkowo nagrody 
– niespodzianki od wydawcy i redaktora naczelnego.

Władysław Szczepaniak

Konkurs „Numer 300”
Nagrody z okazji 300. wydania „WL”

Komisja Mieszkaniowa w skła-
dzie: Anna Nowak – przewodniczą-
ca (Sąd Rejonowy Poznań-Nowe 
Miasto i Wilda, II Zespół Kurator-
skiej Służby Sądowej), Jolanta Korcz 
(prezes Stowarzyszenia „Solidarni 
w Prawdzie i Miłosierdziu”), Doro-
ta Franek (Rada Miasta Luboń), 
Justyna Juskowiak (Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej), Wanda Suleja-
-Kot (radna 2002 – 2014) i Elżbieta 
Zapłata-Szwedziak (dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Dąbrowie, radna 
2006 – 2014) przygotowała w opar-
ciu o wnioski opiniowane w 2015 r. 
projekt listy osób starających  się 
o pomoc mieszkaniową z zasobów 
komunalnych miasta na rok 2016. 
Jak informuje Urząd Miasta, lista 
została podana do publicznej wia-
domości na okres miesiąca, tj. do 
dnia 30 listopada 2015  r. W  tym 
czasie można składać odwołania 
i zastrzeżenia, które następnie będą 
opiniowane przez Komisję. Po roz-
patrzeniu odwołań i zastrzeżeń po-
wstanie lista przydziału mieszkań 
komunalnych i socjalnych na przy-
szły rok.

Wstępna lista osób kwali�ku-
jących  się do otrzymania lokalu 
socjalnego
1. Lidia Krawczak
2. Beata Szulc
3. Monika Chudak
4. Janusz Szlenk
5. Joanna Bujak
6. Sylwia Pracz
7. Izabela Szymczak
8. Katarzyna Kostrubiec
9. Alicja Klichowska
10. Małgorzata Pusz
11. Barbara Gola
12. Mariusz Napierała
13. Zbigniew Nowicki
14. Krzysztof Osmólski
15. Bogusław Gałganek

Projekt listy osób kwali�kują-
cych się do otrzymania lokalu ko-
munalnego:
1. Adrianna Gębka
2. Małgorzata Konieczna
3. Monika Drobnik
4. Monika Anna Nowak
5. Monika Skrzypczak
6. Łukasz Wasilewski

(S)

Przydział lokali

Oddaliśmy w ręce Państwa trzy-
sta numerów Niezależnego Mie-
sięcznika Mieszkańców – „Wieści 
Lubońskich”. Przy ich redagowaniu 
staraliśmy się zawsze, aby nasi Czy-
telnicy wiedzieli, jakie przyświeca-
ją nam priorytety. Zachęcaliśmy 
do współpracy, prowokowaliśmy 
do wypowiedzi, edukowaliśmy, 
uwrażliwialiśmy.

Miesięcznik mieszkańców przed-
stawiał sprawy współczesnych lubo-
nian – ich sukcesy, pragnienia, bo-
lączki, rozterki, wątpliwości. W na-
szych tekstach popularyzowaliśmy 
ambitną młodzież. Pochylaliśmy się 
nad miejscowymi rodzinami, opo-
wiadając o ich drodze przez życie 
w różnych okresach dziejów. Wie-
dząc, że nie ma narodu bez prze-
szłości, publikowaliśmy biogra�e 

i  wspomnienia z  minionych lat. 
Dokumentując wydarzenia, poka-
zywaliśmy pozytywne i negatywne 
zjawiska zachodzące w Luboniu. Nie 
stroniliśmy od publicystyki, oddając 
nasze łamy uważnym obserwatorom. 
Informowaliśmy o działaniach wła-
dzy, pisaliśmy o tym, co dzieje się 
w placówkach oświatowych, kultu-
ralnych, w kręgach lokalnego sportu 
i para�ach. Wszystko, co wpisywa-
ło  się w  szeroko rozumiany kon-
tekst luboński, tra�ało za pomocą 
miesięcznika do zainteresowanego 
odbiorcy. Dla Was i o Was, szanow-
ni Państwo!

Dziękując trzystukrotnie Czytel-
nikom – z poważaniem w imieniu 
redakcji Piotr Paweł Ruszkowski

redaktor naczelny

Trzysta numerów
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W Urzędzie Miasta przy placu 
Edmunda Bojanowskiego 2, od 20 
października do 10 listopada 2015 r. 
wyłożono po raz piąty do publicz-
nego wglądu projekt zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Luboń – „Te-
reny po WPPZ” – I etap.

Materiał był dostępny również na 
stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go pod adresem: www.lubon.pl – BIP 
– Wyłożenie planu miejscowego.

Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi rozwiązaniami odbyła  się 2 
listopada 2015  r. (poniedziałek) 
w Urzędzie Miasta.

Uwagi dotyczące projektu 
planu można wnosić w  formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, 
za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej (bez koniecz-
ności opatrywania ich bezpiecz-
nym podpisem), z  podaniem 
imienia i  nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej, adre-
su i oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, na adres 
Urzędu Miasta w  Luboniu, pl. 
E. Bojanowskiego 2, 62-030 Lu-
boń lub e-mail: office@lubon.pl 
do 24 listopada 2015 r.

(Sr)

Uwaga, plan miejscowy!

Szanowna redakcjo, w komen-
tarzu do mojego listu dotyczącego 
rowerzystów jeżdżących pod prąd 
ulicą Traugutta, przekazaliście in-
formację, że niektóre gminy dopusz-
czają taką sytuację. Owszem, ale 
zabrakło ważnej informacji, że ro-
werzysta może  się poruszać ulicą 

jednokierunkową „pod prąd”, o ile 
wyznaczono kontrapas lub zastoso-
wano oznaczenie na jezdni w po-
staci tzw. „sierżanta rowerowego”. 
Tymczasem na ul. Traugutta nie ma 
kontrapasu ani „sierżanta”.

Hipolit Cegielski

List do redakcji

Bez kontrapasu

31 października w  godzinach 
wieczornych mój dom na ul. Aka-
cjowej został obrzucony jajami. To 
efekt przeszczepienia na polski 
grunt obcej kulturowo tradycji z do-
mieszką – przykre niestety – rodzi-
mego chuligaństwa. Myślę, że gdy-
by rodzicom sprawców przyszło 
teraz szorować elewację mojego 
domu, to na przyszłość zastanowi-
liby się, zanim by wypuścili swoje 
pociechy na nocne, halloweenowe 
spacery po okolicy!
imię i nazwisko do wiadomości redakcji

Zniszczona elewacja budynku 
mieszkalnego przy ul. Akacjowej

W sobotę, 24 paź-
dziernika członkowie 
Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego „Lubo-
nianka” oraz dwie osoby 
z Koła WPPZ po raz ko-
lejny przeprowadzili akcję 
sprzątania brzegów War-
ty oraz starorzecza (Kocie 
Doły). Po sprzątaniu wio-
sennym mieliśmy nadzie-
ję, że śmieci nie będzie. 
Niestety, okazało  się że 
część naszego społeczeń-
stwa, w tym również węd-
karze, śmiecą i  wywożą 
nadal różne odpady. Na-
leży sobie zadać pytanie, 
czy kiedyś śmieci będzie 
mniej?

Roman Śróda

Jedni dbają, inni...

n
Kolejny w tym roku „urobek” wędkarzy, którzy w trosce 
o środowisko zbierają śmieci nad Wartą

We wrześniu pisaliśmy o  tym, 
że w sąsiedztwie mostu przy Luvenie 
wichura przewróciła, wyrywając 
z  korzeniami, dwie topole liczące 
ponad 60 lat (czytaj: „WL” 09-2015, 
str. 32). Z kolei pod koniec paździer-
nika, przy ul. Kolonia PZNF bobry 
upatrzyły sobie kilkanaście drzew 
tego samego gatunku, lecz trochę 
młodszych. Posadzono je przed 40 
laty z okazji Dnia Chemika. Nocą 
mieszkające w okolicy gryzonie pod-
gryzają pnie wszystkich rosnących 
tam topoli od strony wschodniej. 
Prawdopodobnie po ich spuszcze-
niu, zamierzają zbudować żeremie 
na pobliskim oczku wodnym, w oto-
czeniu którego mają warunki do 
bytowania.

PAW

Zagrożone topole

n
40-letnie topole mogą wkrótce zostać powa-
lone przez bobry   fot. Paweł Wolniewicz

Na zebraniu grupy mieszkańców ul. Juranda, zorganizowanym 20 
października 2015 r., podjęliśmy decyzję o poproszeniu radnego Marka 
Samulczyka o wsparcie naszych starań o utwardzenie ulic Juranda i Kasz-
tanowej.

Pan Samulczyk miałby tę funkcję pełnić „honorowo”, wspomagając 
starania nasze i radnej Karoliny Wilczyńskiej-Kąkol. Jednocześnie, jako 
członek Komisji Komunalnej, miałby realny wpływ na podejmowane tam 
działania związane z naszymi drogami. Maciej Bańczaszek

ul. Juranda

List do redakcji

Informacja

Otrzymaliśmy sygnał od 
mieszkańca, by przyjrzeć się 
zwężonej na pewnym odcin-
ku ulicy Juranda w  Lasku. 
Fragment drogi (ok. 60 m) 
od strony ul. Ogrodowej jest 
węższy od pozostałej części 
ulicy niemal o  połowę. 
Z  trudem mieszczą  się tu 
dwa samochody (trzeba 
zjeżdżać na chodnik), a, co 
gorsza, zwężenie znajduje się 
na łuku przy wjeździe, co 
powoduje dodatkowe utrud-
nienia i  zagrożenie kolizją. 
Ten stan wynika ze znaczne-
go wysunięcia jednej z dzia-
łek poza linię drogi i, jak 
podaje Wydział Spraw Komunal-
nych Urzędu Miasta, istnieje od 
wielu lat. Posesja jest prywatna, 
a z uwagi na to, że dla ul. Juranda 
nie przyjętego jeszcze Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Prze-

strzennego (jest wywołana uchwa-
ła o przystąpieniu do jego sporzą-
dzenia), zdaniem urzędników, nie 
można podjąć żadnego postępo-
wania.

AS

Problem na ul. Juranda

n
Zwężenie 60-metrowego odcinka ul. Juranda. 
Na zdjęciu widać różnicę w szerokości drogi   
fot. Agata Samol

List do redakcji

Efekt obcej tradycji

n
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Za zgodą władz miasta 9 paź-
dziernika w parku Papieskim, w spe-
cjalnie wyznaczonym miejscu, od-
była  się selekcja młodych psów 
szkolonych do wykrywania narko-
tyków u osób. Fundacja Pro Familia 
Mea, która zorganizowała wydarze-
nie, chce wprowadzić do szkół gim-
nazjalnych i  ponadgimnazjalnych 
specjalnie wyszkolone psy oraz 
drony (do namierzania dilerów). 
Szczeniaki, które zakupiła fundacja, 
będą tresowane przez pół roku, 
a  następnie służyły w  szkołach. 
Magdalena Ignaczak podczas roz-

mowy z nami podkreślała, że pro-
blem jest bardzo poważny i  pod 
żadnym pozorem nie można go 
lekceważyć. Wiemy, że projekt „Na-
sze Zasady Twoje Bezpieczeństwo” 
jest już na �niszu realizacji i funda-
cja będzie niebawem szukać szkół, 
które zechcą uczestniczyć w  tym 
przedsięwzięciu. Czy lubońskie pla-
cówki oświaty przyłączą się do zwal-
czania narkotyków i dopalaczy tym 
sposobem? Widać, że Luboń jest 
otwarty na tego typu inicjatywy, 
więc możliwe, że dzięki temu w na-
szych placówkach będzie bezpiecz-

niej, a dyrekcja będzie trzy-
mała rękę na pulsie i mogła 
w porę zareagować.

Adrian Mieszała

Psy w lubońskich 
szkołach?

n
Jeden ze szczeniaków tresowany do zwal-
czania narkotyków   fot. M. Muszak

Sierpniowy numer „Wieści Lu-
bońskich” w  temacie miesiąca za-
jął  się troską o  estetykę miasta 
i w artykule „Powinno prowokować” 
pokazaliśmy jedynie kilka wybra-
nych przykładów oblepionych pla-
katami i ogłoszeniami słupów latar-
ni. Takie zachowania, w  dodatku 
łamiące prawo, nie są ładnym ani 
potrzebnym elementem. W rejonie 
skrzyżowania ulic Żabikowskiej, 
11  Listopada i  Kościuszki, gdzie 
oblepione stalowe słupy także ko-

rodowały od klejów, śladem inter-
wencji prasowej pozdzierano zale-
gające od lat zawieszki, a słupy za-
konserwowano. Przyziemne części 
są teraz koloru czarnego, a wyższe 
partie pozostawiono w odcieniach 
szarości. Warto jeszcze te odnowio-
ne latarnie opatrzyć stosownym 
znakiem zakazu naklejania i odwo-
łaniem np. do art.  63a Kodeksu 
Wykroczeń, co byłoby podstawą 
utrzymania estetyki tych elementów.

(I)

Skuteczna interwencja

n
Przykład odnowionego słupa latarni przy 
skrzyżowaniu ul. 11 Listopada z ul. Kościuszki   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Niestety, na świeżo zakonserwo-
wanym i przywróconym do po-
prawnego stanu słupie pojawiły się 
nowe zawieszki. Smucić może to, 
że plakat przy przystanku u wlotu 
ul. Kościuszki „reklamuje” imprezę, 
która odbyła się w miejskiej jedno-
stce (LOSiR-ze). Przykłady pociąga-
ją!   fot. Piotr P. Ruszkowski 

Przy willowej, niegdyś spo-
kojnej ul. Kopernika, która, 
jak  się okazuje, dotąd nie 

została jeszcze wykupiona przez 
miasto (czytaj w  „WL” 08-2015, 
str. 16) powstały w ostatnich latach: 
dwa przedszkola, ogólnodostępny 
basen i duży sklep instrumentów 
muzycznych. Działa tam również 
sklep gołębiarski i ciesząca się po-
wodzeniem hurtownia obuwia. 
Wszystkie te placówki mają swoich 
zmotoryzowanych pracowników 
i  klientów. Skutki wzmożonego 
ruchu na tej wąskiej, gruntowej 
drodze są opłakane – rozjeżdżone 
przez parkujące samochody pobo-
cza, które kiedyś były trawnikami, 

zniszczone krawężniki i chodniki, 
nie mówiąc już o złym samopo-
czuciu mieszkańców, którzy też 
ponoszą szkody. Nie zważając na 
ich potrzeby i prawa, przyjezdni 
parkują swoje auta we wjazdach 
na posesje lub w  inny sposób 
ograniczają ruch uliczny, często 
wykazując przy tym brak kultury 
niegrzecznymi odzywkami. Wie-
lu kierowców pędząc, zatrzymuje 
auta, a wydostające się wtedy spod 
kół pozostałości po rozjeżdżonym 
kruszywie (czasowe utwardzenie 
drogi) uszkadzają inne pojazdy.

Mieszkańcy na własną rękę pró-
bują wyegzekwować porządek na 
swojej ulicy – ustawiając przed po-
sesjami mniej lub bardziej profe-
sjonalnie wykonane zabezpieczenia 
(słupki, rurki, pręty itp.) przed nie-
pożądanymi, zmotoryzowanymi 
przybyszami.

HS

Biorą sprawy w swoje ręce
Mieszkańcy ul. Kopernika sami próbują uporać się z problemami komunikacyjnymi, które powstały 
za przyzwoleniem miasta

n
 Wbite w pobocze metalowe osłony do kabli 
mają zabezpieczyć posesję przed autami 
przyjezdnych   fot. Hanna Siatka

Przednia szyba samochodu należą-
cego do mieszkańca ul. Kopernika, 
uszkodzona przez odprysk spod 
kół pędzącego ulicą Kopernika 
samochodu   fot. Hanna Siatka

Projekt „Nasze Zasady 
Twoje Bezpieczeństwo”, reali-
zowany przez Fundację Pro 
Familia Mea, jest pierwszym 
w Polsce tak nowatorskim 
pomysłem. Opiera  się na 
środkach własnych fun-
dacji, gdyż polskie prawo 
i środki ministerialne nie 
zakładają wspierania tego 
typu działań. Członkowie 
fundacji i jej eksperci, w tym 
toksykolodzy, uważają, że 
to jedyna i skuteczna me-
toda walki z plagą narkoty-
ków i dopalaczy w polskich 
szkołach.

n
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(Dopalacze to produkty zawierające 
substancje psychoaktywne, często 
powszechnie używane chemikalia, 
które nie znajdują się na liście środ-
ków kontrolowanych przez „Ustawę 
o  przeciwdziałaniu narkomanii”. 
Spożycie ich ma na celu wywołanie 
w  organizmie jak najwierniejsze-
go efektu narkotycznego substancji 
zdelegalizowanych. Są produkowa-
ne głównie po to, by ominąć obo-
wiązujące zakazy antynarkotykowe, 
stąd ich skład chemiczny ulega cią-
głej ewolucji. Nieznajomość składu 
zmniejsza efektywność pomocy!)

Goście odpowiadali też na py-
tania młodzieży, niektóre odczyty-
wane z kartek. Natomiast większość 
spontanicznie zgłaszanych kwestii 
dotyczyła właśnie tematu legalności. 
Prostota i logiczność niektórych py-
tań powinny zawstydzić dorosłych, 
np. Alkohol też wpływa na mózg, 
dlaczego jest legalny?...

W debacie zabrakło głosów ro-
dziców zaniepokojonych stanem 

ustawodawstwa w Polsce, na które 
specjaliści tematu, jak sami przyznali, 
nie mają wpływu. Choć wyjaśniono, 
że dopalacze służą dorosłym w zara-
bianiu dużych pieniędzy i skonsta-
towano, że w pytaniach młodzieży 
dał  się wyczuć strach, nie podję-
to wątku systemowego rozwiąza-
nia problemu. Goście podkreślali 
nieskuteczność walki ze środkami 
uzależniającymi, wykazując, że sens 
tkwi w asertywnej postawie młodej 
osoby, w roli rodziców (kluczowa) 
i  edukowaniu (rozmowa), a  w  te-
rapii – w zmianie systemu wartości 
u osoby uzależnionej.

Na zakończenie spotkania mło-
dzież z Gimnazjum nr 1 zaprezen-
towała pantomimę „Masz wybór”. 
Debata była wstępem do cyklu 
działań, w które włączono oba lu-
bońskie gimnazja, wśród nich są 
m.in. zajęcia warsztatowe oparte na 
programie „FreD goes net” (wcze-
sna interwencja).

HS

LUDZKIE SPRAWY 

Proszę o  Państwa interwencję 
w sprawie katastrofalnego stanu bo-
iska sportowego na ul. Puszkina. Sam 
już dwukrotnie wysyłałem prośbę 
o  jego poprawienie, korzystając 
z możliwości zadania pytania burmi-
strzowi na stronie miasta Luboń. 
W obydwu przypadkach stwierdzono, 
że nic się nie da zrobić, bo nie ma na 
to środków.

Może po podjęciu tematu na ła-
mach miesięcznika „Wieści Lubońskie” 

coś w powyższej sprawie da się jednak 
zrobić.

Mieszkaniec
(dane do wiadomości redakcji)

Zestaw defektów zauważonych na 
boisku przy ul. Puszkina:
Qn powykrzywiana drewniana ławka,
Qn zdewastowane siatki ochronne,
Qn połatana siatka w bramce,
Qn uszkodzone wyjście z boiska,
Qn krecie kopce o które można się wy-

łożyć
Qn brak siatki zabezpieczającej 

oraz utwardzonego dojścia od 
strony ul. Puszkina i Powstańców 
Wlkp.

Z pewnością 45 tys. zł – tyle, 
ile zapłaciliśmy kary z publicz-
nych pieniędzy za niedopełnie-
nie formalności w LOSiR, wy-
starczyłoby z  nawiązką na te 
i inne naprawy, często drobiazgi 
na obiektach sportowych w na-
szym mieście! Liczymy na kon-
krety – apelujemy także do rad-
nego tego okręgu wyborczego 
(nr 3) – Marka Samulczyka

List do redakcji

Troska o wspólne dobro

n
Na boisku sportowym przy ul. Puszkina 
m.in. zniszczone opłotowanie i siatka 
w bramce   fot. Rafał Wojtyniak

POZnan*Kontakt
2 listopada POZ*nanKontakt 
uruchomił nowy projekt infoli-
nii pod nazwą System Informa-
cji Pasażerskiej (SIP), w ramach 
którego będzie funkcjonował 
dotychczasowy profil ZTM 
PEKA. Usługa pasażerska obej-
muje informacje z Wirtualnego 
Monitora dotyczące rzeczywi-
stego czasu odjazdu tramwaju 
(autobusu) z danego przystan-
ku, rozkładu jazdy, planowania 
podróży, przebiegu linii auto-
busowych i tramwajowych ob-
sługiwanych przez ZTM czy 
częstotliwości i  godzin kurso-
wania. Żeby skorzystać z  SIP 
wystarczy zadzwonić pod nu-
mer: 61 646 33 44 i wybrać to-
nowo „2”. Usługa jest dostępna 
od poniedziałku do piątku, 
a w okresie pilotażowym (trwa-
jącym do końca bieżącego roku) 
będzie obsługiwała klientów 
w godz. 7.30 – 20.   

ZTM

Ku normalności
Zarząd Transportu Miejskiego 
w  Poznaniu informuje, że 
w związku z likwidacją ruchu 

wahadłowego na ul. Opolskiej 
w  rejonie skrzyżowania z  ul. 
Czechosłowacką od 19 paź-
dziernika 2015  r. wszystkie 
kursy autobusów linii 614 
i 701 w obu kierunkach wjeż-
dżają na pętlę Dębiec. Jedno-
cześnie uległ likwidacji przy-
stanek tymczasowy Opolska 
na ul. Jesionowej dla autobu-
sów jadących w kierunku Lu-
bonia. Po nawrocie na pętli 
Dębiec, autobusy linii nr 614 
oraz 701 jadące w stronę Gór-
czyna, będą  się zatrzymywać 
na przystanku linii nr 49.  

 ZTM

Dla bezpieczeństwa
Na całej długości ul.  3  Maja 
wyremontowano nawierzch-
nię. Przy wjeździe z  drogi 
głównej w ul. 3 Maja namalo-
wano również zebrę dla pie-
szych. Przydałaby  się jeszcze 
linia rozdzielająca pasy jezdni, 
najlepiej podwójna, ciągła, 
ponieważ bezpośrednio przy 
wylocie w  ul. Armii Poznań 
parkują samochody (klienci 
sklepu).  

AS

Krótko

W piątkowe popołudnie, 23 paź-
dziernika o godz. 17 organizatorom 
debaty „Dopalacz – życia zniewa-
lacz!“ – Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, 
Urzędowi Miasta oraz lubońskim 
Gimnazjom nr  1 i  2 – udało  się 
zgromadzić w Ośrodku Kultury spo-
rą reprezentację obu naszych szkół 
ponadpodstawowych (minimum 1-2 
delegatów z każdej klasy, nauczyciele 
i dyrektorzy). Niestety, nie przybyli 
rodzice, a wśród dorosłych, z których 
wielu zapewne posiada potomstwo, 
prócz organizatorów, znaleźli się je-
dynie zaproszeni terapeuci (Paulina 
Pietrzak, Marek Goworek, Krzysztof 
Kaźmierowski i Artur Sokołowski) 
i  m.in. Piotr Garstka z  Wydziału 

Prewencji Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu oraz komendant luboń-
skiego Komisariatu Policji Robert 
Przyjemski.

Spotkanie rozpoczęto analizą (psy-
cholog z Gimnazjum nr 1 Aleksan-
dra Salwa) ankiety przeprowadzonej 
wśród 578 uczniów klas 2. i 3., którzy 
odpowiedzieli na 8 pytań. Wynika 
z  niej, że młodzież wie, co to jest 
dopalacz (96%), choć większość nie 
umie zde�niować jego dokładnego 
składu chemicznego, pochodzenia 
czy działania �zjologicznego (87%). 
97% deklaruje, że nie próbowało tych 
środków, a 81% mówi, że nawet jeśli 
dopalacze byłby powszechnie do-
stępne, i tak po nie sięgnie. Aż 94% 
opowiada się za ich nielegalnością. 
Gimnazjaliści potra�ą też wskazać 
specjalistyczne placówki lub osoby 
zajmujące się pomocą uzależnionym 
(pedagog lub psycholog szkolny, za-
ufany nauczyciel i rodzice).

Podczas spotkania, wyprzedza-
jąc ciekawość, specjaliści wyjaśniali 
powody sięgania po te syntetyczne, 
nowoczesne i  bardzo silne środki 
o dużym potencjale uzależniającym 
i zazwyczaj chwytliwych marketin-
gowo nazwach (np. „Mocarz” ma 
siłę działania 800 razy większą niż 
niesyntetyczna marihuana!). Oma-
wiali różnice pomiędzy dopalaczem 
i narkotykiem, wskazując, że istnieje 
właściwie tylko jedna – oba specy�-
ki zmieniają pracę mózgu i uzależ-
niają, różnią  się tylko legalnością. 

O Domestosie z chwytliwą nazwą
Spotkanie z młodzieżą gimnazjalną w sprawie dopalaczy

n
Od lewej zaproszeni terapeuci, z prawej 
komendant lubońskiej policji – Robert 
Przyjemski, z mikrofonem – chętnie zabie-
rający głos Piotr Garstka z Wydziału Pre-
wencji Komendy Miejskiej Policji w Pozna-
niu   fot. Hanna Siatka

n
Sala Ośrodka Kultury wypełniona nastoletnimi uczestnikami debaty nt. dopala-
czy   fot. Hanna Siatka
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Powstałe w latach 
90. na klinie pomię-
dzy ul. Sienkiewicza 
i Szkolną, gęsto zabu-
dowane osiedle cią-
gnie  się wzdłuż wą-
skiej, gruntowej ul. 
Pogodnej. Na ten te-
ren mieszkalny moż-
na co prawda wjechać 
również bocznymi, 
szerszymi uliczkami: 
Wiosenną i Jesienną, 
odchodzącymi od ul. 
Sienkiewicza, dalej 
jednak, zarówno sa-
mochody jak i  piesi, 
i tak muszą się poru-
szać ulicą Pogodną. 
Latem z  pozbawio-
nych chodników dróg 
unosi  się kurz, pod-
czas wilgotnych pór 
roku mieszkańcy brną 
w  błocie, a  zimą 
w  śniegu, bo, jak 
twierdzą, odśnieżarka do nich „nie 
zagląda”. Mówią, że w  sprawie 
utwardzenia osiedlowych dróg po-
słali już do Urzędu Miasta pism 
kilka, proponując nawet partycypa-
cję w kosztach budowy, odpowiedzi 
jednak nie otrzymali. Oświetlenia 
ulicznego doczekali się dopiero nie-
dawno. Wcześniej, skazani na ciem-
ności, w  obliczu trudnych 
zdarzeń losowych (np. nagły 
zawał serca), musieli bezsil-
nie oczekiwać na dojazd 
błądzącej po osiedlu karet-
ki pogotowia.

Największe problemy 
stwarza ul. Pogodna. Pełni 
jednocześnie funkcję dwu-
kierunkowej jezdni oraz 
deptaku, po którym space-
rują kobiety z  wózkami 
dziecięcymi i drepczącymi 
maluchami. Jest przy tym 
tak wąska, że z trudem mie-
ści  się na niej samochód 
osobowy, nie mówiąc 
o śmieciarce, która nie mo-
gąc pokonać zakrętu, 
musi się wycofać. Na doda-

tek właściciele niektórych posesji 
bez krępacji zagospodarowują prze-
strzeń w otoczeniu budynków, np. 
sadząc zieleń, która zwęża szerokość 
jezdni, lub egzekwując prawo po-
siadania terenu kosztem bezpieczeń-
stwa innych.

HS

Powiatu w  Poznaniu oraz prezesi 
klubów HDK z  powiatu poznań-
skiego. W podziękowaniu J. Grab-
kowski powiedział, że wyjątkowa 
bezinteresowność krwiodawców 
z  terenu powiatu poznańskiego 
i ich nieocenione poświęcenie sta-
nowią szczególną wartość dla Sta-
rostwa w Poznaniu. Zaangażowanie 
i  działalność na rzecz ratowania 
ludzkiego życia oraz oddanie tak 
ważnej sprawie uznane zostały za 
czyny godne pochwały.

HDK

LUDZKIE SPRAWY 

W czwartek, 22 października 
nad Luboniem od przedpołu-
dniowych godzin krążył wojsko-
wy samolot dozoru radioloka-
cyjnego, którego podstawową 
rolą jest wykrywanie innych 
samolotów, rakiet czy statków 
za pomocą radaru odpowiedniej 
konstrukcji określanej skrótem 
angielskim AEW – Airborne 
Early  Warning (powietrzne 
wczesne ostrzeganie). Kilkana-
ście razy z częstotliwością oko-
ło kwadransa można było zaob-

serwować na niewielkiej wyso-
kości stosunkowo wolno poru-
szającą  s ię  wielką maszynę 
z  czterema silnikami odrzuto-
wymi. Wyróżniającym elemen-
tem tego samolotu do specjal-
nych celów, należącego do sił 
powietrznych NATO, jest cha-
rakterystyczny talerzowaty radar 
nad kadłubem (czarno-biały).

Historia
Idea stworzenia samolotów wczesne-
go ostrzegania zrodziła się w czasie 
wojny – w latach 40. XX wieku. Po-
nieważ fale radarowe rozchodzą się 
prostoliniowo, więc umieszczone na 
powierzchni ziemi lub morza stacje 
radiolokacyjne mają zasięg wykry-
wania samolotów ograniczony kuli-
stością Ziemi. Także możliwości 
wykrywania obiektów nisko lecących 
przez radary naziemne są ograniczo-
ne przez przeszkody terenowe czy 
pofałdowanie terenu powodujące 

odbicia i zała-
mania fal. To 
właśnie trud-
ność wykrycia 
szybko lecą-
cych celów na 
małej wysoko-
ści przyczy-
niała  się do 
rozwoju szyb-
kich samolo-
tów szturmo-
wych i  my-
śliwsko-sztur-
mowych, lata-
j ąc ych  na 
małych wyso-
kościach i mo-
gących prze-
nosić nawet 
broń atomo-
wą. Znalezio-
no antidotum 
– wyniesienie 
anteny radaru 
na pewną wy-
sokość pozwa-
la na zwięk-

szenie zasięgu wykrywania różnych 
obiektów, np. militarnych z odległo-
ści nawet setek kilometrów. Umoż-
liwia to wczesną reakcję systemu 
obronnego państwa i zastosowanie 
odpowiedniej reakcji na wykryty cel. 
Radary takie nie wzięły już udziału 
w II wojnie światowej. W latach 50. 
(zimnej wojny) doskonalono dalej 
samoloty wczesnego ostrzegania.

PPR

Na lubońskim niebie
Statek powietrzny wczesnego ostrzegania

n
Statek powietrzny wczesnego ostrzegania – czterosilnikowy 
Boeing 707 w wersji wojskowej – E-3 Sentry krążył nad luboń-
skim niebem w czwartek, 22 października. Uchwycony obiekty-
wem aparatu z fragmentem bloku mieszkalnego przy ul. Andrze-
ja Mizerki w Nowym Centrum Lubonia    
fot. Piotr P. Ruszkowski

We wtorek, 13 października, 
w sali sesyjnej Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu odbyło się spo-
tkanie z  honorowymi dawcami 
krwi Powiatu Poznańskiego. Była 
to okazja do nagrodzenia najbar-
dziej zasłużonych krwiodawców 
oraz osobistego podziękowania im 
przez starostę Jana Grabkowskiego 
za poświęcenie w tak ważnej spra-
wie. Zarządy klubów i stowarzyszeń 
wytypowały po 3 krwiodawców z 7 
klubów HDK (PCK „Lubonianka”, 
PCK przy Spółdzielni Mieszkanio-

wej w Swarzędzu, PCK „Goślinia-
cy” w  Murowanej Goślinie, PCK 
przy Urzędzie Gminy Komorniki, 
PCK „Błękitna Kropelka” w  Bie-
drusku przy Urzędzie Gminy w Su-
chym Lesie, klubu w Czerwonaku 
i  PCK im. Floriana przy OSP 
w  Kórniku). Wszyscy otrzymali 
statuetki, które wręczali starosta 
i członek Zarządu Powiatu w Po-
znaniu – Zygmunt Jeżewski,. Na 
spotkaniu obecni byli również 
członkowie Komisji Polityki Spo-
łecznej i  Ochrony Zdrowia Rady 

Starosta nagrodził krwiodawców

n
Nagrodzeni krwiodawcy z Lubonia: Zbyszko 
Wojciechowski (drugi z prawej), ss. Regina 
Olbrich i Tomasz Michalski w towarzystwie 
starosty i władz powiatu. Centralnie prezes 
koła HDK w Luboniu – Jerzy Zieliński

Skutki zagęszczenia

n
Śmieciarka zbierająca odpady sprzed posesji zajmuje 
niemal całą szerokość ul. Pogodnej. Po dojechaniu do 
ul. Wiosennej będzie musiała się wycofać, bo nie poko-
na zakrętu zwężonej przez prywatną zieleń ulicy, u wy-
lotu której, na dodatek, stoi porzucony wrak samocho-
du   fot. Hanna Siatka

n
Wspólnota mieszkaniowa budynku położonego od strony 
ul. Sienkiewicza zamontowała na pozbrukowym pasie, 
pełniącym wcześniej funkcję chodnika, składane zabezpie-
czenia dla swoich miejsc parkingowych. Podczas awarii 
prądu, która zdarzyła się na początku roku, 80-letni prze-
chodzień zahaczył się o nie, upadł i poważnie poturbował. 
Innym razem tłuczeń, który z impetem wydostał się spod 
kół samochodu przejeżdżającej tędy mieszkanki osiedla, 
uderzył w głowę dziecka. Spacerują tu również maluchy 
z pobliskiego żłobka   fot. Hanna Siatka
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W całej Polsce zakończyła się już 
rekrutacja wolontariuszy do projek-
tu „Szlachetna Paczka”. W Luboniu 
zgłosiło się 20 osób i 19 z nich zosta-
ło wolontariuszami. Są wśród nich 
młodsi i starsi, uczniowie, studenci 
i pracujący, są matki, ojcowie i bab-
cie. Mają różne doświadczenia ży-
ciowe, zawodowe i społeczne. Łączy 
ich chęć niesienia mądrej pomocy 
potrzebującym w  ramach projektu 
„Szlachetna Paczka”.

Wolontariusze odbyli już obo-
wiązkowe szkolenia i  rozpoczęli 
wizyty u  potrzebujących rodzin. 
W czasie tych spotkań poznali ro-
dziny, rozmawiali o  ich sytuacji 
i decydowali o włączeniu do pro-
jektu. Decyzja ta wynika z kryte-
riów, które obowiązują w „Szlachet-
nej Paczce”. Oprócz kryterium �-
nansowego, kluczowe znaczenie ma 
postawa rodziny. Paczka pomaga 
tym, którzy sami chcą sobie pomóc 
i  charakteryzują  się postawą pro-
aktywną. To ludzie, którzy nie do-
pominają się o pomoc, nie krzyczą, 
że coś im  się należy, tylko sami 
próbują poprawić swój los.

Przez ponad dwa miesiące wo-
lontariusze gromadzili opisy ro-
dzin, które następnie zostały za-
mieszczone na stronie internetowej 
www.szlachetnapaczka.pl. Ich pu-
blikacja nastąpi w dniu 21 listopa-
da 2015  r. Od tego dnia będzie 
można wejść na stronę i wyszukać 
historie potrzebujących rodzin 
i osób z Lubonia, znajdą tam Pań-
stwo ok. 40 opisów. Potrzeby będą 
różne – małe i  większe – dlatego 

paczkę najlepiej zrobić, gromadząc 
wokół siebie większą liczbę osób: 
rodzinę, przyjaciół, znajomych 
z pracy czy szkoły.

Po tym, jak rodziny znajdą dar-
czyńców, w dniach 12 i 13 grudnia 
nastąpi wielki �nał. W ten weekend 
wszyscy wolontariusze i osoby za-
angażowane w tworzenie projektu 
w Luboniu, spotykają się w Szkole 
Podstawowej nr 3 przy ul. Dąbrow-
skiego, która zao�arowała pomoc 
i  udostępniła salę gimnastyczną, 
gdzie przez dwa dni będą się spo-
tkać wolontariusze, darczyńcy i do-
broczyńcy projektu. Dzieci z luboń-
skich szkół, przedszkoli, harcerze 
i zuchy pomogą przystroić salę, aby 
spotkaniom towarzyszyła świątecz-
na atmosfera.

Wtedy też prezenty zostaną roz-
wiezione do rodzin. Razem z wo-
lontariuszami, paczki rozwozić będą 
lubońscy przedsiębiorcy: Andrzej 
Okupniak Transport Luboń, ZHU 
Piotr Goryniak, Hieronim Gawelski 
Sklep Wielobranżowy ANIREN, 
PHU ELDOM Katarzyna Ekwińska. 
Nad wszystkim czuwa �rma LUVE-
NA SA, która jest Inwestorem Spo-
łecznym projektu „Szlachetna Pacz-
ka” w Luboniu.

Już teraz zapraszamy wszystkich 
ludzi, którym nieobojętny jest los 
potrzebujących, do włączenia  się 
w pomoc lubońskim rodzinom. Bie-
żące informacje podajemy na fan-
page facebook.com/SzlachetnaPacz-
kaLubon.

Małgorzata Matysiak
lider rejonu Luboń

Szlachetna 
Paczka w Luboniu
Co nowego w projekcie?

Stan posiadania �rmy, nie oznacza 
tylko pędu za zyskiem. Luvena SA ma 
ideały i pragnie, żeby ten świat był lepszy, 
dlatego, jako jedna w pierwszych �rm 
w Polsce została Inwestorem Społecz-
nym Szlachetnej Paczki.

Pierwszy uśmiech po śmierci męża, 
pierwsza herbata wypita w towarzystwie 
od lat. Szlachetna Paczka jest najbliżej 
potrzebujących, odkrywa ich trudne hi-
storie i dzieli z nimi momenty szczęścia. 
Wydobywa z zapomnienia tych, którzy 
dziś żyją na marginesie i czują się gorsi. 
Jeszcze nigdy pomaganie tak bardzo nie 
zbliżało do siebie ludzi z różnych świa-
tów. Lubońskiej �rmie spodobała  się 
inwestycja w  mądrą pomoc, dlatego 
została partnerem projektu.

Realne zmiany
Zostając Inwestorem Społecznym jed-
nego z 620 rejonów w całej Polsce, �rma 
staje się partnerem lokalnym Szlachet-
nej Paczki. Zainwestowanie 5 tysięcy 
złotych w konkretny rejon wpływa na 
efektywne funkcjonowanie systemu, 
pracę wolontariuszy i dotarcie do po-
trzebujących rodzin.

Inwestor jest w kontakcie z liderem 
Paczki i ma wgląd w wyniki pracy rejo-
nu. Dzięki niemu projekt ma szansę się 
rozwijać – w ten sposób realnie oddzia-
łuje na zmianę w lokalnej społeczności, 
jednocześnie budując swoją markę.

Małgorzata Matysiak
lider rejonu Luboń

Luvena – partnerem lokalnym 
Szlachetnej Paczki

Trwają przygotowania do akcji 
„zima”. Aktualnie wielkopolskie 
noclegownie dysponują blisko 200 
wolnymi miejscami. Pomoc w za-
pewnieniu dachu nad głową oso-
bom bezdomnym świadczy 60 
placówek. Są wśród nich m.in. 
noclegownie, hostele, ośrodki in-
terwencji kryzysowej. Wsparcie 
oferują też punkty wydawania pa-
czek żywnościowych, jadłodajnie 
i otwarte kuchnie.

W Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim prowadzony jest 
stały monitoring miejsc w ośrod-
kach pomocy osobom bezdom-
nym. Pełen rejestr wszystkich 
ośrodków jest dostępny na stronie 
internetowej urzędu w  zakładce 
AKCJA ZIMA. Działa też specjal-
na linia telefoniczna 19515, pod 
którą można uzyskać wszelkie in-
formacje dot. miejsc noclegowych 
w Poznaniu.

Bezdomni potrzebujący wspar-
cia mogą zgłaszać się do miejskich 
i  gminnych ośrodków pomocy 
społecznej. Wojewoda wielkopolski 
apeluje, aby przekazywać służbom 
informacje o wszystkich osobach 

starszych, bezdomnych czy cho-
rych, dla których niskie tempera-
tury stanowią realne zagrożenie dla 
życia i zdrowia.

Przypominamy, że Luboń nie 
ma własnej noclegowni, bezdomni 
mogą korzystać z miejsc wskaza-
nych przez Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej przy ul. Źródla-
nej 1, do którego należy się zgłosić. 

Wielkopolski Wojewódzki In-
spektor Nadzoru Budowlanego 
przypomina właścicielom i zarząd-
com obiektów budowlanych o obo-
wiązku, co najmniej raz w  roku, 
poddawania obiektów budowla-
nych kontrolom okresowym stanu 
technicznego. W  szczególności 
dotyczy to konieczności sprawdza-
nia stanu technicznego przewodów 
kominowych (dymowych, spalino-
wych i wentylacyjnych) oraz insta-
lacji gazowych. Według statystyk 
Komendy Wojewódzkiej PSP w Po-
znaniu, w ubiegłym roku w Wiel-
kopolsce odnotowano 244 zdarze-
nia związane z zatruciem tlenkiem 
węgla, w których śmierć poniosło 
5 osób.

WUW

Przed zimą
Baza noclegowa dla bezdomnych. Obowiązki właścicieli 
budynków

Miasto ze środków pozostających 
w dyspozycji Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych (GKRPA) �nansuje bezpłatne 
dyżury specjalistów z zakresu pro�-
laktyki uzależnień i przeciwdziałania 
przemocy.

Mieszkańcy potrzebujący pomo-
cy czy informacji mogą skorzystać 
z bezpłatnych usług prawnika, tera-
peuty uzależnień oraz psychologa. 
Wszyscy specjaliści przyjmują w bu-
dynku dworca PKP (pomieszczenia 
Straży Miejskiej).
Qn Jeśli szukasz pomocy psychoterapeuty 

uzależnień, zapraszamy w cztery wtorki 
miesiąca (pierwsze), w godz. od 16 do 
20 na spotkania z Jackiem Urbaniakiem 
certy�kowanym specjalistą psycho-
terapii uzależnień, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz specjalistą 
w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób 
uzależnionych od narkotyków. Wiele 
lat pracuje w Wojewódzkim Szpitalu 
Neuropsychiatrycznym w Kościanie, 
obecnie na stanowisku zastępcy kie-
rownika Oddziału Uzależnień.
Qn W każdy czwartek od 17 do 19 za-

praszamy do Punktu Konsultacyjnego 
dla osób uzależnionych od narkotyków. 
Na bezpłatne dyżury zaprasza Paulina 
Pietrzak – psycholog, absolwent UAM 
w Poznaniu, certy�kowany specjalista 
psychoterapii uzależnień (numer cer-
ty�katu 1286). Od ośmiu lat pracuje 

w zawodzie, 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 psycho-
terapię indywidualną i grupową osób 
uzależnionych, dorosłych i dzieci z ro-
dzin z problemem uzależnienia oraz 
współuzależnionych.
Qn W każdy poniedziałek w godz. od 

18 do 20 na swoje dyżury zaprasza 
adwokat Łukasz Marcinkowski. Pan 
mecenas świadczy bezpłatne porady 
prawne, m.in. w zakresie przeciwdzia-
łania przemocy i prawa rodzinnego. 
Łukasz Marcinkowski w 2001 r. zo-
stał przyjęty na aplikację adwokacką 
przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. 
W roku 2005 zdał egzamin adwokacki 
i został wpisany na listę adwokatów 
Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Od 
tego czasu prowadzi własną kancela-
rię w Poznaniu. Zajmuje się prawem 
karnym i cywilnym, w tym rodzin-
nym i gospodarczym. Od 2010 r. na 
zlecenie GKRPA w Luboniu udziela 
porad prawnych mieszkańcom. Kon-
takt z prawnikiem jest możliwy ema-
ilowo za pośrednictwem formularza 
kontaktowego: http://lukaszmarcin-
kowski.net/kontakt/ lub telefonicznie 
(600 814 575).

GKRPA

Możesz znaleźć pomoc 
w Luboniu
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jest praktycznie naprzeciwko skle-
pu, ale odległość mierzona między 
nimi drogą dojścia przez przejścia 
dla pieszych w  pełni respektuje 
przepis. To byłoby zabawne, gdyby 
nie pokazywało prawdziwego sto-
sunku różnych instytucji życia pu-
blicznego do tego problemu. Nie 
tędy droga do zmiany przyzwycza-
jeń. A i jej źródło leży gdzie indziej.

Myślę, że większą demoralizacją 
jest oglądanie i zmaganie się z nad-
używającymi alkoholu w  domu 
rodzinnym, a  prawdziwym nie-
szczęściem jest strach, bieda i roz-
pacz, powodowane przez domowe-
go alkoholika. Demoralizujące jest 
powszechne nadużywanie alkoholu 
przez wszystkie środowiska i przy 
każdej okazji. Często jedynym 
wspomnieniem wspólnie spędzo-
nego czasu jest ciągle poziom upo-
jenia i  niby śmieszne zdarzenia, 
jakie zaistniały w tym stanie.

Problem jest poważny i wyma-
ga poważnego potraktowania. Edu-
kacja musi mieć miejsce w szkole, 
rozciągać  się na dom i  otoczenie 
społeczne, uświadamiać przyczyny 
i skutki, sposoby, nie tylko wycho-
dzenia, ale przede wszystkim nie 
wpadania w  nałóg. Cała wielka 
edukacja, także na lekcjach religii, 
pokazująca brutalną prawdę o zgub-
nym wpływie alkoholu, poparta 
przykładami, których nie brakuje 
i  świadectwem tych, którzy padli 
o�arą. Nie tylko picia, ale także 
życia z pijącym.

Zmiana podejścia do alkoholu 
legalnie sprzedawanego (prohibicja, 
nie tylko nie zapobiegła zjawisku, 
ale jeszcze stała  się przyczyną 
ogromnego wzrostu bandyckich 
interesów, podobnie stałoby  się 
w Polsce, gdybyśmy zakazali sprze-
daży) jest kluczowym zadaniem. 
Musimy zmienić przyzwyczajenia 
i  nawyki związane ze spożyciem. 
Odpowiedzieć sobie na pytanie: 
dlaczego ludzie w  każdym wieku 
piją na ulicy, dlaczego nie pójdą do 
baru, pubu, restauracji, pijalni? Dla-
czego mało jest takich miejsc, gdzie 
mogą kulturalnie spędzić czas? Od-
powiedź jest banalna – bo jest 
w nich za drogo ? Z jednej strony 
wolny handel, konkurencja i zysk, 
z drugiej dobro publiczne. Od wła-
ścicieli sklepów słyszymy, że bez 
sprzedaży alkoholi zbankrutują, od 
właścicieli wyszynków, że wysoka 
marża chroni ich przed upadkiem. 
A  za tym wszystkim chowa  się 
prawdziwa intencja, chęć zysku 
i chciwość. Myślę, że ci którzy piją 
na ulicy, chętnie usiedliby przy sto-
liku (jak to ma miejsce w  wielu 
europejskich krajach, i  co bardzo 
nam się podoba), jeżeli byłoby ich 
na to stać.

Dotykamy więc problemu 
znacznie szerszego – biedy. Brak 
pieniędzy na alkohol nie zapobiega 
alkoholizmowi, wręcz przeciwnie. 
Wyboru między więcej i  taniej 
a mniej i przyjemniej nie dokonuje 
świadomie człowiek, którego na to 
nie stać. Może więc polityka pań-
stwa, w tym samorządu, powinna 
zmierzać do ucywilizowania spo-
sobu picia, także poprzez ograni-
czenie zbyt dużego, w stosunku do 
zarobków, zysku na prowadzeniu 
takiego interesu. Gdy tak się stanie, 
gdy ludzie będą mieli lepsze zarob-
ki, można będzie bardziej rygory-
stycznie zwalczać picie na ulicach, 
w parkach, bramach, przed blokami 
itd. Te restrykcje muszą mieć też 
wsparcie społeczne i to powszechne. 
Łatwiej będzie powiedzieć: idź na 
piwo do baru, nie pij tutaj, gdy 
będzie człowieka na to stać. Zmie-
ni się szybko styl zachowań. Wtedy 
równolegle musi iść potępienie 
i niezgoda na pijackie zachowania 
wszędzie. Wówczas egzekucja pra-
wa, zdecydowana i konsekwentna, 
może wspierać społeczne oczeki-
wania.

To wszystko musi odbywać się 
jednocześnie i tworzyć inny model 
zachowań, lansować takie obyczaje, 
w których nieprzestrzegający reguł, 
będą  się czuli źle, będą pod stałą 
presją.

Daleka do tego droga, bo mamy 
do czynienia z hipokryzją na każ-
dym kroku. Pobożne życzenia i po-
zorne działania wobec powszech-
nego przyzwolenia na zachowania 
pijackie.

Powtórzmy: tego nie załatwimy 
szybko, a już na pewno nie takimi 
konsultacjami.

Jerzy Nowacki

LUDZKIE  SPRAWY

Zadania takie wyznacza gmi-
nom Ustawa o Wychowaniu 
w Trzeźwości i Przeciwdzia-

łaniu Alkoholizmowi. Zgodnie z jej 
literą gminy ustalają zasady sprzedaży 
alkoholu na swoim terenie. Do tej 
pory w  Luboniu mogło funkcjo-
nować maksymalnie 80 punktów 
sprzedaży alkoholu (powyżej 4,5 
procent alkoholu, oprócz piwa), 
usytuowanych co najmniej 20  m 
w przypadku lokali gastronomicz-
nych i 30 m w przypadku sklepów, 
od obiektów chronionych (przed-
szkoli, szkół, kościołów). Propozy-
cja komisji zmierza do zachowania 
dotychczasowych zezwoleń na 53 
sklepy i stopniowe ich ograniczenie, 

poprzez wprowadzenie obowiązku 
zachowania 100  m odległości od 
obiektów chronionych. A  jedno-
cześnie zwiększenie ilości punktów 
gastronomicznych (do 17).

To tendencja słuszna, jednak jej 
powodzenie zależy od wielu czyn-
ników, także od rzetelności właści-
cieli i sprzedających. Czy starczy im 
determinacji, by przeciwstawić się 
zwyczajowi picia przed, czy obok 
sklepu? Czy nie zlekceważą zwłasz-
cza zakazu sprzedaży nieletnim 
i nietrzeźwym? W szkoleniach, or-
ganizowanych przez komisję dla 
sprzedających alkohol na terenie 
Lubonia (dziś w  53 sklepach i  12 
lokalach gastronomicznych) uczest-
niczyło, co z żalem podkreślił prze-
wodniczący Rafał Marek, zaledwie 
kilkanaścioro z  nich. Komisja nie 
ma żadnych sankcji wobec lekce-
ważących takie spotkania. A prze-
cież od sprzedających zależy sku-
teczność przestrzegania obowiązu-
jącego prawa.

Trwa tymczasem ogólnopolska 
dyskusja prowadzona przez samo-
rządy i komisje. W głównej mierze 
sprowadza  się do ograniczenia 
punktów sprzedaży, co ma być 
głównym czynnikiem decydującym 

o  skuteczności walki z  alkoholi-
zmem. Niestety, jak sadzę, jest to 
festiwal złych pomysłów na prze-
ciwdziałanie alkoholizacji coraz 
liczniejszej i  coraz młodszej spo-
łeczności. Ma usprawiedliwiać brak 
poważnych programów, oczywiście 
trudniejszych do realizacji, i  dać 
poczucie dobrze spełnionego obo-
wiązku. W Poznaniu antidotum na 
burdy pijackie, głównie wokół Sta-
rego Rynku, upatrzono w zmniej-
szeniu liczby sklepów sprzedających 
piwo, wino i alkohole. Takie dzia-
łania nie mogą być skuteczne, cho-
ciażby dlatego, że likwidacja tzw. 
„punktów sprzedaży” obejmie całe 
miasto proporcjonalnie. Ale nawet 

zmiana prawa i  całkowity zakaz 
sprzedaży w  jednym, wybranym 
miejscu, nie odniesie dobrego skut-
ku.

W ten sposób problemów zwią-
zanych z nadużywaniem alkoholu 
nie można rozwiązać. Nie zapobie-
gnie nieszczęściu ani odległość skle-
pu od szkoły, ani zebranie, na które 
przyjdzie ledwie kilkanaście osób, 
w tym połowa z służbowego obo-
wiązku, a dwie, trzy z autentyczne-
go zainteresowania. Domniemanie, 
że ta odległość przyczynia  się do 
zakupu lub jego zaniechania przez 
uczniów i wiernych po lub w trakcie 
lekcji czy też nabożeństwa, jest 
sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. 
Zakłada, że dorosły obywatel jest 
bezwolnym idiotą, a dziecko patrząc 
na pijaków nie tylko ulega zgorsze-
niu, ale zaczyna tychże naśladować. 
A  może jest tak, że widok pijaka 
napawa lękiem i odstręcza od picia 
tych młodych, którzy nie chcą tak 
wyglądać ? Cóż więc daje odległość 
szkoły od sklepu, jaka jest różnica 
pomiędzy 100-oma czy 105-oma 
metrami w  kwestii woli zakupu. 
Ośmieszają takie przepisy także 
sposoby liczenia przyjętej odległo-
ści. Oto przykład z Lubonia: szkoła 

Debata o walce z nałogiem
Dyskusję, zorganizowaną w siedzibie OSP, zainicjowały władze miasta i Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadził ją przewodniczący komisji – Rafał Marek. 
Miała ambicję, jak wynikało z wypowiedzi organizatorów, stać się forum konsultacji społecznych 
w sprawie zmiany ilości i usytuowania w mieście tzw. punktów sprzedaży alkoholu. Przybyło na nie 
sześcioro organizatorów i dwanaścioro uczestników

n
Organizatorzy i prelegenci   fot. Jerzy Nowacki

n
Wśród zainteresowanych spotkaniem 
– głównie przedstawiciele władz   fot. 
Jerzy Nowacki
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Mieszkaniec ul. Konopnickiej: 
Jestem schorowany (po zawałach). 
Żona też niedomaga. Nie jesteśmy 
w stanie sprzątać chodnika przed 
naszym domem. Kontaktowa-
łem się w tej sprawie z Urzędem 
Miasta. Nikt mi nie pomógł. Gdzie 
mają  się zwracać ludzie chorzy, 
którym stan zdrowia nie pozwala 
na zamiatanie liści przed posesją? 
Kto powinien się tym zająć?

Odp.: Zgodnie z § 18 pkt. 3 obo-
w i ą z u j ą c e j  Uc hw a ł y  Nr 
XXXV/210/2013 Rady Miasta Luboń 
z dnia 13 września 2013 roku w spra-
wie Regulaminu utrzymania czysto-
ści i  porządku na terenie Miasta 
Luboń, to właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do systematycznego 
uprzątania opadłych liści z chodni-
ków położonych bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości, zebrania ich 
do worków dostarczonych przez 
Operatora oraz złożenia ich na skra-
ju chodnika w sposób umożliwiają-
cy uprzątnięcie przez służby utrzy-
mujące czystość na drogach. Miasto 
nie może w tym zakresie wyręczać 
mieszkańców. Jeżeli wolno coś za-
sugerować, to istnieje zawsze moż-
liwość poproszenia o pomoc sąsia-
dów czy rodziny. Jeżeli w przypadku 
Państwa jest to niemożliwe, uprzej-
mie proszę o podanie Pana danych. 
W  Luboniu działają harcerze, 
w szkołach są koła wolontariackie. 
Z pewnością znajdziemy młodzież 
do pomocy, jeżeli tylko będziemy 
wiedzieli, gdzie i komu pomóc.     
 oprac. Dorota Starzak

tel.: Czy wolno spalać susz 
ogrodowy, odkąd jest w Luboniu 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych i  Kom-Lub 
odbiera odpady bio? Chciałbym 
wiedzieć, w  jakich przypadkach 

jest to możliwe i  jaki przepis to 
reguluje?

Odp.: Zgodnie z § 16 ust. 2 obo-
w i ą z u j ą c e j  Uc hw a ł y  N r 
XXXV/210/2013 Rady Miasta Lu-
boń z dnia 13 września 2013 roku 
w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Mia-
sta Luboń dopuszcza  się spalanie 
odpadów z drewna nie zawierają-
cego substancji niebezpiecznych 
oraz dopuszcza się spalanie suchych 
pozostałości roślinnych poza insta-
lacjami i urządzeniami w terminach 
od marca do kwietnia i od paździer-
nika do listopada, jeśli czynność ta 
nie narusza przepisów odrębnych 
i  nie jest uciążliwa dla sąsiednich 
nieruchomości.    

oprac. Dorota Starzak

n
Ul. Konopnickiej – gdzie mają się zwra-
cać ludzie chorzy, którym stan zdrowia 
nie pozwala na zmiatanie liści przed 
posesją?

LUDZKIE  SPRAWY

Na uroczystym otwarciu było 
bardzo tłoczno, bo przyby-
ło wielu gości z biskupem, 

wicemarszałkiem Wielkopolski, 
wiceprezydentem Poznania, bur-
mistrzem Lubonia, dyrektorami 
szpitali, lekarzami, pielęgniarkami, 
związkowcami, reprezentantami 
przemysłu (HCP) i  banków. Ten 
niewątpliwy sukces prezesa, lubo-
nianina Lesława Lenartowicza, ma 
bowiem wielu ojców i pomocników. 
Uśmiechnięty, zadowolony i wzru-
szony witał wszystkich gości, wśród 
nich bardzo serdecznie burmistrza 
Lubonia – Małgorzatę Machalską.

Wykład inauguracyjny na temat 
„Kompleksowe Leczenie Ran Prze-
wlekłych – Wstępne Wyniki Reali-
zacji Programu w  Wielkopolsce” 
wygłosiła dr Zo�a Machyńska-Buć-
ko. Ten oddział to jej pomysł, który 
spotkał  się nie tylko z zaintereso-
waniem prezesa szpitala, ale z nad-
zwyczajnym zaangażowaniem 
w  jego realizacją. Dr Zo�a Bućko 
nie szczędziła prezesowi słów uzna-
nia i wdzięczności. Dziękowała też 
najbliższym współpracownikom, 
lekarzom, pielęgniarkom i innym, 
bez których sukces byłby niemoż-
liwy. Prosiła o  dalszą współpracę, 
nieco żartobliwie mówiąc o swoich 

wadach jako szefa wymagającego 
i uciążliwego. Odczyt zilustrowała 
drastycznymi zdjęciami ran, już 
skutecznie leczonych w wildeckim 
szpitalu. Pokaz wyraźnie wstrząsnął 
salą, ale też wzbudził podziw dla 
skuteczności i zawodowego mistrzo-
stwa operatorów z  tego oddziału, 
który do tej pory korzystał z gościn-
ności, a  teraz doczekał  się swojej, 
nowej i wyłączonej części szpitala. 
Taka izolacja jest bardzo ważna 
z powodu zagrożeń epidemiologicz-
nych, towarzyszących leczonym tam 
ranom.

Gratulowali i życzyli sukcesów: 
wicemarszałek Leszek Wojtasiak, 
wiceprezydent Jędrzej Solarski, 
a błogosławił i poświęcił nowy od-
dział biskup Grzegorz Balcerek.

Goście byli pod wrażeniem 
wnętrz i wyposażenia oddziału le-
czenia ran.

Mamy więc kolejną, specjali-
styczną i wyjątkową na skalę woje-
wództwa placówkę medyczną. Oby 
jej usługi były kontraktowane przez 
NFZ zgodnie z potrzebami chorych. 
A są one niemałe i najczęściej pilne 
z  punktu widzenia skuteczności 
leczenia i ulżenia cierpiącym.

Jerzy Nowacki

Nowy oddział 
szpitala HCP

n
Podczas otwarcia nowego oddziału w szpitalu HCP, wśród wielu zaproszo-
nych również burmistrz Małgorzata Machalska. Obok stoi prezes zarządu 
Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. im. św. Jana Pawła II – lubonianin 
Lesław Lenartowicz fot. Jerzy Nowacki

Pytania do władz

Zmagający się z chorobą nowotwo-
rową i  nałogiem nikotynowym mogą 
skorzystać z bezpłatnej pomocy psycho-
logicznej w ramach projektu Wielkopol-
ska Onkologia. Spotkania odbędą  się 
w domu rekolekcyjnym Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek NPNMP przy pl. 
Bojanowskiego  6. Można uczestniczyć 
w grupie wsparcia lub skorzystać z  in-
dywidualnej konsultacji.

Zwiększ swoje szanse
Tematy grupy wsparcia dla osób z cho-

robą nowotworową (spotkania w ponie-
działki o godz. 18):
Qn 23.11.2015 – Diagnoza i co dalej? – Jak 

poradzić sobie z nową sytuacją
Qn 07.12.2015 – Rodzina w obliczu cho-

roby nowotworowej (możliwość przyj-
ścia osoby chorej w członkiem rodziny)
Qn 11.01 2016 – Strategie radzenia sobie 

z chorobą
Qn 01.02.2016 – Wsparcie – gdzie go 

szukać. Sposób na odnalezienie nadziei

Zaciągnij się życiem!
Tematy grupy wsparcia dla osób chcą-

cych rzucić palenie (spotkania w ponie-
działki o godz. 18):
Qn 23.11.2015 – W poszukiwaniu odpo-

wiedzi: Dlaczego palę?
Qn 11.01.2016 – Jak znaleźć motywację 

do rzucenia palenia i wytrwać

Liczebność grup: do 20 osób. W po-
wyższych terminach istnieje możliwość 
umówienia  się również na bezpłatne 
konsultacje indywidualne.

Informacje i rejestracja: tel. 695 855 193 
– poniedziałek-piątek, godz. 8-9

e- mail: e-mail: poradnictwo@skpp.
edu.pl (możliwość wysłania sms z proś-
bą o kontakt, w  treści: imię, nazwisko, 
miejscowość, dopisek – odpowiednio: 
„PORADA”, „RZUCAM”) 

www.wielkopolskaonkologia.pl

Konsultacje psychologiczne
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Z cukiernika 
na stewarda!

n
Paweł Wełniak przed kolejnym 
wylotem w świat

n
Największy 2-poziomowy, czterosilnikowy Airbus A 380, 
na którym służy także lubonianin Paweł Wełniak

cd.  
ze str. 
4

„Jig Reel Maniacs” (maniacy 
rytmów irlandzkich) mający w swo-
im składzie dwóch lubonian: 
Krzysztofa Brycha (grającego na: 
�ażoletach, akordeonie, saksofo-
nach, dudach, harmonijce ustnej 
oraz instrumentach klawiszowych) 
i jego syna Aleksandra (�et), grają 
muzykę celtycką już od 25 lat. Obok 
wiodących klimatów irlandzkich 
w  repertuarze grupy nie brakuje 
akcentów szkockich, walijskich 
i bretońskich.

W niedzielę, 18 października 
w poznańskim Teatrze Muzycznym 

odbył  się jubileuszowy benefis 
z okazji ćwierćwiecza istnienia ze-
społu zatytułowany „Celtycka po-
dróż”, który łączył w sobie: muzykę, 
taniec, obraz i  słowo. Wspaniały 
koncert uświetnił współpracujący 
z  grupą dziewczęcy zespól tańca 
irlandzkiego „Ellorien” z Wrocławia, 
w wykonaniu którego delikatne tań-
ce w baletkach wraz z energetycz-
nym stepem irlandzkim harmonij-
nie przeplatały  się z  dźwiękami 
�etu, skrzypiec, akordeonu, sakso-
fonu, gitar i perkusji.

PAW

Benefis w teatrze
Ojciec i syn – Krzysztof i Aleksander Brychowie – podporą zespołu 
„Jig Reel Maniacs” obchodzącego jubileusz 25-lecia

n
Podczas jubileuszowego występu formacja łączyła ludowe nuty krain 
celtyckich z nowoczesnymi aranżacjami Krzysztofa Brycha (grający na 
akordeonie) nawiązującymi do różnych trendów muzyki świata   fot. Paweł 
Wolniewicz

począł w Szkole Podstawowej nr 3 przy 
ul. Dąbrowskiego. Następnie kontynu-
ował naukę w  Poznaniu, w  Zespole 
Szkół Przemysłu Spożywczego o pro-
�lu cukierniczym przy ul. Warzywnej. 
Praktykę odbywał w cukierni Hotelu 
Merkury, a szkołę ukończył z tytułem 
Technik Technologii Żywienia. W roku 
2001 rozpoczął studia w Wyższej Szko-
le Hotelarstwa i Gastronomii przy ul. 
Nieszawskiej w  Poznaniu, w  której 
kształcił  się w  obsłudze ruchu tury-
stycznego. Uczelnia ta umożliwiła mu 
pierwsze zagraniczne wyjazdy w celu 
odbycia praktyk zawodowych. Pierw-
szą była Anglia, następnie wyspy Kor-
fu i Kreta. Po obronie dyplomu licen-
cjata, wyjechał do pracy. Najpierw był 
zatrudniony w  hotelu Best Western 
�ree Swans w Anglii. Od 2006 r. przez 
dwa lata pracował na Florydzie w Sta-

Magdalena Wiśniewska – 
22-letnia mieszkanka sąsiedniej 
gminy – jest studentką Akademii 
Wychowania Fizycznego w Pozna-
niu. Studiuje dziennie jednocześnie 
dwa kierunki: wychowanie �zyczne 
i dietetykę. Sport od zawsze towa-
rzyszył jej w  życiu. Chodziła do 
sportowej szkoły podstawowej, 
gdzie zaczęła trenować pływanie. 
Osiągała w tej dyscyplinie niemałe 
sukcesy, jednak z czasem jej wyniki 
nie były już tak dobre i w wieku 17 
lat postanowiła sprawdzić swoje siły 
w triathlonie. To właśnie w tej kon-
kurencji osiągnęła i  nadal osiąga 
największe sukcesy.

Triathlon to połączenie biega-
nia, pływania i  jazdy na rowerze. 
Łączy się z ogromnym wysiłkiem 
�zycznym, a start w zawodach wy-
maga specjalnego przygotowania. 
Magda jest wychowanką klubu 
z  Katowic (najlepszy w  Polsce), 
dostaje program treningowy, wy-
tyczne od swojego trenera i sama 
go tutaj realizuje. Trenuje dwa razy 
dziennie, co w połączeniu ze stu-
diami na dwóch kierunkach stu-
diów jest godne podziwu. Potrze-
buje wiele samozaparcia, aby spro-
stać nauce i treningom.

Specjalny rower, pianka do pły-
wania i  sam start w  zawodach to 
ogromne wydatki. Magda dostaje 
stypendium z  uczelni, wspiera ją 
także �rma developerska „Libra” 
z Lubonia, która zapewnia jej nie-
zbędny specjalistyczny sprzęt spor-
towy.

Można by powiedzieć, że Mag-
da ma sport w  genach, gdyż jej 
dziadek oraz wujkowie z Lubonia 
byli sławnymi kolarzami. Więk-
szość najbliższej rodziny mieszka 
właśnie w  naszym mieście, więc 
triathlonistkę często można tu 
spotkać. Magda swoją pozytywną 
energią i pasją zaraziła także swo-
ją mamę, która niedawno ukoń-

czyła swoje pierwsze w życiu za-
wody triathlonowe. Dyscyplinę tę 
uprawia też młodsza siostra Mag-
dy, która wcześniej, podobnie jak 
ona, również pływała. Największe 
i najważniejsze sukcesy dziewczy-
ny to: II miejsce na Mistrzostwach 
Europy w  aquatlonie w  2014  r, 
obrona wicemistrzostwa Polski 
w  supersprincie, III  miejsce 
w  aquatlonie na Mistrzostwach 
Polski, III  miejsce w  Chellange 
Poznań.

Warto również wspomnieć 
o drugiej pasji Magdy, którą jest 
gotowanie. Od kilku lat dziewczy-
na interesuje  się prawidłowym 
odżywianiem sportowców, diete-
tyką i spędza dużo czasu w kuch-
ni. Prowadzi także bloga o nazwie: 
„Przepisy sportowca”, gdzie za-
mieszcza swoje pomysły na pysz-
ne i  przede wszystkim – zdrowe 
smakołyki. Magda otwiera klub 
triathlonowy dla amatorów „Kuź-
nia Triathlonu”, gdzie każdy będzie 
mógł przygotować się do tej kon-
kurencji i spełnić swoje marzenia, 
tak jak jej mama. Serdecznie za-
praszamy i życzymy dalszych suk-
cesów.

Agnieszka Witkowska

Sport w genach
O drugiej w Europie triathlonistce z Komornik, nie tylko 
rodzinnie związanej z Luboniem

n
Magda Wśniewska podczas biegu w stroju sponsora z Lubonia – �rmy 
„Libra”

n
Magdalena Wiśniewska

nach Zjednoczo-
nych. W 2008 r. na 
dobre zadomo-
wił się w Dubaju.

Oprócz lotów 
uwielbia pływa-
nie, jazdę konną, 
musicale i koncer-
ty światowych 
gwiazd.

Władysław  
Szczepaniak
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Państwowe uroczystości z peł-
nym ceremoniałem wojskowym 
rozpoczęły się żałobną Mszą św. na 
warszawskim placu Piłsudskiego, 
w pobliżu Grobu Nieznanego Żoł-
nierza, celebrowaną przez biskupa 
polowego Wojska Polskiego – ks. 
Józefa Guzdka. Jak wspomina pani 
Aleksandra – wystawione przy ołta-
rzu trumny, wśród nich ta, w której 
umieszczono prochy mojego ojca, 

zostały po zakończeniu nabożeństwa 
przewiezione w kondukcie żałobnym 
na „Łączkę”. Uczestniczyłam w po-
grzebie ojca z rodziną: synem Roma-
nem, siostrą Marią, jej córką Izabe-
lą i  wnuczką Olivią oraz dziećmi 
mojego brata Zenona – Elżbietą 
i Pawłem. Wszyscy byliśmy bardzo 
wzruszeni, ale jednocześnie szczęśli-
wi, że nasz bohater ma wreszcie 
pogrzeb z honorami, pogrzeb, na jaki 
zasłużył. Uroczystości pogrzebowe 
przed panteonem-mauzoleum, 
w których wzięło udział ponad 300 
członków rodzin bohaterów Wyklę-
tych-Niezłomnych oraz przedsta-
wiciele najwyższych władz państwo-
wych i  samorządowcy, zakończy-
ły się Apelem Pamięci, salwą hono-
rową i złożeniem okolicznościowych 
wieńców. Panteon ma formę 36 
kamiennych, jasnych bloków two-
rzących czworokąt o  wymiarach 
18x18 m.

PAW

Pogrzeb z honorami
W niedzielę, 27 września, w Dniu Polskiego Państwa 
Podziemnego i Armii Krajowej, na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach w Warszawie odbył się uroczysty pogrzeb 35 
Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych, których szczątki odnaleziono 
i zidenty�kowano podczas prac archeologiczno-ekshumacyjnych 
na „Łączce”, wśród nich Mariana Kaczmarka, pseudonim „Paweł” 
– ojca dwóch lubonianek – Aleksandry Klupieć i Marii Tomczak, 
którego losy przedstawiliśmy w marcu tego roku (czytaj: „WL” 
03-2015, s. 6)

n
Krótko przed rozpoczęciem żałobnej Mszy św. na placu Piłsudskiego 
w Warszawie. Trzecia od prawej stoi trumna z prochami Mariana Kacz-
marka   fot. Roman Klupieć

Córki Mariana Kaczmarka przed 
trumienką ze szczątkami ojca 
przed pochówkiem, na który cze-
kały dziesiątki lat

n
Okładka książki wydanej przez 
IPN, w której zawarto informacje 
i biogram Mariana Kaczmarka

W ubiegłym miesiącu informo-
waliśmy czytelników o tym, że Mia-
sto Luboń po raz kolejny przyznało 
stypendia uzdolnionej młodzieży 
(czytaj: „WL” 10-29015, s. 68). Jedną 
ze stypendystek jest 14-letnia Jagoda 
Świdzińska, absolwentka Szkoły Pod-
stawowej nr 1 (pełniła tam funkcję 
przewodniczącej Samorządu 
Uczniowskiego), która obecnie 
uczęszcza do drugiej klasy Ogólno-

kształcącej Szkoły Muzycznej II0 im. 
Jadwigi Kaliszewskiej w  Poznaniu, 
zwanej „Poznańską Szkołą Talentów”. 
Jej nauczycielem jest wykładowca 
Akademii Muzycznej w  Poznaniu, 
dr Tomasz Kandulski.

Można powiedzieć, że Jagoda 
ma artyzm muzyczny we krwi, po-
nieważ jej prapradziadek ze strony 
mamy, Ignacy Wojtkowiak, prowa-
dził lubońską orkiestrę harcerską 
i  uczył gry na trąbce, natomiast 
babcia Grażyna jest artystą muzy-
kiem. Jej rodzice, Agnieszka i Bar-
tosz również interesują się muzyką, 

zaś młodsza o trzy lata siostra Maja 
uczy  się z  powodzeniem gry na 
skrzypcach w Szkole Muzycznej I0 
im. Karola Kurpińskiego w Pozna-
niu.

Pomimo młodego wieku, Jago-
da ma za sobą występy i  sukcesy 
zarówno na ogólnopolskich, jak 
i  międzynarodowych konkursach 
gitarowych. W ubiegłym miesiącu 
zajęła I miejsce na X Jubileuszowym 

Międzynarodo-
wym Konkursie 
Muzyki Gitaro-
wej w Ełku oraz 
I I I   mie j s ce 
w  kategorii ze-
społów, w  du-
ecie ze skrzyp-
cami. W czerw-
cu br. uzyskała 
III  miejsce na 
prestiżowym 
Międzynarodo-
wym Konkursie 
Gitarowym 
w  Trzęsaczu, 
natomiast 
w  maju uda-
ło się jej zdobyć 
I  lokatę na 
Ogólnopolskim 
Konkursie Gita-
rowym organi-
zowanym przez 

Instytut Sztuki w Szczecinie. Osob-
ny rozdział w  karierze muzycznej 
dobrze zapowiadającej  się młodej 
artystki stanowią supporty przed 
koncertami światowej sławy gita-
rzystów, w ramach corocznej edycji 
festiwalu Akademia Gitary. Jagoda 
wyznała, że przed konkursami i wy-
stępami odczuwa mobilizujący stres, 
który mija natychmiast po pojawie-
niu się na scenie i wówczas koncen-
truje się wyłącznie na grze. Jej pasją 
życiową jest… granie na gitarze. 
Gitara, to jej życie, uwielbia muzy-
kę barokową i renesansową. Pomi-
mo że ćwiczenia na instrumencie 
zajmują jej czasami do dwóch, 
trzech godzin dziennie, nie zanie-
dbuje przedmiotów ogólnokształ-
cących (otrzymuje świadectwa 
z czerwonym paskiem). W wolnych 
chwilach chętnie bawi się z bardzo 
towarzyskim, 4-letnim psem Vec-
torem. Jagoda uczestniczy corocznie 
w  warsztatach mistrzowskich, na 
których pod okiem wirtuozów sztu-
ki gitarowej doskonali swój warsztat. 
W tym roku były to kursy w Lusła-
wicach i  Jarocinie. W  przyszłości 
zamierza kontynuować naukę gry 
na wybranej przez siebie akademii 
muzycznej, by po jego ukończeniu 
koncertować i uczyć gry na ulubio-
nym instrumencie. Zapewne pomo-
gą jej w osiągnięciu celu rodzice, na 
których zawsze może liczyć. Jej 
najbliższe plany to przygotowanie 
do udziału w kilku ważnych kon-
kursach, m.in. w  Słupcy, Żarach, 
Jeleniej Górze, Elblągu i  innych 
miastach Polski.

PAW

Nasi stypendyści

n
Umuzykalnione siostry Jagoda (z prawej) i Maja Świdziń-
skie chętnie grają w duecie. Występowały już wspólnie 
na szkolnych festynach   fot. Paweł Wolniewicz

n
Dyplom Jagody za zajęcie I miejsca 
w Międzynarodowym Konkursie 
Gitarowym w Ełku   fot. Paweł Wol-
niewicz

n
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15 listopada ustanowiono kie-
dyś Dniem Poległych Na Ulicach. 
Miniony rok nie przyniósł tylu 
tragicznych wypadków na terenie 
Lubonia co poprzednie lata. W kil-
ku miejscach spotykamy ślady 
jednoznacznie świadczące o  tra-
gicznych wydarzeniach. Niektóre 
niepielęgnowane, po latach  się 
zacierają. Np. po ostatnim remon-
cie 2. peronu dworca PKP prze-
padła tabliczka wmontowana 
w posadzkę za starą wiatą przejścia 
podziemnego, przypominająca 
tragedię sprzed lat. Natomiast przy 
wjeździe na parking przy ul. Ko-
ściuszki, gdzie wiosną 2013 r. do-
szło do tragicznej śmierci moto-
cyklisty („WL” 05-2013, str.  11), 
obok krzyża ciągle stoją świeże 
znicze i kwiaty. Nie wszyscy jed-
nak akceptują takie manifestowa-
nie osobistej pamięci. Składanie 
wiązanek i  zniczy jak na grobie, 

uważają w  miejscu publicznym, 
jakim jest przyuliczny trawnik, za 
niestosowne.

(N)

Pamięć

n
Krzyż upamiętniający śmierć 
motocyklisty w 2013 r., przy któ-
rym niezależnie od pory roku 
stawiane są znicze i składane 
kwiaty   fot. Piotr P. Ruszkowski

Zygmunt Koszyca
Zmarł 11 stycznia 
2015 r. w wieku 
94 lat. Był trzy-
krotnym żeglar-
skim Mistrzem 
Polski w  klasie 
O-36 (Ome-
ga-36) – w 1948 r. 
(pierwszy tytuł 
mistrza kraju zdobyty dla barw Jacht 
Klubu Wielkopolska, z którym był 
związany od 1938 r., Honorowy 
Członek klubu), w 1949 i w 1952 r. 
Reprezentował barwy JKW na Mi-
strzostwach Polski jeszcze przed 
II  wojną światową. Dobre wyniki 
uzyskał dzięki ciężkiej pracy. Nie 
miał trenera, sam lub z  kolegami 
uczył  się żeglarskiego rzemiosła. 
Ponadtrzydziestoletnią karierę za-
kończył w 1966 r. Wystąpił w 173 
regatach, z tego w 168 jako reprezen-
tant JKW. Za osiągnięcia sportowe 
wielokrotnie uhonorowany najwyż-
szymi odznaczeniami Głównego Ko-
mitetu Kultury Fizycznej i Sportu, 
Polskiego Związku Żeglarskiego oraz 
klubowymi. Posiadał tytuł Mistrza 
Sportu. (Patrz „WL” 01-2015, str. 31)

Bogdan Jędrzejewski
Zmarł 9 lutego 
2015  r., mając 
71 lat. Od 1976 r., 
kiedy z rodziną 
przeprowadził się 
do Lubonia, do 
przejścia na eme-
ryturę był nauczy-
cielem wychowa-
nia �zycznego w Szkole Podstawowej 
nr 2. Przez wiele lat pełnił funkcję 
rejonowego organizatora sportu. 

Był działaczem Szkolnego Związ-
ku Sportowego i trenerem drużyn 
młodzieżowych w Lubońskim Klu-
bie Sportowym. Nagrodzony m.in. 
„Honorową Odznaką za Zasługi 
w Sporcie Szkolnym”, „Złotym Krzy-
żem Zasługi”, srebrną odznaką „Za-
służony Działacz Kultury Fizycznej”, 
„Medalem za Zasługi dla Sportu 
Szkolnego”. Był radnym Lubonia 
pięciu kadencji (1990-2010). (Patrz: 
„WL” 03-2015, str. 31)

Melania Roszyk
Zmarła, mając 
niespełna 80 lat, 
17 marca 2015 r. 
Była wieloletnim 
śpiewakiem i pre-
zesem Chóru 
„Bard”. Od mo-
mentu zatrudnie-
nia w 1952 r. aż 
do przejścia na emeryturę w 1990 r. 
była związana z Wielkopolskim Przed-
siębiorstwem Przemysłu Ziemnia-
czanego w Luboniu (WPPZ) – dział 
ekonomiczny, a później sekretarka 
dyrektora naczelnego – Edwarda 
Kudyńskiego. Do Chóru „Bard” 
należała od 1952 r. (przedtem była 
członkiem zespołu tanecznego przy 
WPPZ). Przynależności do chóru 
pojmowała jako wierną służbę pie-
śni polskiej. Najpierw przez kilka 
lat pełniła funkcję wiceprezesa, a od 
1992 r. przejęła prezesurę po zmar-
łym mężu Edmundzie, który kierował 
zespołem przez 26 lat (1966-1992 r.). 
Ostatni raz wystąpiła z „Bardem” na 
przełomie 2009 i 2010 r. W latach 
1978-1988 przez dwie kadencje (VII 
i VIII) pełniła funkcję radnej Miej-
skiej Rady Narodowej w  Luboniu 

(Komisja Kultury). Uhonorowa-
na odznaką Zasłużony Działacz 
Kultury, odznaką „Zasłużony dla 
Województwa Poznańskiego” oraz 
Złotą Odznakę z Laurem Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr.
(Patrz: „WL”04-2015, str. 30)

Siostra Maria Ostiana  
Franciszka Geppert  
– Służebniczka Maryi
Zmarła 17 maja 
2015  r., w  102. 
roku życia i w 84. 
roku powołania 
zakonnego. Przy-
jęta do Zgroma-
dzenia Sióstr Słu-
żebniczek Ma-
ryi w 1932 r., ze 
względu na woj-
nę, śluby wieczyste złożyła dopiero 
15 sierpnia 1945 r. W Zgromadzeniu 
otrzymała przygotowanie zawodowe 
do pracy z dziećmi i młodzieżą, jako 
szpitalny personel zabiegowy oraz 
jako katechetka. W ciągu swojego 
długiego życia była w wielu placów-
kach Zgromadzenia w kraju i zaj-
mowała się różnymi pracami . Była 
przełożoną wspólnoty: w Warszawie 
1967-1971, w Pleszewie 1971-1976, 
w  Łodzi 1977-1980, w  Łobżenicy 
1980-1986 i w Aleksandrowie Ku-
jawskim 1988-1991. Od września 
1991  r. przebywała w  Domu Ge-
neralnym w  Luboniu. Pomagała 
m.in. przy furcie. (Patrz: „WL” 09-
2013, str. 31).

Krzysztof Goździewski
Zmarł 9 maja 
2015 r. w wieku 
57 lat. W historii 
miasta zapisał się 
jako zawodnik Lu-
bońskiego Klubu 
Sportowego i dzia-
łacz w drużynach 
młodzieżowych 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Jedynka”. Następnie był członkiem 
zarządu Towarzystwa Młodzieży 
Sportowej Stella Luboń, w którym 
działał przez dwie kadencje, spra-
wując jednocześnie funkcję kierow-
nika zespołu seniorów. Za pracę 
społeczną w  sporcie odznaczony 
srebrną odznaką Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w Poznaniu. 
(patrz: „WL” 06-2015, str. 35)

Antoni Przybylski
Zmarł 12 sierpnia 
2015 r. w wieku 
82 lat. Był spo-
łecznikiem z krwi 
i kości – najpierw 
harcerzem (zastę-
powym, druży-
nowym, komen-
dantem ośrodka 
i hufca, harcmistrzem). W latach 80. 
stał na czele Komisji Ekologicznej 
powołanej dla zbadania zanieczysz-
czeń środowiska w Lasku. Od 1987 r. 
do lutego 2012  r. był prezesem 
Towarzystwa Miłośników Miasta 

Lubonia, a potem jego prezesem ho-
norowym. Śpiewał w chórze „Bard”. 
Polski Związek Chórów i Orkiestr 
odznaczył go Złotą Odznaką. Był 
skarbnikiem w  Kole Emerytów 
i Rencistów nr 61 w Luboniu. Pa-
rokrotnie ubiegał  się o  mandat 
radnego w Radzie Miasta Lubonia. 
Uhonorowany Medalem 40-lecia 
Wielkopolskiego Towarzystwa Kul-
turalnego, w 2011 r. – Medalem „Za-
służony dla Miasta Luboń”. (Patrz: 
„WL” 09-2015, str. 35)

Ludwik Wita
Zmarł 11 sierpnia 
2015 r. w wieku 
70 lat. Był po-
wszechnie lu-
bianym i cenio-
nym luboniani-
nem, długoletnim 
członkiem Izby 
Rzemieślniczej, 
mistrzem murarskim. W  1971  r. 
otworzył w Luboniu prywatną �r-
mę budowlaną i  od tego czasu 
stawiał w  mieście i  okolicy wiele 
budynków mieszkalnych i  prze-
mysłowych. W  latach 1984-1989 
budował Szkołę Podstawową nr 3 
przy ul. Dąbrowskiego. Pracował 
przy stawianiu oczyszczalni ście-
ków w Sanatorium „Staszycówka” 
w  Ludwikowie oraz remontował 
jego zabytkowe pawilony. Wyszko-
lił wielu uczniów murarskich. Za-
mknął �rmę w 2010 r. (Patrz: „WL” 
09-2015, str. 37)

Marian Pietrzyk
Zmarł w Gliwi-
cach 17 sierpnia 
2015 r. w wieku 
82 lat. Oddany fan 
Lubońskiego Klu-
bu Sportowego. 
Pomagał gospo-
darzowi boiska, 
jeszcze w czasach, 
gdy zespół grał na 
stadionie przy ul. Dzierżyńskiego, 
(obecnie teren cmentarza komu-
nalnego przy ul. Armii Poznań), 
a później również przy ul. Rzecznej, 
również drużynom młodzieżowym. 
Do 70. roku życia był członkiem 
Związku Ogródków Działkowych 
przy Zakładach Ziemniaczanych, 
który przyznał mu liczne nagrody. 
(Patrz: „WL” 09-2015, str. 37)

Tadeusz Gogolewski
Zmarł 10 września 
2015 r. Orienta-
lista, miłośnik 
Japonii i jej kul-
tury, poliglota. 
Był, jak mówił 
o sobie, „z całego 
świata”. Urodzony 
na Polesiu wołyń-
skim, od 1940 r., 
po ucieczce przed wywózką na Sy-
berię blisko 20 razy zmienił miejsce 
zamieszkania. (Patrz: „WL” 07-2004, 
str. 13 – „Po prostu… GOGOL”)

HS

Odeszli
Listopad 2014 – listopad 2015
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Jakiś czas temu przeczytałam na 
temat bałaganu przy Przychodni 
Lekarza Rodzinnego na ul. Ponia-
towskiego. Jestem mieszkanką Ża-
bikowa i często wieczorami space-
ruję po okolicy. Na schodach przy 

wejściu do przychodni często wi-
duję przesiadujące tam grupy bie-
siadujących. Rozumiem wzburzenie 
autora listu, który napiętnował nie-
porządek przy placówce zdrowia 
(pety, butelki i  inne śmieci). Kto, 

Sprostowanie
W „kalendarium lubońskim” 
zamieszczonym w ub. miesiącu 
na str. 48, datę „1965 r.” błędnie 
wpisaliśmy pod określeniem: „60 
lat temu” zamiast „50 lat temu”. 
Za błąd arytmetyczny przepra-
szamy.

Red.

List do redakcji

Brak dyscypliny jeśli nie taka placówka powinna 
dbać o higienę. Ale czy wobec opi-
sanego stanu rzeczy, to personel 
przychodni ma sprzątać po wieczor-
nych biesiadach w tym dostępnym 
dla wszystkich miejscu? Gdzie jest 
straż miejska, która deklarowała 
monitorowanie tego rejonu? Rzecz 
w kontroli, a nie w pobłażaniu.

Nazwisko znane redakcji

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

Kalendarium lubońskie
listopad – okrągłe rocznice

150 lat temu
Qn W listopadzie 1865 r. właściciel 

folwarku żabikowskiego – August 
Cieszkowski – dał 15 snopków 
słomy na pokrycie dachu budynku 
szkoły w  Żabikowie (obecnie na 
jej miejscu znajduje się SP 2) oraz 
wpłacił daninę w postaci 2 talarów 
6 srebrników i 8 fenigów (2,22 tal) 
jako zamiennik 32  kg pszenicy.   
(11, s. 50)

145 lat temu
Qn 21 listopada 1870 r. o godz. 11, 

w  obecności członków zarządu 
Centralnego Towarzystwa Gospo-
darczego, grona nauczycielskiego, 
młodzieży oraz gości, w  tym ks. 
proboszcza Promińskiego z  Wir, 
otwarto Wyższą Szkołę Rolniczą 
im. Haliny w Żabikowie – jedyną 
w zaborze pruskim wyższą szkołę 
polską.   (11, s. 146 i 149; 13, s. 359 
i 360; „WL” 12-2004, s. 23)

140 lat temu
Qn 14 listopada 1875  r. Józef hr. 

Mielżyński przesłał do kasy Wyższej 
Szkoły Rolniczej im. Haliny w Ża-
bikowie połowę rocznej subwen-
cji (7500 marek), tj. połowę sumy 
(15000 marek) ustalonej w zapisie 
śp. Sewerynostwa Mielżyńskich 
na wspomożenie polskich szkół.   
(11, s. 159)

115 lat temu
Qn 12 listopada 1900  r., 25 lat od 

zamknięcia Wyższej Szkoły Rol-
niczej im. Haliny w Żabikowie, jej 
dawni wychowankowie (46 osób) 
i niektórzy wykładowcy urządzili 
w  Warszawie zjazd, skąd wysyła-
li serdeczny list żyjącemu jeszcze 
dawnemu prezesowi zarządzającego 
szkołą Centralnego Towarzystwa 
Gospodarczego – Henrykowi Szu-
manowi.   (11, s. 161)
Qn 30 listopada 1900 r., po 20 mie-

siącach, zakończono prace przy bu-
dowie kościoła w Wirach (wówczas 
para�alny dla mieszkańców dzisiej-
szego Lubonia – wsi: Żabikowo, 
Luboń, Lasek).   (3, s. 60)

105 lat temu
Qn 9 listopada 1910 r. w godzinach 

popołudniowych w  lokalu Schu-
berta w Starym Żabikowie, spotka-
ła się duża grupa osadników, by się 
naradzić w  sprawie trudnego ich 
położenia (około 70 osadników, 
mimo urzędowych obietnic, nie 
mogło znaleźć pracy). W  gazecie 
„Posener Zeitung” wydrukowano 
w tym dniu na ten temat obszerny 
artykuł „Ansiedlerklagen” („Skargi 
osadników”).   (13, s. 271)
Qn 17 listopada 1910 r. władze nie-

mieckie zorganizowały w gościńcu 
Warmbiera (przy obecnym pl. Ed-
munda Bojanowskiego) kontrmani-
festację, celem wyjaśnienia sprawy 
biedy i  bezrobocia w  Żabikowie 
Kolonii.   (13, s. 273)
Qn 25 listopada 1910  r. w  gazecie 

„Schlesische Zeitung” pojawił  się 
artykuł, który potwierdził złą sytu-
ację Żabikowa Kolonii, z pytaniem, 
co władze powiatu Poznań Zachód 
w tej sprawie zrobiły.   (13, s. 273)

70 lat temu
Qn 11 listopada 1945 r. w para�i pw. 

św. Jana Bosko odtworzono po wojnie 
Żywy Różaniec Matek.   (3, s. 193)
Qn 13 listopada 1945 r. w para�i pw. 

św. Jana Bosko odtworzono Stowa-
rzyszenie Ministrantów, któremu 
początek dało założone 25 listopada 
1935 r. przez ks. Stanisława Streicha 
Kółko Ministranckie. Wybrano nowy 
zarząd (prezes – Józef Pawlicki), licz-
ba członków – 30.   (3, s. 186-187)
Qn 17 listopada 1945 r. o godz. 14 

zapalono pierwszą w  szkole przy 
ul. Sobieskiego, a zarazem pierwszą 
w Lasku, lampę elektryczną.   (13, 
s. 108; „WL” 09-2004, s. 26)
Qn 18 listopada 1945 r. w para�i św. 

Jana Bosko założono Żywy Róża-
niec Panien. Organizację prowadziła 
Helena Bręczewska, a opiekunkami 
były: Katarzyna Ciesielska i Wanda 
Pawlęty.   (3, s. 193)
Qn W listopadzie 1945 r., 10 miesięcy 

od zakończenia II wojny światowej 
i niecałe 3 miesiące od rozpoczęcia 
prac, odbudowywany ze zniszczeń 
kościół pw. św. Jana Bosko (wraz z wie-
żą), był już pod dachem.   (3, s. 181)

45 lat temu
Qn 21 listopada 1970 r., w 100. rocz-

nicę otwarcia Wyższej Szkoły Rolni-
czej im. Haliny w Żabikowie, rektor 
i  senat Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Poznaniu odsłonili na budynku 
byłej placówki w Żabikowie tablicę 
upamiętniającą jej istnienie w  la-
tach 1870-1876. Podczas remontu 
budynku w  2014  r. tablica pękła 
i władze miasta zamontowały nową.   
(9; 13, s. 375)

35 lat temu
Qn 4 listopada 1980 r. zmarł w Po-

znaniu ostatni prezes Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” gniazdo 
Lasek – Józef Wawrzyniak, uczest-
nik bitwy pod Monte Cassino, ur. 
1.06.1910 r.   (13, s. 132; „WL” 06-
1994, s. 5)
Qn 14 listopada 1980  r. powstał 

w Luboniu oddział PTTK (im. Cy-
ryla Ratajskiego).   („WL” 01-2001, 
s. 19)

30 lat temu
Qn 5 listopada 1985 r., w 67. rocznicę 

Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji 
Październikowej, na terenie byłego 
obozu hitlerowskiego w Żabikowie 
odsłonięto pomnik poświęcony pa-
mięci obywateli radzieckich zamę-
czonych w  tym miejscu w  latach 
okupacji.   (8)

25 lat temu
Qn 15 listopada 1990 r. rozwiązano 

w  Luboniu Komitety Osiedlowe   
(10, X/29/90)

20 lat temu
Qn W listopadzie 1995 r. �rma PE-

KABUD z Moraska (Poznań) rozpo-
częła dla Spółdzielni Mieszkaniowej 
(„Lubonianka”) budowę 6 bloków 
w rejonie ul. gen. Sikorskiego.   („WL” 
11-1995, s. 3)
Qn W listopadzie 1995  r. przy ul. 

Żabikowskiej rozpoczęto budowę 
nowego punktu zlewczego nieczy-
stości płynnych (podczas budowy 
autostrady przeniesione, dziś wjazd 
z ul. Dębieckiej).   („WL” 12-1995, s. 6)

15 lat temu
Qn 11 listopada 2000 r. podczas uro-

czystości z okazji Święta Niepodległo-
ści na pl. Edmunda Bojanowskiego 
poświęcono nowy (obecny) sztandar 
miasta.   („WL” 12-2000, s. 21)

10 lat temu
Qn 12 listopada 2005 r. ks. abp Stani-

sław Gądecki poświęcił wmurowaną 
w ścianę frontową Sanktuarium bł. 
Edmunda Bojanowskiego tablicę, 

upamiętniającą pobyt w Luboniu 
5 września 1972  r. ks. kardynała 
Karola Wojtyły (późniejszy papież 
św. Jan Paweł II).   („WL” 12-2005, 
s. 2 i 3
Qn W listopadzie 2005 r. zakończo-

no oczyszczanie elewacji zabyt-
kowego komina Zakładów Ziem-
niaczanych, dzięki czemu odkryto 
na widok publiczny wzornictwo 
cegieł zastosowanych przy budo-
wie przed ponad 100 laty.   („WL” 
12-2005, s. 5)
Qn W listopadzie 2005 r. w Tygodniku 

Powszechnym nr 48 z 2005 r., s. 10 
ukazał się artykuł Stanisława Zasa-
dy „Zabić księdza” o ks. Stanisławie 
Streichu.   (30 – online 2005)

5 lat temu
Qn 2 listopada 2010 r. poświęcono 

pomnik ku czci duchownych męczo-
nych w byłym obozie karno-śledczym 
obozie w Żabikowie. Uroczystości 
przewodniczył ks. bp Zdzisław For-
tuniak.   („WL” 11-2010, s. 5)

[źródła: 1 – „Architektura prze-
mysłowa XX wieku. Luboń k. Pozna-
nia” Grażyna Balińska, Wrocław 
2000; 3 – „Luboń i  okolice. Dzieje 
osadnictwa i dziewięciu para�i” Sta-
nisław Malepszak, Luboń 2002 
i 2005; 4 – „Wykopaliska archeolo-
giczne w Luboniu”, Stanisław Malep-
szak, 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. 
Dzieje wsi i fundacji Augusta Ciesz-
kowskiego” Stanisław Malepszak, 
Luboń 1999; 13 –„200 lat oświaty 
w  Luboniu” Stanisław Malepszak 
i Piotr P. Ruszkowski, Luboń 2008; 
15 – Kronika Komisariatu MO 
w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lu-
bonianie w  Powstaniu Wielkopol-
skim”, Luboń 2009; 17 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom 1, Lu-
boń 2011; 18 – „Rocznik Historycz-
ny Lubonia” – tom 2, Luboń 2012; 
25 – „Bambrzy”, Maria Paradowska, 
Poznań 1998]; 30 – BZCz (Bibliote-
ka Zawartości Czasopism)

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

oprac. HS
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rosyjska kopiejka z  1910  r. 
Znajduje  się w zdecydowanie 
gorszym stanie zachowania niż 
niemieckie 2 fenigi. Występo-
wanie niemieckich monet na 
naszych terenach możemy tłu-
maczyć np. wieloletnimi zaborami 
czy okupacją. Pojawienie  się nato-
miast rosyjskich nominałów z okre-
su 1 dekady XX w. na terenie Lubo-
nia związane może być najprawdo-
podobniej z  wymianą handlową 
i  istnieniem przy drodze Poznań-
-Mosina karczmy Hernesa (dzisiaj 
narożnik ul. Armii Poznań i 3 Maja), 
gdzie zatrzymywali się różni podróż-
ni. Ten charakterystyczny budynek 
rozebrano w połowie bieżącego roku.

PPR

znaną z  okresu Po-
wstania Wielkopol-
skiego – „Gdy sze-
dłem raz od Warty”, 
a  uczestnicy śpiewa-
nek śpiewali z  nią. 
Wspominano m. in. 
Benona Mateckiego, 

którego monolog zaprezentowała 
Irena Skrzypczak. Piosenki pana 
Benona wykonał jego brat miesz-
kający w Luboniu – Marian Matec-
ki.

Wykonywano także inne utwo-
ry. Wśród nich znalazła się odśpie-
wana wspólnie „Barka” – ulubiona 
pieśń św. Jana Pawła II, gdyż akurat 
w  tamten piątek przypadał Dzień 
Papieski, rocznica wyboru kardy-
nała Karola Wojtyły na Papieża. 
Ponadto przy gitarowym akompa-
niamencie Mieczysława Chojnac-
kiego z  zespołu „Ton” śpiewały 

Maria Paluszkiewicz i Irena Podże-
rek. Monologi przedstawił Stanisław 
Kostrzewski z  Lubonia. Wystąpił 
też zespół „Komorniczanie” w skła-
dzie: Maria Grześko, Ryszard Szaj, 
Jan Nowicki, Bogumił Dezor 
(skrzypce). Bogumił Dezor wystąpił 
także indywidualnie. W przebraniu 
kobiety pojawił się też Jan Nowicki. 
Prezentowali się również „Lubonia-
nie” przy akompaniamencie Woj-
ciecha Wicenciaka. Na końcu 
uczestnicy spotkania tańczyli przy 
muzyce.

Robert Wrzesiński

KULTURA

Na wstępie dyrektor Ośrodka 
Kultury – Regina Górniaczyk 
– przypomniała podwójną 

okazję spotkania. Nie dalej jak rok 
temu w tym miejscu odsłonięto tabli-
cę i ławeczkę poświęconą zmarłemu 
Benonowi Mateckiemu. I wtedy zło-
żono obietnicę, że co roku będą się 
odbywać spotkania, podczas któ-
rych ich uczestnicy będą śpiewać, 
biesiadować i ciszyć się życiem, co 
najbardziej lubił Benon Matecki. Po-
witała burmistrz Lubonia Małgorzatę 
Machalską, przewodniczącą Rady 
Miasta Teresę Zygmanowską, Wan-
dę Suleję-Kot, dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Komornikach – 
Antoniego Pawlika, brata pana Beno-
na – Mariana Mateckiego, członków 
Towarzystwa Miłośników Miasta 
Lubonia, mieszkańców Komornik, 
Wir i Lubonia. Prowadząca Zespół 
Śpiewaczy „Szarotki” Irena Podże-
rek przybliżyła ideę organizowania 

śpiewanek. Wspomniała, że uczest-
niczyła w śpiewankach w CK „Za-
mek” prowadzonych jeszcze przez 
prof. Stefana Stuligrosza.

Na początku wystąpiła bur-
mistrz Małgorzata Machalska, któ-
ra przy akompaniamencie gitary 
wykonała piosenki. Jako pierwszą, 

Śpiewanki z „Szarotkami”
W rodzinnej atmosferze przebiegały zorganizowane w piątek, 16 października przez 
Zespół Śpiewaczy „Szarotki” i Luboński Ośrodek Kultury „Lubońskie śpiewanki 
z Szarotkami”. Impreza odbyła się już po raz trzeci

n
Sala Ośrodka Kultury podczas śpiewanek   fot. Robert Wrzesiński

n
Śpiewa zespół „Lubonianie”

n
Śpiewają – od lewej: Maria Palusz-
kiewicz i Irena Podżerek

n
Śpiewa i gra burmistrz Małgorzata 
Machalska

W sierpniowych „Wieściach Lu-
bońskich” pokazywaliśmy dwie mo-
nety z  końca XVIII i  z  XIX wieku 
z terenów dzisiejszego miasta Luboń. 
Przedstawiliśmy też zarys obowiązu-
jącego wówczas nie dziesiętnego 
pruskiego systemu monetarnego. 
Tym razem pokazujemy kolejne dwie 
monetki znalezione w Luboniu. Znaj-

dowały się na przeoranej części pola 
w okolicy hotelu Poznańskiego przy 
ul. Krańcowej. Najstarszą jest, zacho-
wana w dobrym stanie, pochodząca 
z 1875 r. o nominale 2 fenigów. Mo-
neta oparta już o markę niemiecką 
– jednostkę monetarną obowiązują-
cą od 1873 r. (po zjednoczeniu pań-
stwa niemieckiego w 1871 r.). Wpro-

wadzono wówczas jednolite dla 
całej Rzeszy monety: 1 marka 
dzieliła  się na 100 fenigów – 
monety o nominałach 1, 2, 5, 
10 i  50 fenigów. Inny mocno 
skorodowany numizmat nie-
miecki znaleziony na tym sa-
mym polu, to 10-fenigówka 
z okresu okupacji hitlerowskiej 
z 1940 r., której ze względu na 
zły stan zachowania nie poka-
zujemy.

Drugą prezentowaną mo-
netą znalezioną przez 9-letnie-
go Dariusza Pniewskiego jest 

Lubońskie numizmaty

n
Miedziane 2 fenigi – średnica 20,1 mm, grubość 
1,3 mm znalezione w Luboniu. Na awersie: 2 PFEN-
NIG DEUTSCHES REICH 1875. Rewers to godło pań-
stwa niemieckiego   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
1 kopiejka – moneta o średnicy 
21,5 mm, grubości 1,2 mm to, drobna 
jednostka monetarna Rosji równa 
1/100 rubla. Na awersie napisy: 1 
КОПЪЙКА (1 kopiejka) 1910 ГОДА 
(1910 roku) С.П.Б. oraz gałązka laurowa 
i dębowa, na rewersie obwodowo napi-
sy: MЪДНАЯ РОССІИСКАЯ МОНЕТА 
(miedziana rosyjska moneta) u dołu: 
ОДНА КОПЪЙКА (jedna kopiejka), 
centralnie carskie godło Rosji   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

Ponawiamy zaproszenie dla wszystkich: środowisk lokalnych histo-
ryków, „poszukiwaczy skarbów”, prywatnych znalazców lub kolekcjo-
nerów do dzielenia się podobnymi znaleziskami z terenów dzisiejszego 
Lubonia. Wzbogaci to naszą lokalną historię.
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W sobotni wieczór, 10 paź-
dziernika w hali widowisko-
wo-sportowej Lubońskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się 
koncert bluesowej formacji „Dżem” 
z supportem grupy z naszego mia-
sta – „Antygrawitacji”, która w tym 
roku obchodzi 5-lecie muzycznej 
działalności. Przy wypełnionej po 
brzegi hali obie grupy zaprezentowa-
ły dobrą formę, szybko nawiązując 
wspaniały kontakt z publicznością, 
dla której była to niewątpliwie wspa-
niała muzyczna uczta.

Cykliczny koncert
„Dżem” wystąpił w naszym mieście 
po raz trzeci (po raz pierwszy 
13.10.2012 r., 27.04.2014 r. po raz 
drugi). Można więc pokusić  się 
o stwierdzenie, że koncerty grupy 
w  hali LOSiR stają  się cykliczne 
i wszystko wskazuje, że tak będzie, 
ponieważ współpraca menadżera 
bluesowej formacji z organizatorem 
imprezy – Agencją B&B Audio Ja-
rosława Brussy – oraz Prezesem 
Zarządu Spółki LOSiR – Zbignie-

wem Trawką układa się bardzo do-
brze, zaś sami muzycy czują  się 
w Luboniu wyśmienicie, podkreśla-
jąc wspaniałe: oprawę, klimat im-
prezy, dobrą akustykę, a  przede 
wszystkim zawsze wypełnioną po 
brzegi halę i  żywo reagującą pu-
bliczność, z którą mają doskonały 
kontakt.

Preludium
Przed pojawieniem  się na scenie 
gwiazdy wieczoru, przez prawie 
godzinę widownię rozgrzewała ob-
chodząca w  tym roku pięciolecie 
działalności lubońska grupa rocko-
wa „Antygrawitacja”, której założy-
cielką, opiekunem i menedżerką jest 
Karolina Wilczyńska-Kąkol (czytaj 
niżej). Młodzież zagrała 9 utworów, 
prezentując coraz dojrzalszy warsz-
tat muzyczny i  ciekawe aranżacje 
i  została ciepło przyjęta przez wi-
downię, zbierając bardzo pochlebne 
opinie, również od muzyków „Dże-
mu”, przygotowujących się do wy-
stępu.

Wspaniała uczta
Krótko po godz.  19 na 
scenie pojawił się założony 
przed ponad 40. laty przez 
braci Adama i Bena Otrę-
bów oraz Pawła Bergera 
zespół, zaliczany do ikon 
i jednej z najważniejszych 
formacji w  historii pol-
skiej muzyki. Niewątpli-
wie każdy koncert tej gru-
py jest wspaniałą ucztą 
muzyczną dla jej sympa-
tyków. Tak było już po raz 
trzeci w Luboniu. Zaczę-
ło  się od utworów now-
szych, przy żywej reakcji 

Niezawodny  
„Dżem”

Początkowo zespół miał nosić 
miano „Grawitacja”, ale przypadek 
sprawił, że stało się inaczej. Jeden 
z członków potykając się, krzyknął: 
„anty”, co było inspiracją do przy-
brania ostatecznej nazwy. Zaczy-
nali od coverów (interpretacje 
istniejących utworów muzycznych 
znanych wykonawców) i  były to 
przede wszystkim piosenki rocko-
we, choć repertuar zmieniał  się 
zależnie od okazji – czasem przy-
gotowywali kolędy, wykonywali 
alternatywną wersję „Bogurodzi-
cy”, śpiewali też w języku niemiec-
kim. Grupa przechodziła meta-

morfozę – zmieniał  się jej skład 
i stopniowo do repertuaru wcho-
dziły własne kompozycje w coraz 
ciekawszych aranżacjach. Obecnie 
zespół tworzą: Julia Będziechowska 
(18 lat – wokal, gitara basowa 
i teksty), Patrycja Bartkowiak (18 
lat – gitara rytmiczna, pasja – stor-
czyki botaniczne), Patryk Kaptur 
(18 lat – gitara prowadząca, kom-
ponuje do tekstów Julii), Maurycy 
Olejnicki (19 lat – perkusista, lubi 
książki o tematyce science �ction). 
Patryk w  przyszłym roku będzie 
zdawał maturę, natomiast pozo-
stali są studentami poznańskich 

Piąte urodziny
Lubońska grupa rockowa „Antygrawitacja” obchodzi w tym roku 
pierwszy jubileusz. Zespół powstał w Gimnazjum nr 1, a jego 
założycielką, opiekunem i menedżerką jest nauczycielka 
matematyki i informatyki – Karolina Wilczyńska-Kąkol

uczelni. Próby odbywa-
ją się w Gimnazjum nr 1. 
Koncertują nie tylko pod-
czas imprez miejskich, ale 
również w Poznaniu, Stę-
szewie i Mosinie, osiąga-
jąc coraz większe sukcesy. 
W ubiegłym roku zdoby-
li 3. miejsce na prestiżo-
wym przeglądzie zespo-
ł ó w  r o c k o w y c h 
„Piec  2014”, natomiast 
w zeszłym miesiącu wy-
stąpili w  hali LOSiR, 
w ramach supportu przed 
koncertem słynnej forma-
cji bluesowej „Dżem” 
(czytaj wyżej). Młodzi 
rockmani mają już goto-
wy materiał na pierwszą 
płytę, którą planują na-
grać możliwie szybko.

PAW

n
Grupa ze swoją menedżerką (z lewej) krótko 
przed tegorocznym występem w ramach Dni 
Lubonia na stadionie przy ul. Rzecznej    
fot. Paweł Wolniewicz

widowni, co natychmiast 
zauważyli wokalista „Dże-
mu” – Maciej Balcar – i jego 
koledzy z zespołu. W miarę 
upływu czasu atmosfera była 
coraz lepsza, a stare kawałki, 
m.in.: ponadczasowy „Wehi-
kuł czasu”, „Sen o Victorii”, 
„Whisky”, „Czerwony jak 
cegła”, rozgrzały publikę do 
czerwoności. Skutecznie za-
prosiła muzyków do bisowa-
nia i  wspomagała ich śpie-
wem, wykazując dobrą zna-
jomość tekstów. Chwilę po 
zakończeniu koncertu Bene-
dykt Jan „Beno” Otręba wy-
znał: Granie to jest nasza 
pasja, nasze życie, nas to bawi – słusz-
nie zauważyłeś, że lubimy tu przyjeż-
dżać, natomiast każda hala jest inna 
i należy się w nią wsłuchać – można 
z  tego coś wydobyć, i u  Was, 
w Luboniu nam się to udaje, a naj-
lepszym tego dowodem jest to, że 
publiczność się dobrze bawiła i mie-
liśmy z  nią dobry kontakt… Beno 
i jego koledzy z zespołu chwalili at-
mosferę w hali i wspaniałą publicz-
ność oraz lubońska kapelę grającą 
support. Warto podkreślić, że orga-
nizator imprezy i Zarząd Spółki LO-
SiR potra�ą wypełnić halę przy ul. 

Kołłątaja, jednocześnie dając szansę 
zaprezentowania się na scenie uzdol-
nionej lubońskiej młodzieży, która 
mogła zaistnieć na największej w na-
szym mieście scenie przed kilkuset 
sympatykami dobrej muzyki (na 
koncert sprzedano ponad 800 bile-
tów). Warto również wspomnieć, że 
po raz pierwszy w  roli prezentera 
muzycznego na scenie wystąpił lu-
bonianin Paweł Klepka – niegdyś 
wiceprezydent Poznanian, a obecnie 
prezydent Unii Wielkopolan i od lat 
wierny fan zespołu „Dżem”.

PAW

n
Solówki gitarowe Jerzego Styczyńskiego momentami 
mroziły krew w żyłach wiernych fanów zespołu   fot. 
Paweł Wolniewicz

n
Przed gwiazdą wieczoru z powodzeniem wystąpiła lubońska „Antygrawita-
cja”   fot. Paweł Wolniewicz

n
Wypełniona podczas koncertu po brzegi hala 
LOSiR   fot. Paweł Wolniewicz
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Śpiewać każdy może
7 października w „Galerii na Rega-
le” odbyło  się pierwsze spotkanie 
z tego cyklu. Miłośnicy muzyki pod 
przewodnictwem Lechosława Kędry 
wykonywali znane utwory muzyki 
biesiadnej.

Muzyka przy samowarze
9 października Biblioteka gościła 
muzyków z zespołu „Anton Micha-
iłow Trio”. Band w międzynarodo-
wym składzie dał koncert pieśni 
rosyjskich pt. „Muzyka przy samo-
warze”. Goście zostali porwani 
przez przepiękne melodie zza na-
szej wschodniej granicy. Wokalista 
wykonał także kilka polskich szla-
gierów. Dodatkową atrakcją był 
poczęstunek przepyszną herbatą, 
zaserwowaną przez pracownice 
biblioteki.

W „Promyku”
13 października odbyło się comie-
sięczne spotkanie w  Klubie Ludzi 
Niewidomych i  Słabowidzących. 
Tym razem okazja była szczególna, 
gdyż w październiku imieniny świę-
towało sporo klubowiczów: Sabina, 
Brygida, Jadwiga, Janina, Maksymi-
lian, Irena. Solenizanci zorganizo-
wali dla pozostałych zgromadzo-

nych miły poczęstunek i wspólnie 
z nimi świętowali.

W poszukiwaniu prawdy
19 października w Galerii na Rega-
le po raz kolejny spotkali miłośnicy 
dużego ekranu, którzy raz w mie-

siącu zbierają się w Bibliotecznym 
Klubie Filmowym. Tym razem mie-
li okazję obejrzeć �lm w  reżyserii 
Borysa Lankosza pt. „Ziarno praw-
dy”. Przedstawia historię prokura-
tora Teodora Szackiego, który pro-
wadząc śledztwo w  Sandomierzu, 
próbuje rozwiązać zagadkę tajem-
niczego morderstwa. Prelekcję do 
�lmu oraz dyskusję po projekcji 
poprowadził tradycyjnie dr Marcin 
Jauksz. Serdecznie zapraszamy na 
spotkania Klubu Filmowego – za-
wsze w  przedostatni poniedziałek 
miesiąca o godz. 19.

„Kozucha Kłamczucha”
21 października gościliśmy aktorów 
z  teatru „Art-Re”. Przedstawiony 
przez nich spektakl dla dzieci na-
wiązywał do klasyki literatury dzie-
cięcej – bajki Janiny Porazińskiej. 
Wypływa z  niego cenny dla mło-
dych widzów morał uczący praw-
domówności, umiejętności wyba-

Z Biblioteki Miejskiej
czania i prawdziwej przyjaźni. Był 
to żywy spektakl, podczas którego 
widzowie mieli szansę kilkakrotnie 
wykazać się na forum publicznym 
u boku aktorów (np. umiejętnością 
tańca góralskiego).

Uchwycone pastelą
23 października odbył się wernisaż 
Jadwigi Zaremby – absolwentki Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych w Poznaniu. Specjalizu-
je się w rysunku pastelami i właśnie 
tak wykonane prace tworzą wystawę 
pt. „Uchwycone w czasie”. Sama au-
torka prac uważa, że to nie tylko 
tytuł wystawy, ale również suma jej 
spojrzeń, przemyśleń i  tematów, 
które mimo że przeminęły, zostały 
uwiecznione zarówno kredką, jak 
i sercem. Prezentowane w „Galerii 
na Regale” obrazy oddają ulotny pył 
wiosennych mleczy, szum jesien-
nych traw i ziół oraz wspaniałe ko-
lory polskiego pejzażu.

Dawne fabryki
26 października odbyło  się cy-
kliczne spotkanie klubu historycz-
nego „Lubońskie Konwersatorium 
Historyczne” (LKH), którego te-

matem była architektura dawnych 
fabryk w Luboniu. Prelekcję wy-
głosił prowadzący Towarzystwo 
Miłośników Miasta Lubonia i Sek-
cję Historyczną – Przemysław 
Maćkowiak. Snując opowieść m.
in. o  Fabryce Przetworów Ziem-
niaczanych A.C. Koehlmanna, 
Fabryce Drożdży G. Sinnera oraz 
zbudowanej w  latach 1909-1914 
Fabryce Superfosfatu i Kwasu Siar-
kowego pierwotnie należącej do 
koncernu Moritza Milcha & Com-
pany, prelegent wzbogacił ją o bar-
dzo ciekawy pokaz multimedialny, 
zachęcając uczestników spotkania 
do dyskusji. Na następne spotkanie 
LKH zaprasza 23 listopada 
o godz. 19. Będzie ono poświęco-
ne Tym, którzy pozostają w  pa-
mięci, zapisując się w kartach hi-
storii Lubonia.    PAW

Październikowe maki
Aby zrozumieć świat, trzeba mieć 
czas dla siebie... Takie właśnie 
chwile i miejsce znaleźli uczestni-
cy zajęć plastycznych prowadzo-
nych przez Dariusza Głowackiego 
w  Ośrodku Kultury. W  jesienne 
popołudnie obecni na otwarciu 
wystawy prac Haliny Wilkowskiej 
i  Małgorzaty Okulicz-Kozaryn 
mogli poznać i podziwiać ich ma-
larskie inspiracje. Barwy i „zapa-
chy” kwiatów oraz refleksje o bli-
skich i  znajomych złożyły  się na 
sympatycznie spędzony czas 

w „Galerii na Regale”. Takie wła-
śnie i wiele jeszcze innych aktyw-
ności pozwalają na piękne pozna-
wanie swoich umiejętności i roz-
wijanie osobowości.   

Irena Skrzypczak

Jesienne konkursy

Zapraszamy do wzięcia udziału 
w  XXI  KONKURSIE RECYTA-
TORSKIM – „Poezja Emilii Wa-
śniowskiej”, organizowanym 19 
listopada 2015 r. przez Bibliotekę 
Miejską:
Qn dzieci szkół podstawowych z klas 

IV-VI – „Cóż wspanialszego niż 
słońca teatr, którego jesteśmy wi-
dzami” – godz. 9,
Qn dzieci szkół podstawowych 

z  klas I-III – „Wystarczy mama, 
wystarczy tata i stół, i my za sto-
łem” – godz. 12.

Zgłoszenia przyjmujemy do 
7 listopada.    (BM)

n
Piosenki biesiadne w Bibliotece

n
Goście imieninowi solenizantów z Promyka

n
Podczas spotkania w Bibliotece: prelegent – Przemysław Maćkowiak (z 
prawej), Elżbieta Stefaniak – dyrektor BM oraz profesorowie – Janusz Kar-
wat i Krzysztof Moliński   fot. Paweł Wolniewicz

n
Autorki wystawy – Halina Wilkowska 
i Małgorzata Okulicz-Kozaryn
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poprowadził Leszek Teusz. Zada-
niem słuchaczy było napisanie dyk-
tanda pt. „Rodzinne historie”. Oka-
zało  się niemałym wyzwaniem, 
jednak wywołało wiele śmiechu 
i radości.    (BM)

Kobiety fatalne
12 października w „Galerii na Rega-
le” wykład dla Uniwersytetu prze-
prowadził dr Marcin Jauksz. Temat 
prelekcji brzmiał „Femmes fatales 
wieku XIX. Literacka tradycja i kino 
następnego stulecia”. Studenci mo-
gli się zapoznać z postaciami najwy-
bitniejszych aktorek kina niemego 
oraz zobaczyć fragmenty czarnobia-
łych ekranizacji.    (BM)

„Ja tu zostaję”
14 października w Bibliotece Miej-
skiej odbyło  się spotkanie z  poetą 
i muzykiem Lechem Makowieckim. 
Autor zaprezentował słuchaczom 
zarówno swoje wiersze, jak i kom-
pozycje muzyczne. Mimo silnego 
nacechowania politycznego i poglą-
dów, które w  dzisiejszych czasach 
mogą budzić kontrowersje, muzyk 
zyskał uznanie wśród słuchaczy, 
którzy po występie chętnie nabywa-
li jego książki i płyty.    (BM)

Wykład
19 października w Bibliotece Miej-
skiej kolejny wykład dla sekcji lite-
racko-teatralno-bibliotecznej popro-
wadziła Dorota Molińska – pracow-
nik UAM. Tematem była historia 
poznańskich szkół, poczynając od 
średniowiecza, przez Złoty Wiek aż 
do schyłku XX w.    (BM)

KULTURA

Mały sekret – duży problem
Na pierwszym ogólnym wykładzie 
w 5. roku działalności Lubońskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
(LUTW) gościliśmy przedstawicie-
li Fundacji dla Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i zapoznaliśmy się z pro-
blemem oraz skutkami słabej wy-
dolności mięśni Kegla. Joanna 
Keszka w  sposób obrazowy wyja-
śniła rolę i funkcjonowanie silnych 
mięśni, które utrzymują w  prawi-
dłowej pozycji narządy wewnętrzne 
kobiety, ułatwiają poród i  powrót 
do pełnej kondycji, zapobiegają wy-

siłkowemu nietrzymaniu moczu, 
zmniejszają problemy związane 
z  niewłaściwą postawą i  osłabiają 
bóle pleców. Poznaliśmy również 
właściwe ćwiczenia i zasady, które 
pozwalają zapobiegać i minimalizo-
wać dokuczliwy problem. Wszyscy 
słuchacze otrzymali płytki z nagra-
nymi ćwiczeniami.   

Irena Skrzypczak

„Z ortografią na wesoło”
5 października w  Bibliotece od-
był się pierwszy wykład sekcji lite-
racko-teatralno-bibliotecznej, który 

Z Uniwersytetu III Wieku

n
Słuchacze Uniwersytetu III Wieku podczas prelekcji zdrowotnej

n
Dyktando dla uczestników LUTW 
w Bibliotece

Październik z kowbojami
W minionym miesiącu lubońskie 
kowbojskie miasteczko przy ul. 
Kwiatowej zachęcało tubylców 
i  przyjezdnych do spędzania wie-
czorów przy utworach country 
i  znanej muzyce. Gospodarze im-
prez zapewniali potańcówki i dobrą 
zabawę do białego rana w wester-
nowym klimacie. Zwolennicy kara-
oke próbowali swoich umiejętności, 
improwizując znane szlagiery z lat 
80. i 90. Podczas Zlotu Miłośników 
Kowbojskiego Miasteczka oraz „Za-
kończenia Lata” gościliśmy wielu 
sympatyków naszego małego Dzi-

kiego Zachodu, który przenosi prze-
ciętnego obserwatora do XIX 
i pierwszej dekady XX wieku. Pie-
lęgniarka Bożena z Lecznicy „Cer-
tus” mierzyła chętnym ciśnienie 
i  udzielała cennych wskazówek 
w  zakresie zdrowego trybu życia. 
Imprezę urozmaicili zaproszeni ar-
tyści, m.in. Zbigniew Mroczkowski, 
Teo i  Mietek, którzy stworzyli 
wspólny repertuar, nakłaniając 
uczestników zabawy do hulanki na 
parkiecie. W kolejnych tygodniach 
odbył się np. koncert zespołu rock 
end roll – country „Cashflow” 
z udziałem wykonawców: Grzegorza 

Sykały i Łukasza 
Kulczaka. Zain-
teresowani ku-
powali płyty 
z ich utworami, 
robili pamiątko-
we zdjęcia oraz 
oczekiwali na 
autografy do 
swoich prywat-
nych kolekcji. 
Zorganizowali-
śmy też piknik 
rodzinny „Świę-
to Pyry”, na któ-
rym królowały potrawy z ziemnia-
ków, wykonane przez kowbojskich 
mistrzów kuchni. Dużym powodze-
niem cieszyły się placki ziemniacza-
ne zwane po wielkopolsku plyndza-
mi, które przyrządziła Cristal. Pod 
kierunkiem szeryfa zwiedzano we-
sternowe miasteczko. Wielbiciele 
złocistego napoju wzięli udział 
w  pierwszym w  Luboniu Święcie 
Piwa – „Oktoberfeście”. Atrybutem 
wszystkich wiernych piwoszy były 
pełne ku�e, wypełnione po brzegi 
pyszną pianą na dwa palce, oraz 
bawarskie stroje ludowe. Grupa Ta-
neczno-Westernowa „Dallas Coun-
try” wystąpiła z nowym repertuarem 
i wykonała pokaz artystyczny połą-
czony z nauką tańca dla widowni. 
Podczas „Wieczoru Westernu” 
dwóch zwaśnionych rewolwerow-
ców stanęło do pojedynku, by wy-
równać stare porachunki o ukocha-

ną kobietę – Mery. Jak  się kończą 
takie potyczki, można się przekonać 
po przekroczeniu bramy miasteczka 
country. Powrotu nie gwarantuje-
my…

Zbigniew Henciel
   
Zlot czarownic
Westernowe Miasteczko zamieni-
ło się 31 października w noc pełną 
strachu i  grozy. Jak przystało na 
Halloween dzieci przeżyły wspania-
łą, mrożącą krew w żyłach przygodę 
z duchami oraz mrocznym światem. 
Młodzi goście wraz z  rodzicami 
brali udział w tańcach z czarowni-
cami oraz konkurencjach prowa-
dzonych przez gospodarza. Nastrój 
horroru podkreślały świece i pod-
świetlone od środka dynie z wydrą-
żonymi oczami i wyszczerbionymi 
zębami. Wiedźmy przy ognisku 
zapraszały na zupę z trupa i pozna-

Z miasteczka country

n
Słynne plyndze na Święcie Pyry, przyrządzone przez Cristal   
fot. Zbigniew Henciel

cd.  
obok

n
Konkurs polegający na obandażowaniu mumii w miasteczku 
kowbojskim  fot. Zbigniew Henciel
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nie tajemniczej mikstury na długo-
wieczność, a chętni młodzi śmiał-
kowie mogli skorzystać z krótkiego 
lotu na miotle. Bramę miasteczka 
przekraczali przebierańcy przyby-
wający z powiedzeniem: „cukierek 
albo psikus”, ale najpierw zachęca-
liśmy ich do wspólnej zabawy ze 
straszydłami. Szeryf – Jednooki 
Willy – oprowadził zainteresowane 
osóbki po terenie miasteczka i opo-
wiedział historię o  starym zapo-
mnianym cmentarzysku Indian 
z plemienia „Płonąca Strzała”, kazał 
bezszelestnie stąpać, by nie zbudzić 
ich z wiecznego snu, bo w przeciw-
nym razie wstąpią na drogę wojen-
ną i od ich przeraźliwych okrzyków 
zwiedzającym odpadną uszy. Dzie-
ci zainspirował pobyt w „kościele” 
i  rozmowa przy trumnie – z  du-
chem zmarłego rabusia Emmeta 
Daltona, który zamierzał opuścić 

sarkofag, ale maluchy do tego nie 
dopuściły i  przybiły gwoździem 
wieko. Następnie udaliśmy  się na 
cmentarz, gdzie dzieci wysłuchały 
opowieści o każdym nagrobku. Ko-
lejne przeraźliwe miejsce stanowił 
„Bar u  Grabarza” połączony 
z ogródkiem, na którym bawiły się 
przybyłe demony i  wilkołaki oraz 
pijące krew wampiry. Po naszym 
małym Dzikim Zachodzie przecha-
dzał  się zastrzelony w  pojedynku 
rewolwerowiec Dyniogłowy, polu-
jący na niewinne zabłąkane dzie-
cięce duszyczki. Na koniec wszyst-
kie upiorne smyki zostały zaproszo-
ne do Biura Szeryfa i wtrącone do 
aresztu, co sprawiło im frajdę. Kie-
dy wybiła odpowiednia godzina 
halloweenowa, zabawę rozpoczęły 
dorosłe upiory, które tańczyły i tań-
czyły.

Zbigniew Henciel

cd.  
ze str. 
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Zapraszamy na zajęcia teatralne 
w  ramach projektu „Millenium 
+50” – osoby dorosłe oraz młodzież 
od 16 roku życia. Zajęcia odbędą się 
w Ośrodku Kultury (ul. Sobieskie-
go 97).

Projekt „Millenium +50” został 
przygotowany z  okazji obchodów 
jubileuszu Chrztu Polski (1050. 
rocznica), jaki przypadnie w 2016 r. 
W ramach projektu będziemy chcie-
li przygotować premierę spektaklu 
plenerowego, opowiadającego hi-
storię Polski ze szczególnym 
uwzględnieniem chrześcijaństwa 
jako czynnika kształtującego oblicze 
narodu. Nie chcemy zatrzymy-
wać  się na samym wydarzeniu 
chrztu Polski, ale pokazać donio-
słość tego aktu i jego skutki w ko-
lejnych epokach aż do współczesno-
ści. W  ramach pracy powstanie 
widowisko składające się z czterech 
sekwencji historycznych:

I. Początki i czas formułowania 
narodu

II. Od morza do morza
III. Rozbiory i powstania
IV. XX wiek
Projekt będzie realizowany 

w trybie dwuletnim. Pierwszy etap: 
od października do grudnia 2015 r. 
– praca warsztatowa oraz wstępne 

próby sytuacyjne. Drugi etap: od 
lutego do czerwca 2016 r. – próby 
właściwe, przygotowujące premierę.

Widowisko zostanie zrealizo-
wane pod przewodnictwem Teatru 
Ewolucji Cienia z Poznania, w re-
żyserii Wioletty Dadej. Planujemy 
trzy prezentacje: w  Poznaniu, Po-
biedziskach i w Luboniu.

Pierwszy etap pracy jest współ-
�nansowany przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopol-
skiego.

Terminy spotkań w Luboniu:
30.10.2015, godz. 18 – 20 (piątek)
18.11.2015, godz. 16 – 18 (środa)
20.11.2015, godz. 18 – 20 (piątek)
25.11.2015, godz. 16 – 18 (środa)
02.12.2015, godz. 16 – 18 (środa)
09.12.2015, godz. 16 – 18 (środa)
18.12.2015, godz. 18 – 20 (piątek)

Uwaga!
Ze względu na wiek uczestni-

ków zajęcia podzielono na dwie 
części: pierwsza połowa zajęć będzie 
skierowana do osób młodych (dzia-
łania bardziej ekspresyjne, �zyczne 
– wymagany wygodny strój do ćwi-
czeń), druga część – dla seniorów 
(działania dostosowane do wieku).

OK

Historia Polski 
na scenie
Warsztaty teatralne przygotowujące spektakl plenerowy z okazji 
1050-lecia Chrztu Polski

W holu Ośrodka Kultury, 20 
października otwarto wystawę prac 
plastycznych. Autorami są osoby 
dorosłe oraz młodzież – uczestni-
cy zajęć plastycznych prowadzo-
nych w Ośrodku. W wystawie biorą 
udział: Marta Bendowska, Wiesław 

Frąckowiak, Kornelia Głowacka, 
Elżbieta Kozielska, Ola Kowań-
ska, Marianna Kowańska, Iza 
Majchrzak, Małgorzata Okulicz-
-Kozaryn, Joanna Pilakowska, 
Jola Prajs, Karina Prajs, Marek 
Rachuba, Wiktoria Ratajczak, 
Marlena Szczepska-Jakubowska, 
Ryszard Walla, Ola Wegner i Ha-
lina Wilkowska.

Otwarcie wystawy uświetnił 
krótki koncert Oli Jakubowskiej. 
Przybyła także burmistrz Mał-
gorzata Machalska, która gratu-
lowała uczestnikom wspaniałego 
talentu.

Prace, które można podzi-
wiać na wystawie, powstawały 
w  ostatnim roku. Są rezultatem 
poszukiwań i zmagań z zagadnie-
niem martwej natury oraz portre-
tem. Celem zajęć prowadzonych 
przez artystę plastyka dr. Dariusza 

Głowackiego jest rozwijanie talentu 
i zainteresowań związanych ze sztu-
ką, a także przygotowanie do ewen-
tualnej dalszej edukacji plastycznej. 
W ramach cotygodniowych spotkań 
można poznać: zasady kompozycji 

obrazu, dobierania koloru, używa-
nia narzędzi rysunku i  malarstwa 
oraz podstawowe informacje z za-
kresu historii sztuki.

Magda Baranowska

Odkrywanie talentów
Wystawa prac uczestników zajęć plastycznych

n
Uczestnicy zajęć plastycznych w Ośrodku Kultury – autorzy wystawianych 
prac. Z tyłu, z kwiatami, instruktor – Dariusz Głowacki

n
Martwa natura na jednej z wystawianych prac

W Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Lubonianka” zorganizowana eki-
pa alpinistów zawieszonych na 
siedziskach, poruszając się na li-
nach z góry na dół i wymieniając 
jedynie wiadra z  farbą, kolejno 
pasami odmalowała blok. Miesz-
kańcy, którzy wcześnie rano wyszli 
do pracy, po południu mogli wra-
cać do odświeżonego, czyściutkie-
go domu. Tradycyjna metoda 
związana z rozkładaniem ruszto-
wań i malowaniem z podestów jest 
o  wiele bardziej czasochłonna, 
wymagająca użycia specjalistycz-
nego sprzętu, a przez to droższa. 
Zastosowanie technologii odświe-
żania (malowania) elewacji blo-
ków przez ekipę alpinistów jest 
tańsze, szybsze i równie skuteczne.   

(I)

Alpiniści w akcji

n
Północna elewacja bloku mieszkal-
nego w Luboniance przy ul. Sikor-
skiego 3 odnawiana przez alpini-
stów 2 listopada   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

Wyjaśnienie
Menadżer sklepu „Skrzat” – Monika Dudziak – zakwestionowała użyte 
przez nas w lidzie artykułu, który napisała („Zabawkowy zawrót gło-
wy” – „WL” 10-2015, str.  49) – określenie: „magazyn z  zabawkami”. 
Wyjaśniamy, że tworzenie lidu (lid – pierwszy, wprowadzający akapit 
artykułu lub informacji prasowej, ze streszczeniem treści i zachętą do 
zapoznania się z całością) należy do redakcji. Użycie terminu „magazyn” 
nie miało w żadnym razie na celu zdeprecjonowania sklepu „Skrzat”, 
a wręcz przeciwnie, mieliśmy na uwadze, że magazyn handlowy to coś 
więcej niż sklep. W odbiorze określenie okazało się, niestety, niefortunne.

Redakcja
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pieniędzy na renowację mogił po-
wstańców wielkopolskich.

Integracja
Qn Para�a żabikowska przyłączyła się 

do akcji Caritas Archidiecezjalnej, 
który uruchamia w Poznaniu miejską 

ogrzewalnię dla bezdomnych. Zbiera 
dla nich męskie buty, odzież, używa-
ne ręczniki i prześcieradła. 
Qn W soboty o godz. 19 zapraszamy 

dorosłych, dzieci i młodzież na śpiewane 
wieczory do salki pod probostwem.

HS

Z PARAFII

Nowe dzieła
W niedzielę, 11 października (dzień 
zbiórki na papieskie Dzieło Nowego 
Tysiąclecia), w kościele para�alnym 
i w Sanktuarium bł. Edmunda Bo-
janowskiego można było też nabyć 
płytę CD z  koncertem, który od-
był się w czerwcu na Malcie w Po-

znaniu pt. „Przygotuj się na miłość 
– rzecz o Edmundzie Bojanowskim”. 
Środki ze sprzedaży, przeznaczone 
na budowę kościoła pw. bł. E. Bo-
janowskiego na Ursynowie w War-
szawie, zbierali, występując publicz-
nie, znana sopranistka Agnieszka 
Gertner-Polak, jej grająca na wio-
lonczeli siostra – Justyna Gertner-
-Wuhel oraz mąż – Grzegorz Polak. 
Tego dnia w Sanktuarium, po mszy 
św. o godz. 15 poświęcono również 

obraz św. Jana Pawła II, namalowa-
ny przez Karolinę Janczy w dowód 
wdzięczności sióstr służebniczek 
Maryi za beaty�kację bł. Edmunda 
Bojanowskiego – założyciela zgro-
madzenia.

Prace remontowe
Po zakończonym niedawno remon-
cie Sanktuarium, rozpoczęto odna-
wianie budynku Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek NP  NMP od 
strony ul. Zielonej. Trwa przekła-
danie dachu, opierzeń i  okien na 
poddaszu.

Liczymy się
W niedzielę, 25 października przed 
wejściem do kościoła para�alnego, 
podobnie jak w innych wspólnotach, 
liczono wchodzących na msze świę-
te. Z 8130 para�an do świątyni przy-
było tego dnia 2905 osób (ok. 36%).

Kult świętych
31 października, w przeddzień 

uroczystości 1 listopada, ruszył ko-
lejny korowód świętych. Inicjatywa 
cieszy się coraz większą popularno-
ścią. W tym roku za postacie świę-
tych przebrało  się ponad 60 osób 
– nie wszyscy zmieścili się na przy-
gotowanej platformie podążającej 
na czele procesji. Orszak uformo-
wał  się tuż po wieczornej mszy 
świętej. Wyruszył sprzed kościoła 
św. Barbary i przeszedł wśród mo-
dlitw oraz śpiewów ulicami Ponia-
towskiego i Cmentarną na cmentarz 
para�alny, gdzie nastąpiła prezen-
tacja przebranych uczestników. 
Trasę przemarszu zabezpieczała 
Straż Miejska.    Rafał Wojtyniak

Dla zmarłych
W dniu Wszystkich Świętych na 
cmentarzu para�alnym, jak co roku, 
odprawiono o  godz.  15 Mszę św. 
koncelebrowaną przez lokalnych 
i zaproszonych kapłanów. W Dzień 
Zaduszny na cmentarzu Eucharystia 
odbyła się w południe, a o godz. 15 
tradycyjnie odmówiono Koronkę 
w byłym obozie hitlerowskim przy 
ul. Niezłomnych. 1 listopada dyżur-
ni para�anie i siostry służebniczki 
zebrali na potrzeby nekropolii 
8 800 zł. Organizacja kibiców klubu 
„Lech” Poznań – „Wiara Lecha” – 
przeprowadziła kolejną zbiórkę 

Z parafii św. Barbary

Śladami bł. Edmunda
17 października ministranci 
i scholka podróżowali z opiekuna-
mi – ks. Krystianem Gramzą i sio-
strą Angeliną – „Śladami bł. Ed-
munda Bojanowskiego”. Pierwszym 
punktem wyjazdu była Msza św. 
w Bazylice Świętogórskiej. Potem 
jeden z  ojców �lipinów opowie-
dział nam o  świątyni i  cudach, 
które działy się w Gostyniu. Zwie-
dzaliśmy podziemia bazyliki. Ko-
lejnym punktem był obiad u Sióstr 
Służebniczek Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny 
w pobliskim Podrzeczu. Wpisali-
śmy  się do księgi pamiątkowej 
i byliśmy na placu zabaw, z którego 
na co dzień korzystają dzieci 
z przedszkola prowadzonego przez 
siostry. Później pojechaliśmy do 
Grabonoga zwiedzić dworek Boja-
nowskich, po którym oprowadziła 
nas siostra Angelina. Widzieliśmy 
izbę, w której urodził się Edmund 
Bojanowski i  obejrzeliśmy jego 
dom.   Oskar Korbas

Nabożeństwa różańcowe
Różaniec (z łac. rosarium – ogród 
różany) to nazwa modlitwy chrze-
ścijańskiej, pierwotnie znana pod 
nazwą Psałterza Najświętszej Maryi 
Panny i  kultywowana w  tradycji 
katolickiej od średniowiecza. To 
również nabożeństwo obdarzone 
przez Kościół odpustem – wspólna 
modlitwa w świątyni, odmawiana 
najczęściej przed wystawioną mon-
strancją z Najświętszym Sakramen-
tem. Podobnie jak w  ubiegłych 
latach, nabożeństwa różańcowe 
odprawiano codziennie przed wie-
czorną Mszą św., a w niedzielę po 
Mszy św. o godz. 8. Prowadzącym 
je księżom towarzyszyli przy ołta-
rzu ministranci lub dzieci ze schol-
ki wraz z siostrą Angeliną. Można 
zaobserwować, że nabożeństwa 
różańcowe z roku na rok gromadzą 

coraz większą liczbę wiernych. 
W tym roku towarzyszyła im wy-
stawa różańców wykonanych przez 
uczniów piątych i szóstych klas ze 
Szkoły Podstawowej nr 2.

Doceniona
Na początku października nasza 
parafia otrzymała Dyplom 
Wdzięczności za udział w  akcji 
„Św. Krzysztof 2015 – 1 grosz za 1 
kilometr szczęśliwej jazdy”, na 
środki transportu dla polskich mi-
sjonarzy. Dyplom przyznała „Miva 
Polska”(Komisja Episkopatu Polski 
ds. Misji). O�ary na ten cel zebra-
no w lipcu podczas święcenia po-
jazdów, w dniu patrona kierowców 
– św. Krzysztofa.

Studiują Biblię
10 października zajęcia na podsta-
wowym Kursie Biblijnym rozpo-
częła jedna para�anka, natomiast 
6 osób, które uczestniczyły w ubie-
głorocznych zajęciach, poszerza 
swoją wiedzę w Studium Formacji 
Biblijnej.

Niedziela z kremówkami
Podczas XV Dnia Papieskiego, któ-
ry w tym roku przebiegał pod ha-

Z parafii św. Jana Pawła II

n
W bocznej nawie kościoła pw. św. Jana Paw-
ła II wyeksponowano różańce wykonane 
przez dzieci z różnych materiałów   fot. Wło-
dzimierz Wasilewski

n
Na przedzie bocznej nawy Sanktu-
arium bł. Edmunda Bojanowskiego 
zawisł obraz ze św. Janem Paw-
łem II   fot. Hanna Siatka

n
Roboty na budynku zakonnym   
fot. Hanna Siatka

n
Organizowany w para�i żabikowskiej od kilku lat korowód gromadzi 
coraz większą liczbę para�an    fot. Rafał Wojtyniak

n
W Dzień Zaduszny przed kaplicą na cmentarzu w Żabikowie zgroma-
dzono się na Mszy św. o godz. 12   fot. Władysław Szczepaniak
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Noc Świętych
W wigilię Wszystkich Świę-
tych, 31 października, już po 
raz kolejny odbyło się modli-
tewne czuwanie, nazywane 
Nocą Świętych. W modlitwie 
i  w  procesji z  relikwiami 
świętych i  błogosławionych 
wzywaliśmy ich wstawiennic-
twa. Wieczór czuwania obej-
mował adorację Najświętsze-
go Sakramentu, krótkie roz-
ważania na temat świętości, 
przyzywanie świętych w lita-
nii oraz uwielbienie Pana 
pieśnią. Tłem do adoracji był 
pokaz multimedialny, prezen-
tujący postaci świętych oraz 
zdjęcia z dziecięcego orszaku 

świętych, który 
przeszedł 
w  przeddzień, 
podczas nabożeń-
stwa różańcowe-
go. W  rozważa-
niach przywoły-
waliśmy postaci, 
które poświeci-
ły  się modlitwie, 
głoszeniu Słowa 
Bożego, wycho-
waniu  dz iec i 
i   m ł o d z i e ż y, 
a  także służbie 
chorym i  bied-
nym. Wsłuchu-
jąc  się w  słowa 
Katechizmu Ko-
ścioła Katolickie-
go, uzmysławiali-
śmy sobie, jakie 
płynie z  nich 
światło pocho-
dzące od Boga 
i jaśniejące w Ko-
ściele. W to świa-
tło chcemy coraz 
bardziej wchodzić. Przez wstawien-
nictwo świętych pokornie prosili-
śmy, aby Chrystus pomnożył naszą 
wiarę i  pomógł nam stać  się Jego 
świadkami w  świecie. W  ten nie-
zwykły wieczór wniesiono relikwiarz 

naszego patrona, św. Maksymiliana, 
oraz innych świętych, m.in. św. Ojca 
Pio, św. siostry Faustyny i św. Anto-
niego. Powiał duch patronów luboń-
skich para�i: św. Jana Pawła II, św. 
Barbary, św. Jana Bosko, św. Floria-

Z PARAFII

Z parafii św. Jana Pawła II słem: „Jan Paweł  II – Patron Ro-
dziny” – Msze św. przed południem 
uświetniła śpiewem znana sopra-
nistka – Agnieszka Gertner-Polak, 
której towarzyszyła grająca na wio-
lonczeli siostra – Justyna Gertner-
-Wuhel i  mąż Grzegorz Polak. 
W dniu tym, jak co roku, zbierali-
śmy o�ary do puszek dla zdolnej, 
ale ubogiej młodzieży. Po raz 
pierwszy w naszej para�i wolonta-
riuszki Para�alnego Zespołu Cari-
tas podjęły  się rozprowadzania 
ulubionych przez naszego patrona 
„kremówek”. Ciastka otrzymaliśmy 
dzięki uprzejmości Cukierni „Ma-
zurek”, która wyprodukowała je 
specjalnie na nasze zamówienie po 
kosztach. Dziękujemy. W ciągu 15 
minut wszystkie kremówki wyku-
piono. Pieniądze z  ich sprzedaży 
zostaną przeznaczone na pomoc 
dla najuboższych rodzin.

Odpust
22 października przypadła kolejna 
rocznica Mszy św. ponty�kalnej 
Jana Pawła II – nasze święto para-
�alne. Podobnie jak w latach ubie-
głych, podczas Mszy św. o godz. 10 
udzielono Sakramentu Namaszcze-
nia Chorych starszym i schorowa-
nym para�anom. Przed uroczystą 
sumą odpustową o  godz. 18.30 
wraz z o. Piotrem OMI odmówio-
no Różaniec św. (Tajemnice Świa-
tła) w intencji para�an i powołań 

kapłańskich, szczególnie z  naszej 
para�i. Piątą tajemnicę – Ustano-
wienie Eucharystii – odśpiewano. 
Suma odpustowa rozpoczęła  się 
o  godz.  19. Przewodniczył jej ks. 
Stanisław Wojtaszek. Wśród gości 
byli duchowni z lubońskich para�i 
wraz z  dziekanem ks. prałatem 
Romanem Kubickim i  budowni-
czym naszej świątyni – ks. kan. 
Bernardem Cegłą oraz księża z są-
siadujących z  dekanatem luboń-
skim wspólnot, m.in. proboszcz 
nowej para�i pw. św. Jana  XXIII 
– ks. Tomasz Ren. Nie zabrakło 
również ojców oblatów z para�i pw. 
Chrystusa Króla z  ul. Ostatniej 
w Poznaniu. We Mszy św. uczest-
niczyły też Siostry Służebniczki 
Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny z Matką Gene-
ralną – siostrą Rafałą Kisiel. Opra-
wę muzyczną Mszy św. zapewnił 
poznański chór „Hasło” i organista 
z  para�i pw. św. Barbary. Na po-
czątku Eucharystii ks. St. Wojtaszek 
poświęcił nowe organy i  pulpit 
z  mikrofonem (na miejscu prze-
wodniczenia liturgii). W  homilii 
nawiązał do życia, ewangelizacji 
i  pożegnania św. Jana Pawła  II. 
Mówił o odczytywaniu i wcielaniu 
w  życie słów Świętego Papieża. 
Podkreślił, że Jan Paweł II był pa-
pieżem rodziny, przewidując, że 
będzie zagrożona. Z determinacją 
i odwagą bronił życia. Kiedy mówił 

o rodzinie, robił to ła-
godnie, natomiast 
w obronie życia pod-
nosił głos. Na zakoń-
czenie uroczystości 
odmówiono Litanię do 
św. Jana Pawła  II, 
uczczono Jego relikwie 
i  odśpiewano „Pieśń 
do św. Jana Pawła II”., 
a  chór „Hasło” dał 
krótki koncert.

Halina Gościewska
n
Uroczystej koncelebrze przewodniczył ks. Stani-
sław Wojtaszek (w środku za nowym pulpitem 
do czytań)   fot. Włodzimierz Wasilewski

cd.  
na str. 
42

Odsłonięta mogiła

Otoczenie grobu zastrzelonego 
przed 77. laty ks. Stanisława Streicha 
– pierwszego proboszcza i budow-
niczego para�i pw. św. Jana Jana 
Bosko – zyskało nowy wygląd. Wy-
kopano dotychczas rosnące przy 
nim dwie duże tuje (opierały  się 

o ścianę kościoła), a w ich miejsce 
posadzono parę młodych cyprysów. 
Dzięki temu mogiła jest bardziej 
widoczna.

Liczenie
25 października, podczas liczenia 
przybyłych do kościoła na msze 
święte, naliczono 1551 osoby (spo-

śród 6 000 para�an).
PAW

Z parafii św. Jana Bosko

Dzięki zabiegowi wycięcia 
rozrośniętych tui, położo-
ny przy bocznej ścianie 
kościoła, grób ks. Stanisła-
wa Streicha jest teraz 
lepiej widoczny   fot. Pa-
weł Wolniewicz

n

Z parafii św. Maksymiliana

n
Relikwie świętych wystawione na ołtarzu kościoła 
św. Maksymiliana Kolbego w wigilię Wszystkich 
Świętych   fot. Anna Kaźmierczak

n
Dziecięcy orszak świętych w para�i św. Maksymiliana   
fot. Anna Kaźmierczak

n
Dzień zaduszny w para�i laskowskiej   fot. Anna Kaź-
mierczak
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W kwietniu informowaliśmy 
czytelników (czytaj: „WL”04-2015, 
str. 11) o zawiązaniu się w naszym 
mieście Bractwa Kurkowego. Komi-
tet Założycielski Lubońskiego Brac-
twa Kurkowego (LBK) na czele 
z przewodniczącym Robertem Świer-
czyńskim zarejestrował Stowarzysze-
nie w  poznańskim Sądzie Rejono-
wym. Ma ono swój statut i pierwszą 
strzelecką Tarczę Lubońską. Na po-
czątku sierpnia na strzelnicy w Lu-
dwikowie odbył się XIX Memoriał 
dr Tadeusza Jakubiaka (założyciel 
i  pierwszy prezes Mosińsko-Pusz-
czykowskiego Bractwa Kurkowego). 
W  konkursie strzeleckim wzięli 
udział Bracia Kurkowi z  różnych 

regionów Polski, w  tym z  naszego 
miasta. W memoriale wzięła również 
udział burmistrz Małgorzata Ma-
chalska, która z powodzeniem spraw-
dziła swoje umiejętności strzeleckie 
na ludwikowskiej strzelnicy. Tarczę 
Memoriałową – główne trofeum 
Łańcuch Przechodni – zdobył Robert 
Świerczyński z LBK.  PAW

Z PARAFII / Z ŻYCIA ORGANIZACJI

Lubońskie Bractwo 
Kurkowe

n
Robert Świerczyński (pierwszy z lewej) otrzymuje z rąk Krzysztofa Smoleń-
skiego z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Książu Wlkp., pierwszą tar-
czę lubońską dla Burmistrz Małgorzaty Machalskiej   fot LBK

n
Na portrecie Augusta hr. Cieszkow-
skiego – tarcza, do której strzelano 
podczas XIX Memoriału dr. Tade-
usza A. Jakubiaka

W piątek, 20 listopada, w sie-
dzibie lubońskiej OSP odbędzie się 
Walne Zebranie Lubońskiego Brac-
twa Kurkowego, podczas którego 
zostaną wybrane władze Stowa-
rzyszenia.

W spotkaniu oprócz zastępcy 
burmistrza – Mateusza Mikołaj-
czaka i  podinspektora Wydziału 
Oświaty Zdrowia i Kultury – Mag-
daleny Seifert wzięli udział przed-
stawiciele następujących organiza-
cji: Klubu Sportowego „Lubońska 
Petanka” – Karolina i Mikołaj Fa-
bisiowie; Stowarzyszenia „Solidar-
ni w  Prawdzie i  Miłosierdziu” – 
Robert Korcz i  Marek Bartosz; 
Towarzystwa Miłośników Miasta 
Lubonia – Jan Kaczmarek, Prze-
mysław Maćkowiak i  Grzegorz 
Frąckowiak; Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Jedynka” – Lech Bart-
kowiak i Piotr Wilczyński; Stowa-
rzyszenia Społecznego Funduszu 
Ludzi Dobrej Woli – Adam Gabler; 
Klubu Honorowych Dawców Krwi 
PCK „Lubonianka” – Jerzy Zieliń-
ski; Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego Oddział 
Luboń – Eugeniusz Kowalski; Lu-
bońskiego Klubu Tenisa Stołowego 
– Andrzej Witkowski; Szkolnego 
Związku Sportowego Miasta Luboń 
– Hanna Grus-Krężelewska; Towa-
rzystwa Młodzieży Sportowej „Stel-

la Luboń” – Dawid Paprocki oraz 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Dwójka Luboń” – Andrzej Chy-
liński. Przedstawiciele organizacji 
zgłaszali uwagi dotyczących Rocz-
nego Programu Współpracy, m.in. 
monitowano, że punkt VII zawie-
ra zbyt wiele obszarów zadanio-
wych, w związku z czym nie po-
winno się ich nazywać prioryteta-
mi, natomiast w punkcie X powin-
na być określona konkretna kwo-
ta, jaka zostanie przeznaczona na 
realizację Programu. Ponadto 
pytano m.in.: Czy jest konieczność 
pozostawienia wszystkich kryte-
riów, którymi kieruje się komisja 
konkursowa przy rozpatrywaniu 
ofert oraz jaką mają one wartość? 
Czy jest możliwość udzielania do-
tacji w okresie od stycznia do grud-
nia, a nie od marca do grudnia? Jak 
dobiera się członków komisji kon-
kursowych? Po wery�kacji zgło-
szonych uwag podjęto decyzję 
o naniesieniu w Programie Rocznej 
Współpracy zaproponowanych 
zmian.

PAW

Konsultacje 
z organizacjami
14 października w Urzędzie Miasta odbyły się konsultacje 
społeczne dotyczące „Rocznego programu współpracy Miasta 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

n
Podczas konsultacji w Sali Sesyjnej lubońskiego magistratu    
fot. Paweł Wolniewicz

na oraz bł. Edmunda Bojanowskie-
go. Oprawę muzyczną wieczoru 
przygotowała młodzież i  dorośli 
zaangażowani w para�alną scholę, 
a pieczę nad nimi sprawowały Ola 
Zawieja i  Marlena Jakubowska. 
Rozważania czytali świeccy zaan-
gażowani w  życie para�i. Człon-
kowie Duszpasterstwa Młodzieży 
po zakończonym czuwaniu obda-
rowywali obecnych cukierkami 
z  załączonymi do nich cytatami 
pochodzącymi z  myśli świętych 
i  błogosławionych. Noc Świętych 
uzmysławiała uczestnikom nabo-
żeństwa moc i obecność ich w na-

szym życiu. Święci bowiem nie są 
odlegli. To najzwyklejsze osoby, 
a tym, co ich łączyło, to miłość do 
Boga i pełne Jemu zawierzenie. To 
ci, w których Boża łaska odnosiła 
zwycięstwo nad ich słabościami. 
Jak podkreślił ksiądz, są oni wiel-
kim darem dla Kościoła, a więc dla 
każdego z nas. Licznie zgromadze-
ni na modlitewnym czuwaniu dali 
w ten sposób świadectwo wiary, że 
Dzień Wszystkich Świętych to 
szczególny dzień w naszej chrześci-
jańskiej kulturze, a  Noc Świętych 
jest wspaniałą alternatywą dla Hal-
loween.

Z wydarzeń
- 1 listopada, w  piękne, jesienne 
popołudnie, jak co roku, zgroma-
dziliśmy  się na cmentarzu w  Wi-
rach, by uczestniczyć we mszy św. 
dziękczynnej za rzesze świętych 
i zbawionych, i w duchu ośmiu bło-
gosławieństw prosić o święte życie 
dla nas. Homilię na cmentarze wy-
głosił ks. Jarosław Klupś – wikariusz 
para�i laskowskiej. Również w tym 
dniu, w kaplicy na cmentarzu ko-
munalnym, o godz. 15 odbyło się 
nabożeństwo żałobne w  intencji 
spoczywających na tej nekropolii. 
Uczestniczył w nim proboszcz, ks. 
Józef Majchrzak.
Qn 2 listopada modliliśmy się w spo-

sób szczególny za zmarłych, którzy 

odeszli z naszej wspólnoty w okresie 
od 1 listopada 2014 do 1 listopada 
2015 r. W kościele zgromadziły się 
rodziny pogrążone w  żałobie, by 
prosić o niebo dla swoich bliskich, 
a dla siebie o potrzebne łaski w tych 
trudnych chwilach. Przez całą okta-
wę Wszystkich Świętych nawiedza-
liśmy cmentarze i gromadziliśmy się 
w kościele, by w modlitwie różań-
cowej modlić się za dusze naszych 
zmarłych i zyskać dla nich odpusty.
Qn 4 listopada swoje spotkania for-

macyjne miała Wspólnota Żywego 
Różańca, a z ks. proboszczem i ze-
latorką Marzeną Tłok spotkały się 
panie z I i II róży.

Anna Kaźmierczak

cd.  
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Z parafii św. Maksymiliana
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Zwracamy się z prośbą o spraw-
dzenie sytuacji w Szkole Podstawo-
wej nr  3. Nasz niepokój dotyczy 
nieobecności nauczyciela klasy „0” 
– p. Karoliny Ludwy. Fakt ten koja-
rzymy z interwencją rodziców do-
tyczącą wyposażenia sal zerówko-
wych. Nauczyciel ma być na zwol-
nieniu, my jednak jesteśmy prze-
świadczeni, że jest inaczej.

Wśród nauczycieli, zatrudnio-
nych w szkole, na stronie interneto-
wej widnieje p. Patrycja Kędziora 
– realizująca nauczanie indywidu-
alne. Z pewnych źródeł wiemy, że 
teoretycznie ta pani powinna rów-
nież sprawować opiekę nad dziećmi 
w świetlicy szkolnej, jednak jeszcze 
ani razu nie widziano tej pani 
w świetlicy. Czyli możemy wniosko-
wać, że dopuszcza się oszustwa na 
szkodę gminy. Ta pani widnieje 
również wśród nauczycieli Gimna-
zjum nr  2. Czy gminę stać na za-
trudnianie nauczycieli-widmo?

Zaniepokojeni rodzice

Odpowiedź Urzędu Miasta
Ustosunkowując się do zarzutów 

zawartych w  piśmie z  dnia 2 paź-
dziernika 2015  r. uprzejmie wyja-
śniam:

Pani K. Ludwa od 30.09.2015 r. 
nie jest nauczycielem w Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Luboniu. Pani Lu-
dwa odeszła na własną prośbę. Na 
jej miejsce została zatrudniona Pani 
D.  Piątkowska (od 1.10.2015  r.), 
która w  związku z  chorobą była 
w dniu 23.10.2015 r. na zwolnieniu 
L-4. W tym czasie oddział „0”A miał 
zabezpieczone zastępstwo.

W oddziale „0”B od 1.09.2015 r. 
została zatrudniona p. J. Guza, któ-
ra od 9.10.2015 r. z powodu choro-
by przebywa w  szpitalu. W  tym 
przypadku Dyrektor Szkoły również 
zabezpieczył zastępstwo za nieobec-
nego nauczyciela.

Pani P. Kędziora zatrudniona 
jest w  Szkole Podstawowej nr  3 
w Luboniu i prowadzi nauczanie 
indywidualne (w tej chwili 9 go-

List do redakcji

Interwencja
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22 października publicz-
ne przedszkole przy ul. Klo-
nowej obchodziło 5-lecie 
swojej działalności. Uroczy-
stości rozpoczęły  się od 
wspólnej zabawy na dmucha-
nych zamkach. Następnie 
dzieci odśpiewały hymn 
przedszkola, a dyrektor, Róża 
Ostach, pogratulowała pra-
cownikom i  dzieciom za 
wspaniałą współpracę, życząc 
dalszych sukcesów. Zwieńcze-
niem uroczystości był piłkar-
ski tort, wspólne zdmuchiwa-
nie świeczek, brawa, łzy 
wzruszenia, a także nagrody 
w postaci piłek z podpisami 
piłkarzy Lecha Poznań dla dzieci, 
które wzięły udział w  konkursie 
plastycznym pt. „Za co kocham 
Małe Talenty”. Na zakończenie ob-
chodów 5-lecia do przedszkola za-

witał teatrzyk dla dzieci „Karawana 
opowieści”. Całej społeczności 
przedszkola życzymy wielu sukce-
sów oraz kolejnych takich jubile-
uszy.  MT

W Małych Talentach

n
 Dzieci z piłkami-nagordami, opatrzonymi autografami piłkarzy Lecha Poznań

n
Jubileuszowe torty w kształcie boisk do piłki 
nożnej w Przedszkolu „Małe Talenty”

Jesień to piękna pora roku, peł-
na kolorów, cudownych widoków 
i  dlatego dzieci z  niepublicznego 
przedszkola przy ul. Szkolnej chęt-
nie spędzają czas na spacerach. 
Z każdej wyprawy wracają z darami 
Pani Jesieni do kącika przyrody. 
Zgromadzony materiał przyrodni-
czy dzieci wykorzystują w  swoich 
pracach plastycznych.

Początek jesieni upłynął nam 
pod znakiem wytężonej pracy. Zno-
siliśmy do przedszkola owoce, a ich 
różnorodność zaskoczyła dzieci. 
Z ciekawością oglądały je, określa-
ły wielkość, kształt, kolor i  smak. 
Wszyscy niecierpliwie czekali na 
smaczny i  kolorowy �nał. Każde 
dziecko wykonało szaszłyk z pokro-
jonych owoców i zjadło go z apety-
tem. 

W październiku gościliśmy mu-
zyków z  Filharmonii Pomysłów. 

Artyści, ubrani w  stroje ludowe, 
przenieśli nas na dawną, wielkopol-
ską wieś. Towarzyszył im Kot i nie-
zbyt przyjazny duszek o  imieniu 
Brzydalicho-Paskudzicho. Miał on 
przygotowane trzy trudne zagadki. 
Przez muzyczne zgadywanki, po-
magali małym widzom przebrnąć 
muzycy, grający na tradycyjnych, 
wielkopolskich instrumentach: du-
dach, koźle białym i sierszenkach. 

Odwiedził nas Teatr „Urwis” 
z interaktywnym przedstawieniem 
pt. „Skrzacie opowieści”. Mottem 
przewodnim bajki było dobro i chęć 
pomagania innym. Dwa zabawne 
skrzaty opowiedziały, w jaki sposób 
pomagają ludziom i  zwierzętom. 
Zdobyły sympatię dzieci, które 
z  ochotą i  radością uczestniczyły 
w przedstawieniu.

A. Liebner

Z Chatki Skrzatka

n
Dzieci radośnie witają kota-muzykanta   fot. M. Śron

Dzieci z  Publicznego Przed-
szkola nr  1 przy ul. Sobieskiego 
wybrały się na wycieczkę po Wiel-
kopolskim Parku Narodowym 
(WPN). „Słoneczka” i „Kropelki” 
zabrały kolorowe plecaki ze zdro-
wymi przekąskami. Niektóre z nich 
wzięły ze sobą lupy i  pudełka na 
skarby. Podczas wędrówki po par-
ku widziały padalca, chrząszcze, 
pajęczaki, sójki i kaczki-krzyżówki. 
Trasy w WPN są ciekawe i dobrze 
opisane; czytaliśmy na tablicach 
o zwierzętach i roślinach chronio-
nych, a na koniec przyjrzeliśmy się 
drzewom uszkodzonym przez bo-
bry. Zwiedzaliśmy też ogródek 
petrogra�czny w  Jeziorach, gdzie 
zgromadzonych jest 20 typów skał 
narzutowych. 

W tym roku grupy „Gwiazde-
czek” i „Wietrzyków” pokazały swój 
pierwszy występ artystyczny pod-
czas pasowania na przedszkolaka. 
Dzieci przechodziły przez udeko-
rowaną kwiatami „bramę”, symbo-
licznie nawiązując do głównej tre-
ści uroczystości: „Byłem malutki, 
a  stałem  się częścią społeczności 
przedszkolnej i jestem z tego dum-

ny”. Dzieci otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i paczki z prezentami.

Z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej piękne laurki z  kwiatami 
oraz życzenia pomyślności otrzy-
mali wszyscy pracownicy. Występ 
artystyczny „Słoneczek” zakończył 
wspólne uroczystości.

Sale wypiękniały od dekoracji 
i  jesiennych kolorów. Na parape-
tach, szaach i  tablicach prezen-
tują się kasztanowe ludziki, grzyb-
ki, sowy, zachody słońca, ciekawe 
liście i drzewka. Rodzice z grupy 
„Słoneczek” pokazali jeżyki z sty-
ropianu i  wykałaczek. Jesienne 
drzewa prezentowane są na wiele 
sposobów i  wciąż zadziwiają po-
mysłowością. Na Spotkaniu z Po-
godynką rozstrzygnęliśmy konkurs 
plastyczny na najciekawszy stragan. 
Dzieci wykonały je z tekturowych 
pudełek, a w nich znalazły się dzie-
siątki warzyw i owoców wykona-
nych z plasteliny, masy solnej, gliny, 
a  nawet gipsu. Nasze wyjątkowe 
prace można zobaczyć w  Luboń-
skim Ośrodku Kultury.

I. Kmiecik

W Pogodnym Przedszkolu
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14 października pierwsi wycho-
wankowie nowopowstałej prywatnej 
szkoły przy ul. Armii Poznań zostali 
pasowani na uczniów. Obrzędowi to-
warzyszyła czerwona róża – symbol 
miłości. Dzieci usłyszały życzenia, by 
ich obecność w  szkole przepełniona 
była radością wspólnego poznawania 
świata oraz aby w  relacjach koleżeń-

skich, jak i trudzie nauki zawsze towa-
rzyszyło im gorące serce. Na uroczy-
stości obecny był ks. proboszcz Roman 
Kubicki, który pobłogosławił dzieci, 
ich rodziny oraz pracowników szkoły. 
Następnie przyszedł czas na program 
artystyczny. Zerówka oraz klasa 1 za-
prezentowały wiersze, rymowanki oraz 
piosenki w  j. polskim i  angielskim. 

Niezwykłym zaskocze-
niem dla nauczycieli, 
oprócz pięknych kwia-
tów, były także upomin-
ki – piękne albumy skła-
dające się z laurek i zdjęć 
indywidualnie dedyko-
wanych. 

Uroczystość zwień-
czyło wspólne świętowa-
nie przy kawie, herbacie 
i słodkim poczęstunku.   
A. Freytag-Kowalczyk

OŚWIATA

norowano tymi cennymi wyróżnie-
niami.

Nauczycieli uhonorowali: wice-
wojewoda wielkopolski Dorota Ki-
nal oraz wielkopolski kurator oświa-
ty Elżbieta Walkowiak. Laureatki 
nie kryją satysfakcji z  tego, że ich 
praca została doceniona. Uważają, 
że nagrody są efektem działania 
dobrze funkcjonujących zespołów, 
które reprezentują.

Elżbieta Zapłata-Szwedziak
Z wykształcenia jest nauczycielem 
matematyki. Pracując w lubońskich 
SP 1 i Gimnazjum nr 2, ukończyła 
dodatkowo Kolegium katechetycz-
ne i studia podyplomowe z infor-
matyki oraz z zarządzania oświatą. 
Jest absolwentką studiów podyplo-
mowych Lider Oświaty (2012  r.), 
skończyła kurs kwali�kacyjny do 
udzielania pierwszej pomocy. Jest 
certy�kowanym trenerem w  do-
skonaleniu zawodowym nauczy-
cieli, egzaminatorem sprawdzianu 
klas szóstych i  egzaminatorem 
egzaminu gimnazjalnego. Od 
2009  r. pełni funkcję dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Dąbrowie, która prze-
szła pod jej kierunkiem wiele 
zmian. Lubonianka uporała  się 
m.in. z problemem ciasnoty w tej 
liczącej 120 lat placówce, sprowa-
dzając wykonane na zamówienie 
moduły, s�nansowane przez gminę, 
dzięki czemu uzyskano dodatkowe 
sale lekcyjne i  świetlicę. M.in. 
z tego powodu była nominowana 
do nagrody „Człowiek Roku 2014”. 
Jej kandydaturę zgłosili rodzice 
i nauczyciele. Pracowała w luboń-

skim oddziale Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego. Od 2006  r. do 
2014  r. sprawowała w  Luboniu 
mandat radnej. Opiekowała się też 
Młodzieżową Radą Miasta i prze-
wodniczyła Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Luboniu. Obecnie pracuje 
w  Komisji Mieszkaniowej przy 
Burmistrzu Miasta Luboń. Była 
wielokrotnie nagradzana – w 2011  
złotą odznaką ZNP za pracę na 
rzecz oświaty, a w 2012 r. – Srebr-
nym Krzyżem Zasługi od Prezy-
denta RP Bronisława Komorow-
skiego. W latach 2010-2015 otrzy-
mywała też nagrody wójta gminy 
Dopiewo za pracę dydaktyczną, 
wychowawczą i opiekuńczą.

Anita Plumińska-Mieloch
W szkolnictwie pracuje od 20 lat. 
Wybrana w wyniku konkursu, od 
2007  r. kieruje Gimnazjum nr  1. 
Nie boi się wyzwań, jest obowiąz-
kowa i dobrze zorganizowana. Do-
skonaląc się, zdobyła kwali�kacje 
w wielu potrzebnych nauczycielo-
wi i  dyrektorowi szkoły dziedzi-
nach, m.in.: jakości zarządzania 
oświatą, aktywnych metod naucza-
nia, ewaluacji pracy i wykorzysta-
nia technologii informacyjno-ko-
munikacyjnej. Jej nazwisko �guru-
je na liście ekspertów Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Uważa, że 
wspierany, doceniany i  mobilizo-
wany nauczyciel pracuje lepiej, 
czując  się dowartościowanym 
i wpływa to na jego dalszy rozwój 
zawodowy. Dewizą laureatki jest, 
by placówka, którą prowadzi, osią-
gała wysokie wyniki kształcenia, 

Lubońscy nauczycielecd.  
ze str. 
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przyciągała uczniów, także spoza 
Lubonia. By panowała w niej miła 
atmosfera i miała miejsce współ-
praca z  rodzicami uczniów. Na 
terenie swojej placówki wprowa-
dziła w życie wiele nowych inicja-
tyw i  przedsięwzięć, m.in.: e-bi-
bliotekę, dziennik elektroniczny, 
platformę e-learningową, obieg 
informacji i  elektroniczną księgę 
komunikatów. Wdrożyła dwie in-
nowacje pedagogiczne. Pracuje 
jako mentor w  Nauczycielskiej 
Akademii Internetowej i programie 
Aktywna Edukacja. Ponad 100 jej 
uczniów zostało laureatami kon-
kursów historycznych wojewódz-
kich i ogólnopolskich. Jest autorką 
i  współautorką wielu podręczni-
ków, ćwiczeń i publikacji historycz-
nych oraz poradników metodycz-
nych. Za swoją dotychczasową 
działalność Anita Plumińska-Mie-
loch została uhonorowana wieloma 
odznaczeniami, wyróżnieniami 
i nagrodami, m.in.: Złotym Krzy-
żem Zasługi (2012  r.), Nagrodą 
Ministra Edukacji Narodowej 
(2012 r.), Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej (2012 r.), Nagro-
dą Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty (lata 2001 i  2007) oraz 
Brązowym Medalem za Zasługi dla 
Strzelca (2014 r.)

Karolina Wilczyńska-Kąkol
Nagrodę przyznano jej po raz 
pierwszy. W Gimnazjum nr 1 pra-
cuje od czasu jego utworzenia, tj. 
od 1999 r., obecnie jako nauczyciel 
matematyki i informatyki. Jest au-
torką wielu matematycznych i  in-
formatycznych, autorskich progra-
mów i projektów. Jej uczniowie byli 
i są laureatami wielu międzynaro-
dowych i  krajowych konkursów 

matematycznych. Jako wychowaw-
czyni, w  celu integracji uczniów 
organizuje m.in.: wspólne wyjścia 
na mecze w ramach akcji „Gimna-
zjaliści na Lecha”, przedstawienia 
dla rodzin wychowanków, noce 
szkolne, wspólne wyjazdy do teatru 
i kina. Mobilizuje i zachęca uczniów 
do udziału we wszystkich szkolnych 
konkursach i  przedsięwzięciach. 
Pani Karolina jest pomysłodawcą 
i  od ponad 10 lat organizatorem 
„Białej Szkoły” – wycieczki szkolnej 
do Szczawy, której celem jest nauka 
i  doskonalenie jazdy na nartach 
i  snowboardzie, dzięki której 
uczniowie poznają gwarę i kulturę 
górali oraz zabytki i historię okolic 
Szczawy. Osobnym rozdziałem 
szkolnej działalności jest jej pasja 
i zamiłowanie do muzyki. Opieku-
je  się już trzecim pokoleniem 
uczniów uzdolnionych muzycznie 
i w ciągu minionej dekady założyła 
trzy zespoły: „Makabję”, „Antygra-
witację” i „No Name”, które uczest-
niczą w wielu akcjach charytatyw-
nych i  uroczystościach miejskich. 
Pod jej skrzydłami młodzi muzycy 
osiągają sukcesy na ogólnopolskich 
i  lokalnych przeglądach i konkur-
sach. Opracowała i wraz z pracow-
nikami UAM jest koordynatorem 
Wojewódzkiego Konkursu Mate-
matycznego „Pitagorejczycy”, jest 
pomysłodawcą i  organizatorem 
Ogólnopolskiego Przeglądu Mło-
dzieżowych Zespołów Rockowych 
„Piec” oraz Powiatowego Konkursu 
Wokalnego „Mały Festiwal Piosen-
ki”. Przekłada się to na bardzo dobrą 
atmosferę panującą w  jej klasie 
i szkole. Jest bardzo lubiana przez 
społeczność gimnazjalną.

PAW, HS

Ze Szkoły św. Filipa Neri

n
Moment pasowania uczniów

W czwartek, 29 października w niepublicznym przedszkolu 
przy ul. 11 Listopada odbyło  się pasowanie na przedszkolaka. 
Dzieci z wychowawczynią przygotowały inscenizację, która zebrała 
gromkie brawa. Następnie przedszkolaki dostały dyplom i książkę.

Kolejnym wydarzeniem był jesienny bal, który stał się naszą 
coroczną tradycją. Były zabawy i  tańce. Dziewczynki przebra-
ły się za Panią Jesień, były też piękne muchomory, marchewka czy 
urocza wiewiórka. Stworzyliśmy również ilustrację z kasztanów 
i przypomnieliśmy sobie składniki pogody. 

N. Monarszyńska

Ze Słonecznego Zakątka

n
Jesienny bal przebierańców w Słonecznym Zakątku



11/2015

45

OŚWIATA

Jesień
Uczniowie kl. 1 e z SP 1, w ramach 
tematu „Jesienne skarby”, poznali 
następujące gatunki drzew: kaszta-
nowiec, klon, lipa, dąb, jarzębina, 
wierzba; natomiast na zajęciach 
plastycznych wykonały kasztanowe 
ludziki.    M. Adamska

Aikido
15 października odwiedził nas Grze-
gorz Konecki, założyciel Akademii 
Aikido dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych. W ramach lekcji wychowa-
nia �zycznego zapoznał uczniów 
z elementami samoobrony pasywnej. 
Zaprezentował podstawowe pozycje 
obronne. Uczniowie z zaangażowa-
niem uczestniczyli w pokazie.    H. 
Idzikowska

Filcowanie
26 października uczniowie z kl. 4-6 
brali udział w warsztatach z �lco-
wania w ramach kółka artystyczne-
go. Wzięło w  nich udział 24 
uczniów. Kolejne warsztaty odbę-
dą się 16 i 30 listopada.  

 M. Zimowska

Szermierka
Zuzanna Wojewódzka znalazła się 
w szerokim �nale Ogólnopolskiego 
Turnieju Szermierczego. Uczennica 
kl. 2 d zajęła 5. miejsce (na 43 za-
wodniczki) podczas 14. Otwartych 
Mistrzostw Bydgoszczy w szermier-
ce, które odbyły się 17 października. 
Warto zaznaczyć, że uczennica na-
szej szkoły reprezentująca na co 
dzień barwy klubowe AZS AWF 
Poznań walczyła z  dziewczynami 
o rok starszymi od siebie.   

H. Wojewódzki

Ślubowanie
14 października odbyło się uroczy-
ste ślubowanie klas pierwszych. 
W tym roku szkolnym składało je 
aż siedem klas, łącznie 159 dzieci. 
Część artystyczna przeniosła wszyst-
kich do Królestwa Szkołolandii, 
gdzie panował surowy Król Ołówkos 
oraz łagodna Królowa Ołówkowa. 

Zanim pierwszaki zostały przyjęte 
do grona uczniów, musiały wyka-
zać się np. znajomością kodeksów 
klasowych, umiejętnością rozwią-
zywania zadań matematycznych, 
wiadomościami na temat patrona 

szkoły oraz naszej ojczyzny, ale tak-
że śpiewem piosenek i deklamowa-
niem „Katechizmu polskiego dziec-
ka”. Następnie czekało ich uroczyste 
ślubowanie na sztandar szkoły i tra-
dycyjne pasowanie na ucznia. 
Wszystkie dzieci otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy i słodkie upominki.   
Wychowawczynie klas 1

Pamiętamy
30 października udaliśmy  się do 
obozu karno-śledczego w Żabiko-
wie. Była to okazja, by poznać hi-
storię naszego miasta. Złożyliśmy 
kwiaty i  zapaliliśmy znicze przed 
Ścianą Śmierci i pomnikiem „Nigdy 
Wojny”. Minutą ciszy i  modlitwą 
uczciliśmy pamięć wszystkich po-
mordowanych w obozie.   

3 c z wychowawczynią

Wycieczka
3 listopada kl. 3 d wybrała się do 
Laboratorium Wyobraźni Poznań-
skiego Parku Naukowo-Technolo-
gicznego Fundacji UAM. Ucznio-
wie wykonywali eksperymenty 

Z Jedynki z bańkami mydlanymi, dowiedzie-
li się jak działa napięcie powierzch-
niowe cieczy oraz jak można sa-
modzielnie w domu wykonać płyn 
nienewtonowski. Na wystawie in-
teraktywnej samodzielnie pozna-
wali zjawiska z  różnych dziedzin 
naukowych, takich jak: hydrosta-
tyka i  hydrodynamika, ciśnienie, 
elektryczność i  magnetyzm. Tak 

zwana „ciemnia” pozwoliła zaob-
serwować zjawiska związane z ba-
daniem biegu promieni, przecho-
dzących przez soczewki oraz ob-
serwację barw. Uczniowie dowie-
dzieli się również, jak działa lustro 
weneckie oraz gdzie i w jakim celu 
najczęściej jest wykorzystywane.    
 M. Torkowska

Książka z przepisami
Ostatnio rozmawialiśmy o odżywia-
niu. Mówiliśmy o tym, jakie prze-
twory nasze mamy i babcie przygo-
towują na zimę. Zrobiliśmy też 
klasową książkę kucharską. Każdy 
z nas przygotował przepis i za po-
mocą rysunku lub zdjęcia przedsta-
wił wygląd potrawy. Wszystkie 
przepisy prezentowały  się smako-
wicie.    J. Jakubowska

Ciekawa katecheza
Uczniowie klas 1 zgłębiali wiedzę 
na temat chrztu świętego w sposób 
niekonwencjonalny. Poprzez zabawę 
z  lalką dowiedzieli się, co to jest 
chrzest święty, kto może go udzielać, 

co oraz kto jest potrzebny do chrztu. 
Dzieci lubią takie lekcje.   

A. Wojciechowska

Na stadionie
22 października kl. 6 c i 5 b, wraz 
z  wychowawczyniami: A. Trochą 
i B. Łakomy, zwiedziły Stadion Inea 
w  Poznaniu. Odwiedziliśmy sklep 
Lecha, gdzie można było kupić m.in. 

koszulki, piłki, poduszki i inne 
gadżety, związane z poznańską 
drużyną. Następnie zobaczy-
liśmy miejsce, gdzie po meczu 
piłkarze udzielają wywiadów 
oraz są fotografowani. Potem 
poszliśmy do największej szat-
ni piłkarskiej w Polsce. Wisia-
ły tam koszulki popularnych 
sportowców. Najlepszą atrakcją 
było zwiedzanie boiska trawia-
stego. Zobaczyliśmy lożę pre-
zydencką, siedzenia przezna-
czone dla trenerów oraz dla 
piłkarzy. Na zakończenie wy-
chowawczynie  rozda ły 
uczniom pamiątkowy bilet 
oraz zdjęcie jednego ze spor-
towców drużyny Lecha Po-
znań.    G. Rosa

n
Zuzanna Wojewódzka   fot. H. Wojewódzki

n
Pierwszaki z SP 1 ślubują na sztandar szkolny podczas pasowania na uczniów

n
Grupa uczniów z SP 1 w byłym obozie hitle-
rowskim w Żabikowie

n
Uczniowie Jedynki na stadionie Inea w Poznaniu
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Tenis
W czwartek, 1 października w SP 4 
odbyły się Drużynowe Mistrzostwa 
Lubonia w Tenisie Stołowym. SP 2 
reprezentowali: Aleksandra Wasin-
kiewicz, Aleksandra Pyczek, Julian-
na Olejniczak, Jan Stando i Bartosz 
Biernacki. Reprezentacja dziewcząt 
po wyrównanej walce z SP 4 zajęła 
3. miejsce, natomiast chłopcy wy-
grali i  awansowali do Mistrzostw 
Powiatu Poznańskiego, który od-
był się w Pecnej.   

M. Budzyńska, A. Chyliński

Ewakuacja
7 października usłyszeliśmy trzy 
krótkie dzwonki. Poprzedziło je 
wezwanie pani dyrektor do natych-
miastowego opuszczenia budynku 
z powodu zagrożenia pożarowego. 
Sprawnie opuściliśmy pomieszcze-
nia i po chwili wszyscy stali na bież-
ni boiska szkolnego, gdzie spraw-
dzono, czy nikt nie został w zagro-
żonym budynku. Po sprawdzeniu 
obecności szybko wróciliśmy do 
zajęć. Był to alarm próbny.   

V. Langner

Pływanie
8 października odbył się Finał Po-
wiatu Poznańskiego w  Sztafetach 
Pływackich w Kórniku. Do zawo-
dów przystąpiło 19 ekip. Czas jaki 
osiągnęła nasza drużyna to 3:38,64 
s. Pozwoliło to na zajęcie 8. miejsca. 
Reprezentacja Cieszkowianki: Ola 
Urbaniak, Zuzia Karaszewska, Kasia 
Leśniak, Paulina Waliszewska, Pa-
trycja Karalus, Julia Wojtkowiak 
(rezerwowa), Mateusz Klauze, Kuba 
Pilarski, Rafał Serkowski, Adam 
Chadyniak, Kamil Wojciechowski.   

K. Jaruga

Jesień w parku
9 października uczniowie 4 c i 4 d 
z opiekunami: B. Adamską, A. Słon-
ka-Moskwą i  E. Gierszewską wy-
brali się do Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Najpierw obejrzeliśmy 
�lm pt. „Cztery pory roku”. Po nim 
zwiedzaliśmy muzeum, a następnie 
wyszliśmy na spacer do lasu. Po 
wycieczce zrobiliśmy pracę na kon-
kurs pt. „Widokówki z  leśnej wę-
drówki”.    D. Galińska

W Poznaniu
10 października odbyła się wyciecz-
ka krajoznawcza do Poznania na 
Stary Rynek, pt. „O czym milczą 
rzeźby?”. Opiekunami były: Marta 
Lewandowska i  Emilia Wallheim. 
Wzięło w niej udział 13 uczestni-
ków. Najpierw obejrzeliśmy poznań-
skie koziołki, a następnie podzieli-
liśmy  się na 2-3-osobowe grupki 
i  zaczęliśmy poszukiwania hasła 
zgodnie z  instrukcją do gry miej-
skiej. Wycieczka pogłębiła naszą 
wiedzę o historii miasta.

Z indeksem
Uczniowie kl. 2  będą uczestniczyć 
w zajęciach organizowanych przez 

„Kolorowy Uniwersytet”. Inaugura-
cja roku odbyła się 14 października. 
Z  tej okazji Uczestnicy otrzymali 
pakiet startowy: koszulki oraz in-
deksy, które przydadzą się nie tylko 
teraz, ale także podczas rekrutacji 
na Uniwersytet im. Adama Mickie-
wicza w  Poznaniu w  przyszłości. 
Pierwszy wykład był na temat: „Czy 
wszystkie owady wadzą? Sześcio-
nodzy sojusznicy i wrogowie”.    

S. Wojtkowiak

Ślubowanie
14 października pierwszoklasiści 
oraz ich rodzice złożyli przysięgę, 
w której zapewnili, iż będą godnie 
reprezentować naszą szkołę, wypeł-
niać swoje obowiązki i współpraco-
wać z  nauczycielami. W  trakcie 
ślubowania pani dyrektor, pani 
burmistrz i  przewodnicząca Rady 
Rodziców złożyły gorące życzenia 

naszym najmłodszym uczniom i ich 
rodzicom. Pierwszaki otrzymały 
pomarańczowe koszulki z  logo 
szkoły, które będą zakładać na naj-
ważniejsze uroczystości i święta.

„Atlas uczniów”
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
kl. 6 d przygotowała krótki występ 
kabaretowy pt. „Atlas uczniów”, 
prezentujący różne typy uczniow-
skich zachowań: gumożuja wykręt-
nego, stracha laka nauczycielskiego, 
drzemacza lekcyjnego czy odpisy-
wacza zaciekłego.

Drzwi otwarte
16 października uczennice z Moty-
lego Wolontariatu udały  się wraz 
z opiekunkami do Hospicjum Pa-
lium w Poznaniu na drzwi otwarte, 
aby wziąć udział w  uroczystości 
otwarcia kolejnego etapu rozbudo-
wy hospicjum. Wspaniałym wyda-
rzeniem była inauguracja projektu 
„Motyle przemieniają świat”. Pod-
czas uroczystości był obecny kapitan 
Bartek Czarciński, który w  przy-
szłym roku ruszy w świat jachtem 
„Perła Gdynia”. Motylami, zdobią-

Z Cieszkowianki cymi kil i dno jachtu będzie promo-
wał idee bliskie Hospicjum Palium.   
Szkolne Koło Wolontariatu

Kodujemy i tańcujemy
16 października uczniowie z kl. 3 d 
wzięli udział w zabawie w kodowa-
nie (lekcja zrealizowana na podsta-
wie scenariusza Anny Krawczyk 
„Kodowanie bez komputera”) 
w związku z obchodami święta pro-
gramowania – Code Week. Zada-
niem uczniów było zakodowanie 
kroków tanecznych, jakie ma wy-
konać inne dziecko. Każdy miał 
okazję „być” kodem i  skompliko-
wanym programem komputero-
wym, który ten kod rozszyfrował.

Kodujemy
Jesteśmy w 3. edycji programu Mi-
strzowie Kodowania. Ma on na celu 
rozwijanie w dzieciach umiejętności 
kreatywnego i analitycznego myśle-
nia. Chcemy popularyzować Scrat-
cha i wykorzystywać go na lekcjach. 
Uczniowie dzięki temu programowi 

uczą  się tworzyć różne animacje, 
gry i interakcje z obrazem z kame-
ry.    A. Mikulska-Spalona

„Podziel się kanapką”
16 października uczniowie z kl. 3 d 
usiedli przy jednym stole i wspólnie 
zjedli śniadanie, dzieląc się przy tym 
jedzeniem z koleżankami i kolega-
mi. Po śniadaniu rozmawialiśmy 
o  problemie głodu, którego wiele 
osób doświadcza w Polsce i na świe-
cie.    M. Lewandowska

Sobota ze sztuką
17 października uczniowie klas: 2 f, 
2 g, 3 a, 3 d, 3 e i 4 b w ramach zajęć 
kółka teatralnego i  plastycznego 
pojechali na wycieczkę do Poznania, 
by obcować ze sztuką przez wielkie 
„S”. Sobotnie przedpołudnie rozpo-
częliśmy warsztatami w  Muzeum 
Narodowym w Poznaniu, w czasie 
których szukaliśmy ukrytych zna-
czeń obrazów oraz utrwalaliśmy 
poznane wcześniej pojęcia plastycz-
ne. Odwiedziliśmy także Teatr Ani-
macji, gdzie obejrzeliśmy przedsta-
wienie „Chomik Tygrys”. Niespo-
dzianką dla uczniów była rozmowa 

z reżyserką sztuki – Laurą Sabińską 
oraz aktorami, którzy chętnie od-
powiadali na pytania widzów.   

A. Słonka-Moskwa, M. Olejniczak,  
S. Nowicki

W Teatrze Wielkim
18 października Halina Strzesak i Ka-
tarzyna Ratajczak zabrały 12-osobo-
wą grupę dziewczynek do Teatru 
Wielkiego w  Poznaniu na „Małą 
premierę” – warsztaty baletowe dla 
dzieci ze szkół podstawowych. Pod-
czas ponad godzinnych zajęć Domi-
nika Babiarz i Aleksandra Brzezow-
ska pokazały nam fragmenty chore-
ogra�i spektakli baletowych „Sere-
nada” oraz „Infolia”.    M. Piątek

Świat zawodów
21 października klasę 2 g odwiedził 
tata Igora, Adam Januszewski, któ-
ry z  zawodu jest sędzią. Opowie-
dział nam, czym  się zajmuje i  co 
musiał zrobić, by wykonywać ten 
zawód.    A. Mikulska-Spalona

Dynia
23 października rozstrzy-
gnięty został konkurs „ Po-
trawa z  dyni”. Uczestnicy 
przygotowali potrawy, które 
konkurowały w trzech kate-
goriach: „Zdrowo i koloro-
wo”, „Dyniowe słodkości”, 
„Dyniowe przetwory”. Jury 
w składzie: Lidia Kałwińska 
(dyrektor), Kornelia Grzesiak 
( c z ł on e k  S a m or z ą du 
Uczniowskiego) i  Urszula 
Ferdynus-Remlein (wicedy-
rektor) nagrodziło następu-
jące potrawy: w  kategorii 
„Zdrowo i  kolorowo” zwy-
ciężyła Martyna Ligocka 
(1 c); w „Dyniowych słodko-
ściach” – Joanna Olsztyńska 
(2 g); a w „Dyniowych prze-
tworach” – Martyna Rzepka 
(4 b).   

A. Ratke, K. Woroch

Spotkanie z fizyką
27 października kl. 1 b odwiedziła 
Zuzanna Pawłowska, mama naszej 
uczennicy, która z  wykształcenia 
jest �zykiem i  na co dzień bada 
hałas w zakładach przemysłowych. 
Pani Zuzanna zaprezentowała dzie-
ciom interesujące doświadczenia 
�zyczne. Nasz gość wytłumaczył, co 
to jest dźwięk i jak powstaje hałas, 
a przede wszystkim rozmawialiśmy 
o  tym, jak ważny jest słuch i  jak 
należy go chronić. Poprzez zabawę 
pani Zuzanna zaprezentowała dzie-
ciom sposób wydobywania dźwię-
ków z instrumentów muzycznych.    
M. Gidaszewska

W Aquanecie
Klasy 1 b, 1 c, 1 e i 1 g uczestniczy-
ły w akcji edukacyjnej „Plusk”. Dzie-
ci zapoznały  się ze znaczeniem 
wody w przyrodzie, wpływem za-
nieczyszczeń na otaczające nas śro-
dowisko, a  przede wszystkim do-
wiedziały się, w  jaki sposób prze-
biega proces uzdatniania wody oraz 
oczyszczania ścieków.   

M. Gidaszewska, M. Olejniczak

n
Trening ewakuacji na wypadek alarmu o zagrożeniu w SP 2
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Pasowanie
W środę, 14 października przyjęli-
śmy pierwszoklasistów w  poczet 
uczniów SP 3. Przewodniczący sa-
morządu uczniowskiego, Tomasz 
Brauze, przywitał serdecznie dyrek-
tor – Grażynę Leciej, wicedyrektor 
– Danielę Cichońską, zastępcę bur-
mistrza – Mateusza Mikołajczaka, 
przewodniczącą Rady Rodziców – 
Izabelę Chodorowską oraz rodziców, 
dziadków i uczniów klas 1-3. Samo-
rząd uczniowski w krótkim progra-
mie artystycznym przypomniał 
koleżankom i kolegom z klas pierw-
szych, że od momentu wejścia 
w  szkolne progi tworzą razem 
z  nami wielką, szkolną rodzinę, 
w której obok praw są także obo-

wiązki, które każdy powinien su-
miennie wypełniać. Uczniowie klas 
pierwszych recytowali wiersze 
i  śpiewali piosenki. Następnie na-
stąpił moment ślubowania i paso-
wania na uczniów naszej szkoły. Na 
zakończenie uczniowie złożyli ca-
łemu gronu pedagogicznemu i pra-
cownikom szkoły najserdeczniejsze 
życzenia z  okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Wcześniej odbył  się 
okolicznościowy apel, przygotowa-
ny przez kl. 6 a.    K. Janc-Wiza

Dzień Papieski
16 października w  naszej szkole 
odbył się już kolejny Dzień Papieski 
pod hasłem „Jan Paweł II – patron 
rodziny”. Tegoroczne obchody 15. 
Dnia Papieskiego zbiegają się z ob-
radami Synodu Biskupów, który 
poświęcony jest powołaniu i misji 
rodziny w  Kościele i  w  świecie 
współczesnym. Z tej okazji ucznio-
wie klas 5 przygotowali anegdoty, 
dotyczące życia świętego Jana Paw-
ła oraz przypomnieli nam wartości 
moralne oraz zasady, jakimi pa-
pież  się kierował podczas całego 
swego ponty�katu.    K. Konieczny

Mecz
17 października najwięksi piłkar-
scy zapaleńcy pojechali z dwójką 
opiekunów obejrzeć na żywo mecz 
Lech Poznań – Ruch Chorzów. 
Sam mecz był dla wszystkich bar-
dzo emocjonujący. Wszyscy 
wspólnie śpiewali hymn Lecha, 
skandowali  podczas meczu 
(zwłaszcza gdy Kolejorz strzelał 
bramki). Niestety, wynik meczu 
w  pełni nas nie zadowolił, gdyż 
Lech zaledwie zremisował z  Ru-
chem 2-2.    K. Konieczny

Wycieczka
17 października kl. 5 a  wraz 
z opiekunami udała się do Nowe-
go Zoo i na zwiedzanie Fortu III. 

Zaopatrzyliśmy się w mapkę i do-
konaliśmy wyboru trasy. Podzi-
wialiśmy zagrożonego wyginię-
ciem tygrysa syberyjskiego i zo-
baczyliśmy słoniarnię. Interesu-
jący i tajemniczy okazał się pawi-
lon zwierząt nocnych. To jedyna 
okazja, by poznać zachowania 
nietoperzy, piesków preriowych, 
lemurów, oposów i wielu innych 
zwierząt zwykle przesypiających 
dzień. Nową atrakcją jest udo-
stępnienie nieczynnego dotych-
czas dla zwiedzających Fortu III. 
Zbudowany przez armię pruską 
jest jednym z 18 fortów artyleryj-
skich, wchodzących w  skład 
Twierdzy Poznań. Zwiedzanie 
Fortu III odbywa się z przewod-
nikiem. Dzięki Sergiuszowi My-
szograjowi zobaczyliśmy jego 
kolegów w mundurach powstań-
czych. Towarzyszyli oni nam 
w trakcie zorganizowanego przez 
pana Myszograja grilla na terenie 
fortu, ale też podczas zwiedzania 
trasy turystycznej po forcie i mu-
zeum. Atrakcją było strzelanie 
z wiatrówki.    M. Wichłacz

Nowinki z Trójki Mydło
19-26 października w naszej szkole 
została przeprowadzona akcja pod 
hasłem „Podaj Mydło” dzieciom 
z Afryki, organizowaną przez Fun-
dację Redemptoris Missio w Pozna-
niu. Zebrane mydło 5 listopada 
wyruszyło transportem z  pomocą 
humanitarną do Kamerunu i Repu-
bliki Centralnej Afryki. Chcemy, 
aby Kameruńczycy chronili siebie 
i swoich najbliższych przed choro-
bami.

Łączymy pokolenia
Powoli tradycją w naszej szkole sta-
ją się wieczornice. Tym razem przy-
gotowaliśmy „Jesienny koncert”, 
dzięki któremu mogliśmy łączyć 
pokolenia, ponieważ główną widow-
nią byli słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Późnym popołu-
dniem 23 października szkolny hol 

zamienił się w parkową alejkę, 
zasypaną kolorowymi liśćmi 
i kasztanami. Podczas przed-
stawienia można było usłyszeć 
utwory od współczesnej poezji 
dla dzieci autorstwa M. Strzał-
kowskiej po takie klasyki jak 
„Dwa wiatry” J. Tuwima, czy 
„Deszcz jesienny” L. Staffa. 
Wszystkie wiersze przeplecio-
ne były utworami zagranymi 
na gitarze. Finałowy jesienny 
koncert przeniósł nas wszyst-
kich w czas młodości naszych 
babć i  dziadków, ponieważ 
wysłuchaliśmy utworu „W żół-
tych płomieniach liści” z  re-
pertuaru Łucji Prus i Skaldów 
oraz „Koncert jesienny na dwa 
świerszcze” w  wykonaniu 
Magdy Umer.   

E. Iglewska-Nowik

Trójka biła rekord
6 listopada SP  3 (jako jedna 
z 7 000 szkół z całej Polski) już 

po raz piąty wzięła udział w ogól-
nopolskiej akcji „Śniadanie daje 
moc”. Najmłodsi uczniowie wspól-
nie przygotowywali najważniejszy 
posiłek w  ciągu dnia i  uczyli się, 
dlaczego nie powinni zapominać 
o  jedzeniu śniadania. Celem akcji 
było zwiększenie świadomości na 
temat zdrowego odżywiania i  roli 
śniadania w diecie dziecka. Jedno-

cześnie uczestnicy próbowali pobić 
rekord Guinnessa w  największej 
lekcji gotowania zdrowego śniada-
nia. Koordynatorem programu była 
Irena Gierach, która przekonywała 
dzieci, że śniadanie to najważniejszy 
posiłek. Należy je zjeść, żeby zdrowo 
zacząć dzień i  mieć siłę do pracy 
i  nauki. We wspólnym robieniu 
śniadania uczestniczyło ponad 100 
dzieci z klas I-III, z-ca burmistrza 
– Mateusz Mikołajczak, dyrekcja 
szkoły, nauczyciele, rodzice uczniów, 
stewardzi, świadkowie i pielęgniar-
ka. Na specjalnie ustawionych sto-
likach dzieci przygotowywały przy 
pomocy rodziców i  nauczycieli 
zdrowe posiłki – m.in. z takich pro-
duktów jak: sery twarogowe, owoce 
warzywa i pełnoziarniste pieczywo. 
Największym powodzeniem cieszy-
ły się owocowo-warzywne szaszłyki 
i smaczne kanapki. Ostatni rekord 
to 4 614 uczestników. Wszyscy mło-
dzi kucharze mieli nadzieję na jego 
pobicie.

Dyrekcja szkoły dziękuje 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
zaistnienia tej pożytecznej akcji.   

PAW

n
Grupa uczniów z SP 3 przed Fortem III w Poznaniu

n
Dary Trójki dla dzieci z Afryki

n
Nie ma jak dobre i zdrowe szaszłyki   fot. Paweł Wolniewicz
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Zawody
28 października wzięliśmy udział 
w rozgrywkach piłki nożnej. Repre-
zentacja naszej szkoły rozegrała mecze 
z  wszystkimi lubońskimi szkołami 
w  SP  2. Umiejętności nie zabrakło 
chłopakom, zabrakło odrobiny szczę-
ścia. Zajęliśmy 4. miejsce. Mecz z SP 1 
zakończył  się przegraną 1:0. Mecz 
z SP 3 to widowisko gol za gol, które-
go efektem był wynik 4:4. Na koniec 
czekał nas pojedynek z SP 2, w którym 
udało nam się za sprawą Filipa Kręca 

tra�ć honorową bramkę. Na wyróż-
nienie zasługuje kapitan drużyny, 
który skutecznie bronił naszej bram-
ki – Adam Polechoński. Skład repre-
zentacji: Adam Polechoński – kapitan 
(6 a), Filip Krenz (6 a), Krystian Gąska 
(6 a), Kacper Stefaniak (6 a), Dawid 
Polewicz (6 a), Jan Palacz (6 b), Kac-
per Nawrot (6 b), Piotr Papis (6 b), 
Filip Zając (6 b), Oskar Wawrzyniak 
(5 b), Marcin Antczak (5 b).   

Z. Piotrowska (opiekun drużyny).

Konkurs
28 października odbyło się uroczy-
ste wręczenie dyplomów i  nagród 
w corocznym międzyświetlicowym 
konkursie szkół lubońskich. W te-
gorocznej edycji konkursu „Jesien-
ne cudaki” dzieci wykazały się kre-
atywnością w tworzeniu stworków 
z  jesiennych darów. Laureatami 
zostali: SP  1: Asia Krajnik, Maria 
Kayser, Zuzanna Rybarczyk; SP  2: 

Aleksandra Godek, Kornelia Kowal, 
Nikola Szymańska; SP 3: Julia Świ-
derska, Maja Rembolska, Basia 
Szczygieł; SP 4: Marcel Krupa, Ma-
ciej Graś, Ola Janusz. Celem kon-
kursu była integracja środowiska 
lokalnego.    K. Gaweł

Świetlik Miesiąca 
Maksym Janotka (1 b) został paź-
dziernikowym Świetlikiem Miesią-
ca. Chłopiec był zawsze chętny do 
działania na rzecz świetlicy, pełnił 
dyżury w  stołówce szkolnej oraz 
służył swoją pomocą zarówno na-
uczycielom, jak i  młodszym kole-
gom i koleżankom.    A. Pawlak

Tenis
Od kilku lat w naszej szkole prowa-
dzone są zajęcia z minitenisa. Dzie-
ci ćwiczą w trzech grupach: klasy 1, 
2, 3. Prowadzone są gry i  zabawy 
związane z  tenisem ziemnym. 
Wszystkim zajęcia sprawiają wiele 
radości.    Z. Piotrowska

Świetlica
Uczniowie uczęszczający do świe-
tlicy brali udział w przygotowaniach 
do akcji WOŚP – Bicie Rekordu, 
składając Apteczki Małego Ratow-
nika. Dzieci wzięły udział w różnych 
konkursach: na najładniejszą bu-
dowlę z klocków, wzorowego świe-
tlika miesiąca, w Międzyświetlico-
wym Konkursie „Jesienne Cudaki”. 
Uczniowie brali udział w  wielu 
ciekawych zajęciach m.in. „Bez-
piecznie na drodze”, „Zasady udzie-
lania pierwszej pomocy”, „Odwaga 
ratuje życie”, „Wiem, co jem” – dla 
dzieci uczęszczających na obiady.
 A. Pawlak

Ryngrafy
W przededniu Święta Odzyskania 
Niepodległości, uczniowie klas 6 
przygotowali wystawę swoich prac, 
związanych z naszym największym 
narodowym świętem. Imitacje ryn-
grafów zostały wykonane na lek-
cjach techniki. Dominującym ma-
teriałem była tektura falista, pleksi, 
ale także pojawił się ryngraf z me-
talu. Uczniowie wykazali się pomy-
słowością zarówno co do projektu, 
jak i doboru materiału czy sposobu 
łączenia. Wiodącym motywem był 
polski orzeł. Corocznym symbolem 
tego święta są wykonane także na 
lekcjach techniki, biało-czerwone 
niepodległościowe kotyliony, któ-
rymi autorami są uczniowie klas 
4-5.    B. Zboralska

OŚWIATA

Świętowaliśmy
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
kl. 4 a  wraz z  wychowawczynią 
przygotowała okolicznościową aka-
demię, będącą swoistym podzięko-
waniem za trud i  serce naszych 
nauczycielek. Grupa flażoletowa 
wystąpiła z utworem pt. „Piosenka 
dla mojej pani”. Przewodniczący 
klas otrzymali pamiątkowe klucze 
do sal, a  nowi przedstawiciele sa-
morządu złożyli uroczyste ślubowa-
nie.    M. Piechocka

Bicie rekordu
Już po raz trzeci w Europejski Dzień 
Przywracania Czynności Serca przy-
padający 16 października uczniowie 
z naszej szkoły wraz z nauczyciela-
mi wzięli udział w akcji WOŚP. Całe 
wydarzenie rozpoczęło się w samo 
południe i  polegało na jednocze-
snym wykonywaniu resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej na jak naj-
większej ilości fantomów i przez jak 
największą liczbę osób. Wspólnie 
z  wychowawcami uczniowie klas 
4-6 przez 30 min. uciskali i prowa-
dzili wdechy ratownicze na fanto-
mach. Dzieci uczęszczające do świe-
tlicy, składały apteczki Małego Ra-
townika, wolontariusze przygoto-
wali stanowiska i fantomy, wszyscy 
wspólnie dbaliśmy o sprawny i bez-
pieczny przebieg akcji.    A. Pawlak

067   

Konkurs
24 października uczniowie wzięli 
udział w 9. Wojewódzkim Konkur-
sie Historycznym. W tym roku zma-
gania konkursowe dotyczyły począt-
ków państwa polskiego, czasów 
słowiańskich oraz początków śre-
dniowiecza w  Europie. Uczniowie 
zmagali się z testem, który pisali 60 
min. Zwycięzcy otrzymali cenne 
nagrody rzeczowe, a  pozostali 
uczestnicy książki o tematyce histo-
rycznej oraz słodkie podarki od 
sponsora. Nasi uczniowie Aleksan-
dra Wegner (6 a) i Norbert Matysiak 
(5 a) uplasowani się w środku staw-
ki stanowiącej ponad 100 uczestni-
ków.    M. Piechocka

Współpraca SP 4 i G 2
W czwartek, 8 października ucznio-
wie SP 4 spędzili jesienne popołu-
dnie, jeżdżąc rowerem. Opiekunka-
mi grupy były Zofia Piotrowska 
i Emilia Bielińska-Bobkowicz. Naj-
pierw pojechaliśmy do G  2, gdzie 
Klaudia Lamch wraz z  trzema 
uczennicami zorganizowała dla nas 
zajęcia spinningowe. Jechaliśmy 50 
min. w rytm muzyki. Mamy zamiar 
na stałe współpracować z nauczy-
cielami wychowania fizycznego 

z G 2. Następne spotkanie w listo-
padzie poświęcone będzie sztukom 
walki.    Z. Piotrowska

Pasowanie
14 października odbyło się uroczy-
ste ślubowanie. Na tę wyjątkową 
uroczystość czekało pięć klas 1. Na 
początku głos zabrała dyrektor, 
Agnieszka Antczak, życząc wszyst-
kim pierwszoklasistom samych 
sukcesów i wielu wspaniałych chwil 
spędzonych w szkole. Dzieci otrzy-
mały odblaskowe chusty i  słodkie 
upominki, po czym wraz z wycho-
wawcami udały się do swoich sal.   

P. Maciejewska

Ploteczki z Czwóreczki

n
Ryngrafy z godłem narodowym wykonane z różnych materiałów przez 
uczniów klas 6

n
Bicie rekordu pomocy w ramach akcji WOŚP   fot. A. Pawlak

n
Pasowanie maluchów na uczniów Czwórki
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Innowacje
W naszej szkole prowadzonych jest 
obecnie siedem innowacji pedago-
gicznych. Ostatnia z nich: „Eduspa-
ce – kształtowanie przestrzeni edu-
kacyjnej” autorstwa Anity Plumiń-
skiej-Mieloch została właśnie za-
twierdzona do realizacji przez 
Wielkopolskie Kuratorium Oświa-
ty. W ramach tego projektu powsta-
ły już schody, na których napisane 
są daty wydarzeń historycznych. 
Zainteresowali się nimi m.in. dzien-
nikarze TVP Poznań i przygotowa-
li o nich informacje dla „Teleexpre-
su” i programu regionalnego. Roz-
mawiali z  uczniami i  dyrekcją 
szkoły na temat zagospodarowania 
stopnic schodów i spodziewanych 
efektów tego działania. Poprzez 
przestrzeń rozumie  się korytarze, 
sale lekcyjne schody itd., a  także 
wykorzystanie Internetu (telewizja 
szkolna, platforma e-learningowa, 
projekt „Obudźmy polskich boha-
terów” na Święto Niepodległości). 
Częścią Eduspace jest przemyślany 
dobór metod nauczania tak, aby 
wykorzystać schody, boisko, kory-
tarz do przekazywania zaplanowa-
nych treści.

Wycieczka integracyjna
6 października klasy pierwsze wraz 
z wychowawcami udały się na wy-
jazd integracyjny do miasteczka 
kowbojskiego na Ziemi Pałuckiej. 
Uczniowie obejrzeli: typową zabu-
dowę Dzikiego Zachodu, pokazy 
jazdy konnej oraz scenki tematycz-
ne. Brali również udział w zajęciach 
nauki tańca kowbojskiego, strzela-
nia z broni i rzutu do celu. 

Zdrowy talerz i ruch
9 października dniu, w  ramach 
Dnia Zdrowej Żywności, w  Gim-
nazjum nr 1 odbyło się spotkanie 
z  ortopedą, lekarzem sportowym 
dr Przemysławem Kubalą – preze-
sem Wielkopolskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Sportowej, który przybliżył mło-
dzieży szkolnej zasady zdrowego 

stylu życia i aktywności ruchowej, 
niezbędnych do zachowania prawi-
dłowej sylwetki. Podczas długiej 
przerwy w  szkolnym holu można 
było  się poczęstować warzywami 
i owocami oraz napić świeżo wyci-
śniętych soków przygotowanych 
przez uczniów i nauczycieli.   PAW

Z Gimnazjum nr 1 Sukcesy

13 października M. Machalska wrę-
czyła stypendia uzdolnionej mło-
dzieży. Za osiągnięcia artystyczne, 
naukowe i sportowe zostali nagro-
dzeni: Karolina Maciejewska, Zu-
zanna Kornat, Patryk Kąkol, Julia 
Jarzyńska, Agata Szymkowiak, 
Emilia Przybył, Aleksandra Graf, 
Oliwia Leszczyńska, Kalina Piskor-
ska, Zo�a Makulska, Maja Sma-
glewska. Do kolejnego etapu Wo-
jewódzkiego Konkursu Biologicz-

nego z naszej szkoły przeszli: Ka-
lina Piskorska, Nicola Strzyżewska, 
Zuza Broniszewska, Wojtek Trze-
ciak, Maciej Michalak i  Mikołaj 
Sarnecki. Andriej Gorożyn zakwa-
li�kował się do etapu rejonowego 
Wojewódzkiego Konkursu J. Ro-
syjskiego. Zo�a Kaczmarek i  Mi-

chał Jurek awansowali do etapu 
rejonowego Wojewódzkiego Kon-
kursu Historycznego. Do etapu 
rejonowego Wojewódzkiego Kon-
kursu Matematycznego zakwali�-
kowali się: Mateusz Wysocki i Bar-
tosz Kaliszewski, a do etapu rejo-
nowego w Wojewódzkim Konkur-
sie Geogra�cznym: Maria Ekwiń-
ska, Roksana Pawlicka, Marianna 
Lementa i Margareta Ohnsorge.

Wyjazd naukowy
Już po raz drugi uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w  Polskim 
Dniu Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą. Aby uatrakcyjnić wyjazd, 
zaplanowano wyjazd do Poczda-
mu, dawnej rezydencji Fryderyka 
Wielkiego. Drugiego dnia po 
wspólnie przygotowanym śniada-
niu wszyscy udali się na uniwer-
sytet, gdzie wysłuchali trzech wy-
kładów, dotyczących studiów na 
wydziałach: Prawa, Kulturoznaw-
stwa i Ekonomii.

Motyli wolontariat
Ruszyła kolejna edycja akcji pomo-
cy dla poznańskiego hospicjum. 
W pierwszy weekend października 
40 osób z naszej szkoły uczestniczy-
ło w Luxfescie. Zbierali tam pienią-
dze na Hospicjum Palium. Po za-
kończonej akcji mogli odreagować 
trudy pod sceną pełną gwiazd mu-
zyki. Opiekunkami wolontariuszy 
były: Małgorzata Szajek, Agata Ma-
tyjasek i Marta Sawościanik.

Publikacja
Agata Matyjasek została współau-
torem książki, której celem jest 
wspieranie nauczycieli, uczących 
etyki w szkołach. Zawiera ona sce-
nariusze zajęć.

n
Podczas przerwy chleb bananowy, ciasto marchewkowe, pomidory z se-
rem i bazylią, sałatki warzywne oraz świeże jogurty i soki owocowe bły-
skawicznie znikały z suto zastawionych stołów   fot. Paweł Wolniewicz

Ostatni tydzień października 
w prywatnej szkole językowej przy 
ul. Dworcowej upłynął pod hasłem 
„halloween”. Na zajęciach przygo-
towaliśmy przepisy potraw, a na-
stępnie degustowaliśmy upieczone 
słodycze – kokosowe oczy i dynio-
we ciasteczka. Czarodzieje, królo-
wa pająków, wampirki  i inne dziw-
ne postaci delektowały się również 
czekoladowym fondue. 

10 listopada obchodziliśmy dzień 
świętego Marcina. Grupy niemiec-
kie przygotowały plakat i prezen-
tację o  historii św. Marcina oraz 
związanych z tym dniem zwycza-
jach. Młodsi zbudowali latarnie 
i z piosenkami na ustach przeszli 
przez szkołę. Były też tradycyjne 
ciastka w kształcie ludzika z fajką, 
upieczone przez Patrycję Wiśniew-
ską.

J. Skórska

W szkole German

n
Przebierańcy w szkole językowej „German”

Maluszki błyskawicznie zaadap-
towały się w murach punktu przed-
szkolnego przy ul. Dąbrowskiego, 
co niezmiernie nas cieszy.
Co miesiąc odbywają się u nas zaję-
cia kulinarne. Dzieci w strojach ku-
charzy wykonały przepyszną sałatkę 
jarzynową, którą chętnie zjadły.
27 października dzieci wraz z rodzi-
cami uczestniczyły w  warsztatach 
„Metody Ruchy 
Rozwijającego” 
według Weroni-
ki Sherborne. 
Było bardzo 
pracowicie i we-
soło.
W październiku 
nasze przed-
szkole odwie-
dził teatrzyk 
„Zielona Nut-
ka”, który zapo-
znał nas z nową 
muzyczną in-
spiracją jaką 
jest Beatbox. 

Poznaliśmy kilka dźwięków perku-
syjnych.

Pod koniec miesiąca przedszko-
laki uczestniczyły w zajęciach pro-
mujących zdrową żywność. Dzieci 
chętnie rozpoznawały za pomocą 
zmysłów różne warzywa i  owoce, 
które degustowały z wielkim apety-
tem.

A.B.

Z Trójeczki

n
Dzieci z Trójeczki podczas zajęć kulinarnych
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Konkursy
Za nami pierwsze kuratoryjne kon-
kursy przedmiotowe. Wiemy już, że 
w rejonie będą nas reprezentowali: 
biologia – Justyna Kledzik (3  h), 
Dobrawa Walla (3 h), Kinga Bucz-
kowska (2 c), Aleksandra Matusiak 
(2 c) i Agnieszka Klimek (3 h); �-
zyka – Konrad Szychowiak (3  g); 
historia – Witek Taisner (3 h) i Woj-
tek Byczkowski (3 e); matematyka 
– Justyna Kledzik (3 h); geogra�a 
– Wojciech Byczkowski (3 e), Ma-
teusz Frąckowiak (3  h) i  Andrzej 
Gauza (2 h).

Sport
Uczniowie G 2 awansowali do �na-
łu Województwa w  Sztafetowych 
Biegach Przełajowych. Na 40 drużyn 
zajęliśmy 16. miejsce. Skład zespo-
łu: Kuba Woźniak (3 g), Kuba Łu-
kaszewski (2 a), Patryk Łukaszewski 
(2 a), Damian Fabiś (3 b), Maurycy 
Kaźmierczak (3  f), Mateusz Frąc-
kowiak (3  h),Marcin Marciniak 
(3  e), Dawid Berlik (2  g), Jakub 
Fabiś (1 a), Wiktor Jankowski (3 g), 
Damian Budziszewski (2 d).

Szóstka na szóstkę
15 października w  hali sportowej 
LOSiR podczas zajęć wychowania 
fizycznego uczniowie spróbowali 
swoich sił w zawodach na ergome-
trze wioślarskim. Impreza o randze 
Mistrzostw Miasta Lubonia zorga-
nizowana została przez Wielkopolski 

Związek Towarzystw Wioślarskich 
oraz powiat poznański. Wśród 
dziewcząt najszybsza okazała się Ka-
rolina Puk (2 a) przed Julią Rybicką 
(1 c) i Zuzą Borowiak (2 g). Rywali-
zacje chłopców zdominował Błażej 
Lechna (2 g) przed Mateuszem Klu-
czyńskim (1 a) i Michałem Antcza-
kiem (1 a). Sześcioro wyżej wymie-
nionych uczniów zagwarantowało 
sobie udział w  Mistrzostwach Po-
wiatu, które odbędą  się 1 grudnia 
w Poznaniu.   

M. Garstkiewicz

Happening
Nasze gimnazjum zaprosiło do 
współpracy uczniów z  G  1, aby 
stworzyć wspólnie happening pt. 
„STOP uzależnieniom”. Uczniowie 
podczas prób z aktorem, Jakubem 

Kapralem, wymyślili, w jaki sposób 
ukazać czyhające na młodych ludzi 
zagrożenia oraz ćwiczyli swój ak-
torski warsztat. Grupa teatralna 
przygotowała kilka scenek, obrazu-
jących uzależnienie od narkotyków, 
dopalaczy, alkoholu, Internetu i te-
lefonu. Młodzież postanowiła 
przedstawić także problem nietole-
rancji, prześladowania rówieśników. 
Pomysł happeningu oparty był na 
haśle „Zniewolenie”.

Wystawa
W holu szkoły uczniowie podziwia-
li wystawę zdjęć, przedstawiających 
pasje nauczycieli. Została zorgani-

zowana w ramach obchodów Świę-
ta Edukacji Narodowej. Fotogra�e 
dokumentowały to, czym nauczy-
ciele G  2 zajmują  się w  wolnym 
czasie. Młodzież podziwiała Micha-
ła Szwackiego w  przestworzach, 
kompozycje kwiatowe wykonane 
przez Agatę Budzyńską, pasję ta-
neczną Anny Trąbały, ptaki i piękno 
Włoch uwiecznione na fotogra�ach 
Katarzyny Paradowskiej i Katarzy-
ny Kozłowskiej. Dziękujemy na-
uczycielom, którzy podzielili  się 
z  uczniami swoimi zainteresowa-
niami. Podziękowania należą  się 
także Annie Trąbale, która włączy-
ła się w przygotowanie Święta Edu-
kacji Narodowej i wraz z młodzieżą 
przygotowała dla nauczycieli drob-
ne upominki, wykonane techniką 
decoupage.    K. Kozłowska

Z Gimnazjum nr 2 Warsztaty
W październiku młodzież uczestni-
czyła w  zajęciach prowadzonych 
przez Łukasza Kałmuckiego, które 
dotyczyły zasad kształcenia w Volks-
wagen Poznań. Firma otwiera przed 
uczniami ciekawe perspektywy star-
tu zawodowego. Przedsiębiorstwo 
kompleksowo i  intensywnie inwe-
stuje w największy zasób, jakim są 
przyszli pracownicy. Zapewnia 
możliwość zdobywania wiedzy i wy-
korzystania jej w praktyce. Dzięku-
jemy Agnieszce Montanaro za po-
moc przy organizowaniu spotka-
nia.    G 2

Stypendyści
13 października w Ośrodku Kultu-
ry odbyła się uroczystość związana 
z  Dniem Edukacji Narodowej. 

Uczestniczyli w niej dyrektorzy 
i nauczyciele lubońskich placó-
wek oświatowych oraz uczniowie 
– stypendyści Miasta Luboń i ich 
rodzice. Z  wielką satysfakcją 
oklaskiwaliśmy naszych uczniów 
i absolwentów, którym przyzna-
no stypendium 2015-2016 za 
osiągnięcia artystyczne, naukowe 
lub sportowe. Gratulacje dla: 
Anity Chudy, Michaliny Matusz-
czak, Igi Skrzypczak, Soni Jan-
kowskiej, Gabrysi Graś, Basi 
Szulc, Mai Zielińskiej, Mariusza 
Dotki i Krzysztofa Witkowskie-
go.

Lekcja w kinie
Klasa 2 f wraz z Magdaleną Madaj-
czyk-Głowacką i Pauliną Hącią uda-
ła się 15 października do poznań-
skiego kina Muza, by obejrzeć �lm 
w reżyserii G. Chadha pt. „Podkręć 
jak Beckham”. Był to pierwszy �lm 
z  cyklu „Młodzi w  obiektywie” – 
programu przygotowanego z myślą 
o gimnazjalistach przez Nowe Ho-
ryzonty Edukacji Filmowej. Ucznio-
wie w ciągu całego roku szkolnego 
obejrzą siedem obrazów, które będą 
stanowiły punkt wyjścia do dyskusji 
na lekcjach j. polskiego.   

M. Madajczyk-Głowacka

Bieg
20 października Gracjan Białasik, 
Marcin Niedośpiał, Zuzanna Win-
cior i  Patryk Łukaszewski wzięli 

udział w 14. Biegu po Wielkopol-
skim Parku Narodowym. Wyka-
zali  się wiedzą na temat parku, 
jego flory i fauny, obszarów ochro-
ny ścisłej, recyklingu, innych par-
ków w Polsce i znajomością mapy. 
Choć ostatecznie nie udało  się 
nam wskoczyć na podium, to 
mamy ogromną satysfakcję z naj-
lepszego czasu przebiegu 6-kilo-
metrowej trasy.   

W. Stankiewicz

Dzień Patrona
22 października zapaliliśmy znicz 
i  złożyliśmy kwiaty przed tablicą 
pamiątkową w holu szkolnym. Obej-
rzeliśmy okolicznościowy program, 
przygotowany pod kierunkiem Bar-
bary Małeckiej. Uczniowie z klas 1 f 
i 2 a recytowali wiersze Jana Pawła 
II. Ksiądz Rafał Nowak, który wcie-
lił  się w  postać naszego Patrona, 
czytał ważne fragmenty Jego wypo-
wiedzi. Zespół muzyczny pod kie-
runkiem Doroty Muchy zaśpiewał 
i zagrał „Barkę” oraz pieśń „Wypłyń 
na głębię”. Podczas uroczystości 
uczniowie klas pierwszych złożyli 
ślubowanie. Później gimnazjaliści 
uczęszczający na lekcje religii, wzię-
li udział we Mszy św., którą popro-
wadził ksiądz Artur Michalak. Tego 
dnia podczas lekcji nawiązywano 
do postaci i dokonań Jana Pawła II.

Warszawa
22 października klasy 1 g, 2 h i 3 h 
wraz z  paniami: Ewą Frąckowiak, 
Agatą Budzyńską, Joanną Chęciń-
ską, Elżbietą Sobczak wyjechały na 
dwudniową wycieczkę do Warszawy. 
Uczniowie zwiedzili miasto i uczest-
niczyli w zajęciach w Centrum Na-
uki Kopernik.

W cukrowni
27 października kl. 3 c wraz z Mag-
daleną Przybylską i Katarzyną Ko-
złowską odwiedziła cukrownię 
w  Środzie Wielkopolskiej, gdzie 
gimnazjaliści obejrzeli proces two-
rzenia cukru. Przewodnik opowie-
dział im, jak wygląda praca w cu-
krowni oraz ile cukru produkuje się 
w ciągu roku.

Muzycznie
29 października odbył się w naszej 
szkole 1. Konkurs Muzyczny „Pie-
śni Patriotyczne”. Każda klasa za-
prezentowała dwa utwory: „Rotę” 
oraz „Marsz Pierwszej Brygady”. 
Do udziału w jury zaproszone zo-
stały: Hanna Chypka-Fulczyńska 
(akompaniator), Elżbieta Drze-
wiecka (muzyk, członek Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii w  Po-
znaniu), Magdalena Głowacka 
(nauczycielka j. francuskiego), 
Dorota Mucha (muzyk, dyrygent, 
nauczyciel muzyki) oraz Jolanta 
Walczak (dyrektor G  2). W  pra-
cach komisji uczestniczył też prze-
wodniczący Samorządu Uczniow-
skiego, Łukasz Kalinowski (3  c). 
Prezentacje dwóch pieśni były 
różnorodne pod względem inter-
pretacji, aranżacji i zespołu wyko-
nawczego.    D. Mucha

n
Happening gimnazjalistów

n
Reprezentacja Gimnazjum nr 2 w sztafecie chłopców
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rach. Jej marzeniem są zawody 
na skalę europejską, a  nawet 
światową. Wkłada w  wioślar-
stwo całe serce i nie ma dla niej 
dnia bez treningu. Zarówno 
w pięknych, jak i trudnych mo-
mentach towarzyszy jej motto 
„Dopóki walczę, jestem zwy-
cięzcą”.

Krystyna Ruszkowska

10 października Oddział PTTK 
w Luboniu zorganizował XXI Rajd 
po dobrach Władysława hr. Zamoy-
skiego – „Złota jesień w Wielkopol-
skim Parku Narodowym”. Uczest-
nikami imprezy było 140 osób. 
W sobotni ranek z Jezior, Puszczy-
kowa i Szreniawy na szlak wyruszy-
ły 4 grupy rajdowe uczniów szkół 
z Lubonia, Poznania i Plewisk oraz 
grupa seniorów z Lubońskiego Uni-

wersytetu III Wieku. Na rajd przy-
była też grupa rowerzystów z Lubo-
nia i  Komornik. Uczestnicy mieli 
okazję poznać ścieżki oraz różne 
części Parku w jesiennych barwach, 
który zachwyca nie tylko wspania-
łymi walorami przyrodniczymi, 
a także ukształtowaniem terenu, ale 
przede wszystkim przepięknymi 
krajobrazami. Podczas wędrówki 
kierownicy tras zapoznali turystów 

z  historią 
powstania 
Parku i jego 
obecną rolą 
w ochronie 
przyrody. 
Młodzież 
dowiedzia-
ła  się o  ro-
ślinności 
i  zwierzę-
tach oraz 
jeziorach 
i obszarach 
ochrony 

Z PTTK
Złota jesień w WPN

ścisłej występujących 
na tym terenie. Po-
znała życiorysy osób 
związanych z  po-
wstaniem WPN: 
prof. Adama Wo-
dziczki, Franciszka 
Jaśkowiaka, Włady-
sława hr. Zamoyskie-
go. Na zakończenie, 
uczestnicy wszyst-
kich tras spotkali się 
na mecie na parkin-
gu leśnym w Pożego-
wie, gdzie na po-
krzepienie czekała 
dla wszystkich gorą-
ca zupa pomidoro-
wa, chleb ze smal-
cem i  ogórkiem. 
Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe znaczki rajdowe. Chęt-
ni wzięli udział w różnych konkur-
sach sprawnościowych z nagrodami 
(rzuty do celu, biegi w  workach, 
przeciąganie liny itp.), które cieszy-
ły  się dużym zainteresowaniem. 
Tradycyjnie Oddziałowa Komisja 
Ochrony Przyrody przeprowadziła 
konkurs wiedzy o Parku, w trzech 
kategoriach wiekowych, w którym 

wzięło udział 28 uczniów. Na szcze-
gólne uznanie zasługują zwycięzcy 
konkursu, którzy wykazali się dużą 
wiedzą. Dla wszystkich przewidzia-
no dyplomy uczestnictwa, a  dla 
laureatów nagrody ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w  Po-
znaniu. Rajd odbył się dzięki �nan-
sowemu wsparciu Urzędu Miasta 
Luboń.    M. J. Błaszczakowie

n
Grupa uczestników rajdu po WPN z Lubonia nad Jeziorem 
Jarosławieckim   fot. Jan Błaszczak

n
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 należący do Szkolnego 
Koła Krajoznawczo Turystycznego podczas rajdu po WPN 10 
października

W październikowy, niedzielny, 
rześki poranek grupa turystów ro-
werowych z  Lubonia, Komornik 
i Łęczycy udała się na przejażdżkę, 
której celem było Centrum Hipiki 
w Jaszkowie. Z Lubonia skierowa-
liśmy się do Puszczykowa, by przez 
obrzeża Mosiny dotrzeć do Bara-
nówka w którym mieści się ośrodek 
hipoterapii prowadzony przez Boh-
dana Smolenia. Dłuższy postój zro-
biliśmy sobie przy drewnianym 
zabytkowym kościele św. Jakuba 
w Żabnie posiadającym późnoba-
rokowe wyposażenie. Ponieważ 
jeden z kolegów obchodził tego dnia 
urodziny, przerwę na urodzinową 
kawę i  babkę włoską zrobiliśmy 
sobie na obrzeżach wsi Ludwikowo. 
Wzmocnieni tymi węglowodanami 
skierowaliśmy się do Centrum Hi-

piki w Jaszkowie, którego właścicie-
lem jest Antoni Chłapowski, poto-
mek generała Dezyderego Chłapow-
skiego. Pan Antoni Chłapowski to 
bardzo ciekawa i  barwna postać. 
Pierwszym sportem wyczynowym 
uprawianym przez niego były wy-
ścigi samochodowe formuły Ford, 
w których zdobył tytuł mistrza Da-
nii, wicemistrza Szwecji i wicemi-
strza Beneluxu. Po kilkuletniej ka-
rierze w wyścigach zamienił konie 
mechaniczne na żywe. Ukończył 
renomowaną Szwedzką Szkołę In-
struktorów w Stroemsholm. Obec-
nie jest trenerem i  propagatorem 
w Polsce sportu jeździeckiego dzie-
ci i  młodzieży oraz zawodowym 
podkuwaczem. W Jaszkowie powi-
tały nas zabytkowe samochody 
marki Citroen, które miały tam swój 

Rowery i konie
Celem wyprawy rowerzystów były tym razem ośrodki hipiczne 
w Baranówku i Jaszkowie

zlot. My swoje pierw-
sze kroki skierowali-
śmy nad Wartę do 
zagrody świń azjatyc-
kich i kóz. Spędziliśmy 
miło czas, obserwując 
Antoniego Chłapow-
skiego trenującego 
młodzież na koniach 
pony – o wzroście do 
148  cm. Następnie 
udaliśmy się na zwie-
dzanie stajni oraz kry-
tej ujeżdżalni, w której 
odbywają się zawody. 
Ponieważ zrobiły  się 
już godziny popołu-
dniowe, udaliśmy  się 
do karczmy „Kuźnia” 
na obiad. Po wykona-
niu pamiątkowego zdjęcia przed 
dworem z  lat 1912-1920 udali-
śmy się do późnogotyckiego z poł. 
XV w. kościoła św. Barbary. Obok 
znajduje  się zbiorowa mogiła pio-
nierek Zgromadzenia Służebniczek 
Maryi oraz drewniana plebania, 

która mieści Izbę Pamięci bł. Ed-
munda Bojanowskiego. Następnie 
przez Krajkowo, Nadwarciańskim 
Szlakiem Rowerowym, wróciliśmy 
do domu. Podczas tej wycieczki 
przejechaliśmy 67 km.

Iwona Cerba

n
Uczestnicy wycieczki rowerowej przed dworem w Jaszkowie

Inez dzięki swojemu samoza-
parciu osiąga ogromne sukcesy. Jako 
niezwykle skromna osoba, nie 
lubi się chwalić swoimi wynikami, 
a te bezsprzecznie zasługują na opi-
sanie! W sierpniu jako reprezen-
tantka klubu KW04 Poznań brała 
udział w Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski i  zdobyła srebrny 
medal w  dwójce podwójnej wagi 

lekkiej, a także 4. miejsce w jedyn-
ce wagi lekkiej. W  październiku 
natomiast postanowiła spróbować 
swoich sił na Mistrzostwach Polski 
Seniorów. Pokonując rywalki, 
dziewczyny (Magdalena Świętek, 
Sylwia Kalet, Inez Gorońska i Ewa 
Rewers) wywalczyły srebrny medal 
w czwórce podwójnej wagi lekkiej. 
Inez nie spoczywa jednak na lau-

Ambicja i sukces
Od kilku lat na łamach czasopisma prezentujemy sylwetki lubońskich stypendystów. Każdy 
z nich rozwija się i osiąga kolejne sukcesy w swojej dziedzinie. Do grona przedstawianych przez 
nas sportowców należy niewątpliwie wioślarka Inez Gorońska, która w bieżącym roku także 
otrzymała stypendium miasta

n
Od lewej: Magdalena Świętek, Sylwia 
Kalet, Inez Gorońska i Ewa Rewers
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Oto i  ona – piękna jesień. 
Wszystko wskazuje na to, 
że w  tym roku, będziemy 

mogli podziwiać ją w pełnej okaza-
łości. Na Szachtach liście zaczęły już 
przybierać pełną paletę barw, nadając 
miejscu niepowtarzalnego uroku. 
W związku ze spadkiem tempera-
tury, roślinność podwodna zaczęła 
z  kolei zanikać, dając wędkarzom 
pełne pole do manewru i odsłaniając 
przed nimi niedostępne dotąd miej-
sca. Moment ten okazuje się idealny, 
by pokusić  się o  złowienie szczu-
paka, który dość licznie występuje 
w niektórych naszych gliniankach. 
Przede wszystkim, możemy spotkać 
go w stawach Edy i Glabisia. Te dwa 
zbiorniki, choć zupełnie różne pod 
względem charakterystyki dna i �ory, 
stały się domem dla wielu okazów 
tego drapieżnika, czego dowodem 
mogą być, zasłyszane co jakiś czas 
opowieści o kolejnym rekordowym 
szczupaku, wyciągniętym z wody.

W stawie Glabisia, tylko w nie-
licznych okresach w roku możemy 
spotkać bujną roślinność podwodną. 
Szczupaki szukają więc schronienia 
głównie w trzcinie i to właśnie w jej 

okolicach powinniśmy ich szukać. 
W stawie Edy, dla odmiany, ideal-
nym miejscem wczesną jesienią 
okazują  się płytkie, dość obficie 
zarośnięte jeszcze zatoczki – jak 
chociażby ta, od strony ul. Leszczyń-
skiej.

Przynętami, które sprawdzają się 
najlepiej na obu zbiornikach, są 
poczciwe, klasyczne błystki waha-

Z wędką przez Szachty
Część II – Złota jesień

n
Szczupaki z Szacht charakteryzują się pięk-
nym ubarwieniem i smukłą budową ciała

dłowe, w  tym przede wszystkim 
srebrna i złota Alga, w rozmiarze 1 
i  2, oraz tak zwane poppery, czyli 
woblery bezsterowe. Gdy ciągniemy 
je po powierzchni wody, wiernie 
naśladują uciekającą przed drapież-
nikiem małe rybki.

Zapraszam nad Szachty na po-
jedynek z drapieżnikami. Szczupa-
ków z pewnością starczy dla wszyst-

kich. Apeluję, by wędkarstwo miało 
zawsze charakter wyłącznie sporto-
wy. Wypuszczajmy więc złowione 
ryby, dając innym wędkarzom szan-
sę doświadczyć emocji i satysfakcji 
z  udanego holu. Jeśli już bardzo 
zależy nam na tym, by ryba tra�ła 
do naszej kuchni, zabierajmy osob-
niki średniej wielkości, pomiędzy 
50-60  cm długości – mają one 
mniejsze znaczenie dla reprodukcji 
gatunku niż ryby kilkunastoletnie, 
mierzące ok. metr długości, a przy 
tym są znacznie smaczniejsze. Pa-
miętajmy więc o rozsądnym gospo-
darowaniu zasobami naszych rzek 
i jezior, w trosce o nas samych, jak 
i o przyszłe pokolenia. Do zobacze-
nia na Szachtach!

Paweł Karwowski

n
Warto czasem spróbować szczęścia również w mniej dostępnych miej-
scach. Na zdjęciu staw Glabisia od strony Kotowa

11 listopada odbył się rajd rowe-
rowy „Zimą i  tak będziemy grillo-
wać” ze zbiórką przy budynku AWF-
-u w  Poznaniu. Trasa przebiegała 
przez Puszczykowo, Wiórek i Poznań, 
osiągając długość ok. 40 km. W nie-
dzielę, 6 grudnia odbędzie się cha-
rytatywny rajd „Rowerowi Mikołaje”. 
Warunkiem uczestnictwa w nim jest 
przekazanie symbolicznej ilości sło-
dyczy oraz przyborów do mycia na 
rzecz Domu Dziecka nr 3 w Pozna-
niu. Zbiórke rowerzystów zaplano-
wano o godz. 16 na placu przed po-
mnikiem Tadeusza Kościuszki (róg 
ul.  Bukowskiej i  Grunwaldzkiej). 
Trasa o długości 15 km będzie prze-
biegać ul.  Bukowską, Polską, przez 
Rusałkę i Strzeszyn. Każdy uczestnik 
powinien posiadać symboliczną, 

czerwoną czapeczkę Świętego Miko-
łaja. Na mecie na rowerzystów czekać 
ma ciepła herbata. Jeżeli ktoś chciał-
by pomóc i  podarować domowi 
dziecka wymienione artykuły, może 
to zrobić do 6 grudnia, przekazując 
je na ręce organizatorów rajdu. Już 1 
stycznia 2016  r. w  godz. 10  –  13 
odbędzie się kolejny 20-kilometrowy, 
charytatywny „Noworoczny rajd ro-
werowy” ze zbiórką przy ul. Bota-
nicznej w Poznaniu (przy zachodniej 
bramie Ogrodu Botanicznego). Ce-
lem imprezy jest popularyzowanie 
turystyki rowerowej, propagowanie 
zdrowego trybu życia, aktywnego 
wypoczynku i rekreacji.

WLKA zapraszamy wszystkich 
chętnych do wspólnej zabawy.

Paulina Sawicka

Rajdy rowerowe
Sekcja rowerowo-biegowa „Więcej Lepiej Konkretniej Absolutnie” 
(WLKA), której członkami są lubonianie Monika Ruta i jej mąż 
Sebastian Konieczny (czytaj: „WL” 09-2015, str. 54), wciąż pozostaje 
aktywna, nie rezygnując z wypraw również w okresie jesienno-
zimowym

W kończących się rozgrywkach 
roku 2015 Wielkopolskiego Związ-
ku Piłki Nożnej w Poznaniu brały 
udział dwa zespoły Jedynki. Orliki 
rocznik 2005-2006 za przeciwników 
miały zespoły z Mosiny, Nieprusze-
wa, AKF-u Poznań i Lecha Poznań. 
Mecze rozgrywano zgodnie z zasa-
dą mecz i rewanż. Lubonianie prze-
grali tylko z Lechem Poznań, pozo-
stałe mecze wyraźnie wygrywając. 
Równolegle chłopcy, którzy mniej 
grali w lidze we wrześniu i paździer-
niku uczestniczyli w turniejach or-
ganizowanych przez Młode Talenty 
z  Lubonia. Mecze rozgrywano na 
boisku Orlik w  Luboniu przez 5 
kolejnych niedziel. W  turnieju 
uczestniczyło 5 zespołów: Młode 
Talenty Luboń, Poznaniak Poznań, 
Polonia Środa, Sparta Szamotuły 
i UKS Jedynka Luboń. Zespoły gra-

ły ze sobą trzykrotnie. Zakończenie 
turnieju odbyło się 25 października. 
Zwycięzcą została drużyna organi-
zatora zawodów. UKS Jedynka zajął 
2. miejsce. Zespoły otrzymały pa-
miątkowe puchary, a  wszyscy za-
wodnicy medale. Wyróżniono rów-
nież nagrodami indywidualnymi 
bramkarza, strzelca i  zawodnika. 
Najlepszym bramkarzem został Szy-
mon Deska z UKS Jedynka Luboń. 
Opiekę nad zespołem UKS Jedynka 
sprawowali Lech Bartkowiak i Hie-
ronim Twardosz. Już 22 listopada 
kolejne zawody. Chłopcy z Jedynki 
zagrają w  turnieju halowym piłki 
nożnej, organizowanym w hali spor-
towej Politechniki Poznańskiej na 
Piotrowie w Poznaniu.

Młodziki w  rozgrywkach 
WZPN w Poznaniu za przeciwni-
ków mieli: Przemysława Poznań, 

Chrobrego Poznań, Orkan 
Konarzewo oraz zespoły 
z Mosiny i Skórzewa. Nasza 
drużyna nie należała do fa-
worytów (kontuzje zawod-
ników, niektórzy za mało 
trenowali, a jeszcze inni nie 
brali udziału w  meczach). 
Mecze w tej grupie były wy-
równane. Zaangażowanie 
opiekunów: Dawida Paproc-
kiego i Piotra Wilczyńskie-
go nie przełożyło  się na 
wyniki spotkań.

Opiekunowie zespołów 
dziękują aktywnym rodzi-
com za pomoc przy organi-
zacji treningów i  spotkań 

Jedynka w rozgrywkach WZPN
Aktualności z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”

piłkarskich oraz w  transporcie na 
mecze wyjazdowe. Dziękujemy ro-
dzicom również za opiekę medycz-
ną na meczach rozgrywanych 
w Luboniu.

Mikołajki
UKS „Jedynka” tradycyjnie organi-
zuje halowe turnieje mikołajkowe. 
W tym roku młodziki zagrają o pu-
char Dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 1 w hali Lubońskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w niedzielę, 29 

listopada o godz. 10, a orliki – o pu-
char Prezesa UKS „Jedynka” w tej 
samej hali w  niedzielę, 6 grudnia 
o  godz. 9.30. Będzie to zarazem 
II Memoriał Ksawerego. Dla żaków 
– chłopców urodzonych w  latach 
2007-2008 turniej zorganizowano 
12 grudnia w  sali gimnastycznej 
SP 1. Będzie to już 18. edycja tur-
niejów mikołajkowych.

Lech Bartkowiak
UKS Jedynka

n
Zespół orlików z opiekunem Hieronimem 
Twardoszem   fot. Jarosław Jeziorny
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10 października 
w VIII kolejce stellow-
cy odnieśli pierwsze 
zwycięstwo w  tym se-
zonie na wyjeździe 
z  czołową drużyną 
w tej grupie – Zawiszą 
Dolsk 1:0. W pierwszej 
połowie meczu widać 
było zdecydowaną 
przewagę lubonian. 
Niektórzy kibice zasta-
nawiali się nawet, który 
zespół jest w czołówce, 
a który z końca tabeli. 
W drugiej odsłonie jak-
by gra  się wyrównała 
– w doliczonym czasie 
gry do zwycięstwa Stelli przyczy-
nił  się zawodnik Zawiszy, który 
strzelił bramkę samobójczą i w ten 
sposób lubonianie zdobyli 3 upra-
gnione punkty.

17 października w IX kolejce na 
boisku przy ul. Szkolnej Stella po-
dejmowała sąsiada z tabeli – Mara-
tończyka Brzeźno. Po dobrej grze 
całego zespołu lubonianie pokona-
li gości 2:1. Bramki zdobyli Marcin 
Mroczyński i  Arkadiusz Nowicki. 
Należy podkreślić, że po słabym 
początku widać znaczną poprawę 
w zespole i być może to przełomowy 
moment i zapowiedź lepszych cza-
sów Stelli. Te zwycięstwa pozwoliły 
drużynie odbić się od strefy spad-
kowej i dzięki temu można patrzeć 
na przyszłe rozgrywki w  A klasie 
z większym optymizmem. Po meczu 
wiceprezes Stelli Szymon Dorna 
powiedział: Jestem bardzo zado-
wolony ze zwycięstwa seniorów. 
Każde kolejne punkty zdobyte 
przez drużynę dają nadzieję ki-
bicom i działaczom, że po nieuda-
nym sezonie 2014-2015 zespół 
podąża w dobrym kierunku.

25 października stellowcom 
nie udała  się wyprawa do naj-
słabszego zespołu – Przemysława 
Poznań – który zajmuje ostatnie 
miejsce w tabeli. Niestety, zespół 
Stelli uległ gospodarzom 3:2. 
Bramki zdobyli Piotr Michalak 
i Gracjan Ziółkowski.

7 listopada Stella podejmo-
wała u  siebie rezerwy Polonii 
Środa Wlkp. Odniosła zasłużone 
zwycięstwo 2:1. Bramki zdobyli 

Bartosz Stefaniak i  Gracjan Ziół-
kowski. Po meczu wśród zawodni-
ków wybuchła euforia radości. Swo-
jego zadowolenia nie ukrywali 
również trener Sebastian Kleiber 
i wiceprezes Szymon Dorna. Jak się 
nieo�cjalnie dowiedziałem, zawod-
nicy Stelli muszą spełnić pewne 
kryteria, które im wyznaczył spon-
sor. Ich zadaniem jest wygranie 
czterech meczów. Obecnie mają już 
na swoim koncie 3 zwycięstwa, więc 
spełnienie tego celu staje się zupeł-
nie realne. Najważniejsze jest to, że 
stellowcy umocnili  się w  środku 
tabeli. Do zakończenia sezonu po-
zostały jeszcze dwie kolejki, a wy-
niki podamy w świątecznym wyda-
niu „Wieści Lubońskich”.

Władysław Szczepaniak

10 października w VIII kolejce 
Luboński Klub Sportowy podejmo-
wał u siebie czołową drużynę w gru-
pie – Piasta Kobylnicę. Poległ w tym 
meczu, przegrywając 1:3. Trzy dni 
wcześniej LKS rozegrał doskonałe 
spotkanie o Puchar Polski z III-li-
gową Unią Swarzędz (1:0), w spo-
tkaniu z Piastem u niektórych za-
wodników było widać odznaki 
zmęczenia. W sumie mecz był wy-
równany, goście szybko zdobyli 
prowadzenie. Zawodnicy Luboń-
skiego mieli kilka dogodnych sytu-
acji do zdobycia bramek, jednak 
w tym dniu byli nieskuteczni. Gdy 
lubonianie zdobyli bramkę kontak-
tową (Rafał Norek) wydawało się, 
że doprowadzą do remisu, jednak 
goście wykorzystali swoją szansę 
i po jednej z akcji podwyższyli wy-
nik na 1:3.

W niedzielę, 18 października 
zespół LKS-u rozegrał na wyjeździe 
mecz ligowy z Wiarą Lecha Poznań. 
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 20 
na nowo wyremontowanej płycie 
ze sztuczną nawierzchnią przy ul. 
Gdańskiej na Śródce w Poznaniu. 
W tym meczu strzelono aż 9 bra-
mek. Takich emocji nikt  się nie 
spodziewał. Zawodnicy Wiary Le-
cha aż czterokrotnie prowadzili, 
jednak lubonianie do ostatnich 
minut toczyli dramatyczną walkę 
o zwycięstwo. W pełni zrealizowa-
li swój plan i ostatecznie pokonali 
gospodarzy 5:4! Bramki zdobyli: 
Piotr Palacz (2), Dawid Leszczyński, 
Jonasz Jeżewski i Piotr Bartczak.

24 października lubonianie po-
dejmowali Orkan Konarzewo. Po 
doskonałym spotkaniu pokonali 
gości 4:2. Podsumowując, można 
stwierdzić, że LKS mógł śmiało 
rozstrzygnąć spotkanie wyższym 
rezultatem na swoją korzyść. Bram-
ki zdobyli Jonasz Jeżewski (2), Jakub 
Mikołajczyk (2).

Za wyjazdowe cenne zwycię-
stwo z  liderem grupy – TPS-em 
Winogrady – w Poznaniu 31 paź-
dziernika gratulacje należą  się 
wszystkim zawodnikom i trenerowi 
Łukaszowi Kubiakowi. Lubonianie 
po efektownie rozegranym meczu, 
pokonali gospodarzy 2:1. Pierwszą 
bramkę dla LKS-u zdobył Dariusz 
Imbiorowicz. Zawodnicy TPS-u co 
prawda wyrównali na 1:1, ale zwy-
cięskiego gola strzelił Piotr Bart-
czak. W ten sposób na dwie kolejki 
przed zakończeniem sezonu lubo-
nianie wyszli na pozycję lidera! Po 
meczu trener Łukasz Kubiak po-
wiedział: Zwycięstwo odniesione na 
boisku lidera niezmiernie mnie cie-
szy. Zespół TPS-u postawił nam 
twarde warunki, ale na nasz sukces 
zapracował każdy zawodnik. W tym 
meczu graliśmy bardzo rozsądnie 
i wykorzystaliśmy swoje atuty.

Władysław Szczepanik

Drużyna Lubońskiego KS-u 
awansowała do 1/4 Finału Pucharu 
Polski strefy poznańskiej, pokonu-
jąc A-klasowy zespół Lidera Swa-
rzędz 1:0. Jedyną bramkę zdobył 
Jonasz Jeżewski.

Luboński liderem!

Tabela Klasy Okręgowej
Poznań-Wschód

 1.  Luboński KS  11 20 29:18
 2.  Piast Kobylnica  10 20 20:11
 3.  TPS Winogrady Poznań  11 20 21:18
 4.  Concordia Murowana Goślina 11 20 18:15
 5.  Warta Śrem  10 19 20:11
 6.  Vitcovia Witkowo  11 17 17:18
 7.  Wielkopolska Komorniki  10 15 14:13
 8.  Wiara Lecha Poznań  11 14 19:16
 9.  Lipno Stęszew  10 13 17:25
 10.  Polonia Poznań  11 12 15:17
 11.  1920 Mosina  11 12 22:21
 12.  Orkan Konarzewo  11 10 12:19
 13.  Kłos Zaniemyśl  11 8 12:22
 14.  Spójnia Strykowo  11 4 15:27

Poznańska klasa A
grupa I

 1.  Orkan Jarosławiec 11 31 47:10
 2.  Jurand Koziegłowy 11 22 20:18
 3.  Clescevia Kleszczewo 11 22 31:17
 4.  Zawisza Dolsk 11 21 16:12
 5.  Phytopharm Klęka 11 19 24:15
 6.  Czarni Czerniejewo 11 17 26:17
 7.  Stella Luboń 11 14 16:23
 8.  Maratończyk Brzeźno 11 13 27:25
 9.  Pogoń Książ Wlkp. 11 13 20:29
 10.  KS Łopuchowo 11 13 25:29
 11.  Polonia II Środa Wlkp. 11 10 22:25
 12.  Lider Swarzędz 11 10 11:32
 13.  Przemysław Poznań 11 9 15:36
 14.  Lotnik 1997 Poznań 11 8 20:32

Tabela klasy B
grupa II

 1.  Las Puszczykowo 9 23 32:12
 2.  Złoci Złotkowo 9 21 29:14
 3.  LKS Lipa 9 19 27:13
 4.  Rożnovia Rożnowo 9 19 23:21
 5.  SKS 13 Poznań 9 18 33:19
 6.  NKS Niepruszewo 9 10 13:15
 7.  Orły Plewiska 9 10 16:27
 8.  Pogrom Luboń 9 9 14:27
 9.  KS Uchorowo 9 9 16:18
 10.  Odlew Poznań 10 4 17:36
 11.  Okoń Sapowice 9 4 23:41

W Stelli drgnęło

n
Zwycięski taniec stellowców po meczu ze Środą 
Wlkp.   fot. Władysław Szczepaniak

11 października Pogrom Luboń 
uległ na własnym boisku zespołowi 
NKS Niepruszewo 0:2. Drugie zwy-
cięstwo w sezonie 2015-2016 lubo-
nianie odnieśli 24 października na 
wyjeździe, pokonując drużynę Okoń 
Sapowice 5:4. Gospodarze pomimo 
trzykrotnego prowadzenia musieli 
uznać wyższość zawodników z Lu-
bonia, którzy na przerwę schodzili, 
wygrywając 3:4. Za sukces i  wolę 

walki należy pochwalić wszystkich 
piłkarzy Pogromu, bohaterem tego 
spotkania był jednak Dawid Kubiak, 
który zdobył wszystkie 5 bramek!

8 listopada, w  kolejnym roze-
granym u  siebie, ostatnim już 
w rundzie jesiennej meczu, Pogrom 
pokonał Odlew Poznań 3:2. Bram-
ki zdobyli Dawid Kubiak, Sebastian 
Michalak i Krystian Zalewski. Jest 
to trzecie zwycięstwo lubonian w se-

Pięć goli Dawida Kubiaka!
zonie 2015-2016. Już teraz moż-
na śmiało stwierdzić, że zespół 
pod wodzą nowego szkoleniowca 
– Marka Gołębiewskiego – zu-
pełnie inaczej się prezentuje, niż 
w ubiegłym roku.

Władysław Szczepaniak
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Organizatorem turnieju był Klub 
Karate „Samuraj” Tarnowo 
Podgórne, Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym 
oraz Japan Karate Association (JKA) 
Polska. Celem zawodów było wy-
łonienie najlepszych zawodników 
w Polsce w poszczególnych konku-
rencjach. Przyjechali przedstawiciele 
18 klubów zrzeszonych w federacji 
Japan Karate Association z  terenu 
całego kraju oraz jeden klub z Pragi 
(Czechy). Nasze miasto reprezento-
wało dwóch utytułowanych zawod-
ników lubońskiej sekcji Klubu Karate 
„Samuraj Wielkopolska”: Marcin 
Kosmalski (24 lata – 2  Dan) oraz 
Maciej Kosmacz (20 lat – 1 Dan).

Intensywny program przygoto-
wań, konsekwentnie realizowany 
przez trenera Marcina Leszczynę, 
zaowocował wspaniałymi wynikami. 

Lubonianie dwukrotnie stawali na 
podium. Zdobywcą złotego krążka 
i tytułu Mistrza Polski w konkuren-
cji Kumite indywidualne mężczyzn 
(18-20 lat) został – Maciej Kosmacz. 
Do elitarnego grona medalistów 
Mistrzostw Polski wpisał się również 
zdobywca 3. miejsca w konkurencji 
Kumite indywidualne mężczyzn (+ 
21 lat) – Marcin Kosmalski.

Zadowolenia z postawy swoich 
podopiecznych nie ukrywał Sen se 
– Marcin Leszczyna (3 Dan). Medal 
zdobyty na tak prestiżowym turnie-
ju jak Mistrzostwa Polski to przecież 
nie tylko nagroda dla zawodnika, 
lecz także swego rodzaju uwieńcze-
nie pracy szkoleniowca.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że nasi medaliści dzielą się swoimi 
umiejętnościami prowadząc zajęcia 
z młodymi adeptami karate. Zajęcia 

Maciej Kosmacz – Mistrzem Polski
Spektakularnym sukcesem zawodników lubońskiego Klubu Karate „Samuraj Wielkopolska” zakończyły się 
rozgrywane w niedzielę, 11 października br. w Przeźmierowie k. Poznania, otwarte Mistrzostwa Polski JKA 
Kadetów, Juniorów i Seniorów oraz Puchar Polski JKA dzieci

n
Od lewej: Maciej Kosmacz, trener Marcin Leszczy-
na, Marcin Kosmalski

pozytywnie wpływają na ogól-
ny rozwój �zyczny dzieci, leczą 
wady postawy oraz płaskosto-
pie.

Piotr Kosmacz

Nabór
W Luboniu cały czas trwa na-
bór do początkującej grupy 
karate. Zajęcia prowadzone 
przez Macieja Kosmacza odby-
wają  się w  każdy wtorek 
w  godz. 17.20 – 18.20 oraz 
piątek 17 – 18 w Szkole Pod-
stawowej nr  2 przy ul. Żabi-
kowskiej.

Więcej informacji: https://
www.facebook.com/kosmacz-
trainings?fref=ts

Serdecznie zapraszamy.

Zwyciężył dublet: „My Słowia-
nie” (Dominik Prauziński, 
Mirosław Walich). Na dru-

gim miejscu uplasował  się zespół 
„Hańczuk” (Maciej Hańczuk, Paweł 
Pieprzyk). Miejsca od 3 do 6 zajęły 
zespoły z 4. zwycięstwami, o kolej-
ności decydował więc Buchholz, 
i tak 3. miejsce przypadło zespołowi 
„Koper Bula” (Krzysztof Prauziń-
ski, Mikołaj Szymański), a kolejne 
miejsca zajęły drużyny: „Gepard”, 
„Momo” i „Tour de France”.

Najlepszych nagrodzono pucha-
rami, rozdano też bony podarunko-
we ufundowane przez sponsora 
cyklu – sklep „Leclerc”.

Na zakończenie podsumowano 
wyniki z całego cyklu. Na podium 
stanęły zespoły, które w pięciu tur-
niejach wygrały 20 meczów. 1. miej-

sce zajęli „My Słowianie” (Dominik 
Prauziński, Mirosław Walich), zdo-
bywając 108 punktów, na 2. miejscu 
uplasował  się „Sztyler” (Andrzej 
Sztyler, Karol Kowalski) z 107 punk-
tami. Do grona najlepszych dołączył 
dublet z Lubońskiej Petanki – „Tour 
de France” (Karolina i Mikołaj Fa-
bisiowie), zdobywając 100 punktów. 
Cieszymy się, że w pierwszej dzie-
siątce klasy�kacji końcowej znala-
zły się aż 4 lubońskie drużyny.

W każdym z turniejów „Leclerc 
Luboń Cup” wzięło udział kilkadzie-
siąt osób. Dużą grupę graczy stano-
wili mieszkańcy Lubonia. Łącznie 
rozegrano 390 meczów, co zajęło 
około 40 godzin.

Cykl rozgrywek współ�nanso-
wany był ze środków otrzymanych 
z Urzędu Miasta Luboń, a patronat 

Finał Leclerc Cup
11 października odbył się ostatni turniej w bule z cyklu „Leclerc 
Luboń Cup” zorganizowany przez Klub „Lubońska Petanka” 
i LOSiR Sp z o.o. Zawody rozegrane w słoneczną, choć mroźną, 
październikową niedzielę zgromadziły na bulodromie przy ul. 
Dojazdowej drużyny z Lubonia, Gorzowa Wlkp., Poznania, Śremu, 
Kamionek, Mieczewa i Zaniemyśla

n
Zwycięzcy cyklu Leclerc Cup   fot. Lubońska Petanka

medialny objęły: „Wieści Lubońskie” 
i e-lubon.pl.

Składamy podziękowania współ-
organizatorowi „Leclerc Luboń Cup”, 
czyli LOSiR sp. z o.o. oraz wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w or-
ganizację zawodów, przede wszyst-
kim zaś zawodnikom za grę fair play 
i  dobrą atmosferę! Dziękujemy 
Urzędowi Miasta Luboń za przyzna-
nie dotacji na organizację cyklu oraz 
sponsorowi tytularnemu – sklepowi 

„Leclerc”. Fundatore nagród rzeczo-
wych podczas tegorocznego cyklu 
zawodów była „Lubońska Petanka”. 
Dziękujemy lubońskim mediom: 
„Wieściom Lubońskim” i e-lubon.pl 
za objęcie patronatu medialnego nad 
turniejami.

Szczegółowe wyniki ostatniego 
turnieju, klasy�kacja generalna oraz 
galeria zdjęć znajdują się na stronie: 
www.facebook.com/lubonskapetanka

Lubońska Petanka

Niecodzienną okazję do spotka-
nia swoich idoli mieli podopieczni 
oddziału Lecha Poznań – Football 
Academy w Luboniu. W piątek, 6 
listopada w  hali Lubońskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji na tre-
ningu najmłodszych piłkarzy poja-
wili się zawodnicy pierwszego ze-
społu Kolejorza – Marcin Kamiński 
i Dariusz Dudka!

Piłkarze wzięli aktywny udział 
w zajęciach, m.in. razem z najmłod-
szymi rozegrali kilkuminutowe 

mecze. Dla młodych zawodników 
była to niepowtarzalna okazja, by 
wymienić podania z Marcinem Ka-
mińskim czy cieszyć się ze zdoby-
tego gola z Dariuszem Dudką. Pod 
koniec zajęć wszyscy zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcie, a  następnie 
Lechici rozdali swoje autografy. 
Młodzi piłkarze byli zachwyceni 
możliwością zobaczenia swoich 
idoli i, co zresztą łatwo było zauwa-
żyć, świetnie się bawili!

Maria Wieczorek

Piłkarze Lecha w LOSiR-ze

n
 Czas na autografy – mali piłkarze z Lubonia w kolejce do swoich idoli   
fot. Maria Wieczorek
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Udany początek sezonu

Luboński Klub Tenisa Stołowego 
(LKTS), od sierpnia z nowym 
zarządem pod wodzą prezesa 

Mariusza Pyśka, bardzo pomyślnie 
rozpoczął rozgrywki 2015-2016. 
Na początek nasi zawodnicy ode-
brali statuetki podsumowujące 
poprzedni sezon: Maja Zielińska 
– dla najlepszej kadetki, Zuzanna 
Sułek – dla najlepszej młodziczki 
i  Patryk Pyśk – dla najlepszego 
młodzika Wielkopolski. Następ-
nie sportowcy przystąpili do serii 
udanych rozgrywek Grand Prix 
Wielkopolski i Grand Prix Polski.

Największym sukcesem zakoń-
czył się turniej I Grand Prix Polski 
Młodziczek i Młodzików rozegra-
ny w  Lidzbarku Warmińskim 
w  ostatni weekend września. 
W stawce 176 uczestników upraw-
nionych do startu z  limitów Pol-
skiego Związku Tenisa Stołowego 
(PZTS) i eliminacji wojewódzkich 
wystartowało trzech reprezentan-
tów LKTS Luvena Luboń: Zuzanna 
Sułek, Weronika Dombka i Patryk 
Pyśk. Zuzia została rozstawiona 
z numerem 2., podobnie jak Patryk. 
Weronikę rozlosowano z „11”. Po 

spektakularnej walce Zuzanna po-
konała w  finałowym pojedynku 
wynikiem 3:1 faworytkę turnieju 
Elżbietę Kwiatkowską. W  równie 
trudnym boju Patryk Pyśk uległ 
nieznacznie stosunkiem setów 2:3 
Kubie Kwapisiowi. Nasza trzecia 
reprezentantka – Weronika Domb-
ka – zakończyła rywalizację na 17. 
pozycji.

Jesteśmy dumni z  młodych 
zawodników, którzy osiągają coraz 
lepsze wyniki, zawsze z  nazwą 
swojego miasta na koszulkach. 
Dzięki nim Luboń staje się znany 
w  świecie tenisa stołowego, jako 
prężny ośrodek kształcący mło-
dzież w tej wymagającej dyscypli-
nie. Już niedługo Zuzanna i Patryk 
będą mieli okazję reprezentować 
nie tylko Luboń, ale Polskę na 
międzynarodowym turnieju Hun-
garian Open w  Szombathely, na 
który zostali powołani przez 
PZTS. Kolejnym, poza sukcesami 
młodzików, dowodem na prężny 
rozwój klubu jest powołanie Mai 
Zielińskiej, jako jedynej Wielko-
polanki, do Kadry Narodowej Ju-
niorek.    Agnieszka Zielińska

Z LKTS-u

Zuzia Sułek wicemistrzynią 
Polski!
W �nałowym turnieju Mini Olym-
pic Games (Mistrzostwa Polski do 
lat 12) w tenisie stołowym, rozegra-
nym 17-18 października w  Hali 
Sportowej „Omega” w  Jastrzębiu-
-Zdrój, startowali zawodnicy, którzy 
awansowali dzięki eliminacjom 
wojewódzkim oraz pół�nałom stre-
fowym. Ostatecznie zagrało 63 
chłopców i 56 dziewcząt z rocznika 
2003 i  młodszych. Wielki sukces 
odniosła Zuzanna Sułek, która prze-
szła do �nału, zajmując 2. miejsce, 

potwierdzając tym samym 
przynależność do czołów-
ki Polski w swojej katego-
rii. To kolejne wielkie 
zwycięstwo wychowanki 
Lubońskiego Klubu Teni-
sa Stołowego Luvena Lu-
boń, po wygranym we 
wrześniu 1  Grand Prix 
Polski Młodziczek. Bardzo 
dobrze zaprezentowała się 
też Weronika Dombka, 
awansując do najlepszej 
„16”. Zawodniczka dyspo-
nująca ogromnym poten-
cjałem rozwojowym, ma 
również wielką szansę na 
wejście do ścisłej czołów-
ki Polski. Najlepszy wynik 
w swojej karierze uzyska-
ła Natalia Piechota, zajmu-
jąc miejsce w  przedziale 
25-32. Poza wynikami 

cieszy świetna atmosfera w grupie 
dziewcząt. Wzajemne wsparcie pod-
czas zawodów jest tego najlepszym 
dowodem. Lubonianki zaprezento-
wały w każdym spotkaniu niezwy-
kłą waleczność i ambicję. Wierzy-
my, że poprzez pracę treningową 
będą odnosić kolejne sukcesy.     
 Piotr Ciszak

Podwójne złoto
Dziewczyny nie dały szans rywal-
kom. Chłopcy mieli trudną prze-
prawę, ale udało się. Na rozegra-
nych w Pecnej Drużynowych Mi-
strzostwach Powiatu Poznańskiego 
w Tenisie Stołowym reprezentacja 
Gimnazjum nr 2 w Luboniu zdo-
była podwójne złoto. W  kategorii 
dziewcząt Maja Zielińska i  Anita 
Chudy nie dały szans rywalkom na 
urwanie choćby seta i gładko wy-
grały wszystkie mecze (3:0). Nie-

wielki opór stawiła reprezentacja 
gimnazjum z Rokietnicy, zajmując 
drugie miejsce. Trzecie zdobyły 
zawodniczki z Tarnowa Podgórne-
go powtarzając swój sukces z ubie-
głego roku. Kolejne miejsca zajęły 
szkoły z Puszczykowa – 4, Zalasewa 
– 5 i  Kostrzyna – 6. Kleszczewo, 
Kórnik, Mosina i  Stęszew znala-
zły  się na miejscach w  przedziale 
7-10. Ogółem startowało 23 zawod-
niczek reprezentujących 10 gmin 
powiatu poznańskiego.

W kategorii chłopców nie było 
tak łatwo, a  to przez to, że jeden 
z  uczniów Gimnazjum nr  2 
w  Luboniu zmienił miejsce za-
mieszkania i w tym roku reprezen-
tował gminę Robakowo. Dariusz 
Sałamaszek jest czołowym zawod-
nikiem Wielkopolski i od tego roku 
grał przeciwko nam. Wyrównany 
poziom oraz lepsza psychika na-
szych zawodników zaważyła nad 
zwycięstwem i eliminacją Robako-
wa z fazy medalowej. Jan Kuźniarek 
i Krzysztof Witkowski spisali się na 
złoty medal i awansowali do �nałów 
rejonowych. Drugie miejsce zajęło 
gimnazjum z Chludowa, trzecie – 
z Rokietnicy, czwarte – z Robakowa. 
W sumie startowało 25 zawodników 
z 10 gmin.

Sukces naszych gimnazjalistów 
wynika z  regularnych treningów 
w Lubońskim Klubie Tenisa Stoło-
wego (LKTS), który co roku zapra-
sza młodzież z Lubonia i okolic na 
treningi pod opieką fachowej ka-
dry.    Łukasz Budzyński

cd.  
ze str. 
43

n
Zespół LKTS   fot. I. K. Piechota

n
Dekoracja zawodniczek. Na 2. Podium – Zuzia Sułek   fot. Krzysztof Piechota

n
„Złoty” Zespół LKTS-u w Pecnej

dzin), a także pracuje w świetli-
cy szkolnej, gdzie została zatrud-
niona za nauczyciela, który zre-
zygnował z  pracy. W  tej samej 
świetlicy pracuje również p. 
M. Gołaszewski. Te dwie osoby 
zostały zatrudnione w  miejsce 
nauczyciela, który nie podjął 
pracy w  Szkole Podstawowej 
nr 3.

Pani P.  Kędziora jest także 
zatrudniona w Gimnazjum nr 2 
w  Luboniu (w wymiarze 22,5 
godziny, w  tym 2 godziny na-
uczania indywidualnego). Zgod-
nie z informacją otrzymaną od 
Dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 3, w przypadku nieobecności 

w pracy p. P. Kędziory, w świe-
tlicy organizowane jest zastęp-
stwo. Zgodnie z  przepisami 
prawa, czas pracy nauczyciela 
zatrudnionego w  pełnym wy-
miarze godzin nie może prze-
kroczyć 40 godzin tygodniowo 
w jednej placówce. Mała liczba 
godzin pracy sprawia, że na-
uczyciele poszukują pracy w in-
nych szkołach, a zgodnie z prze-
pisami nauczyciel może praco-
wać w kilku szkołach jednocze-
śnie.

R. Suchowiak
kierownik Wydziału Oświaty Zdrowia 

i Kultury UM Luboń

Interwencja
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Sześćdziesięciu wyróżniającym 
się, młodym sportowcom i spor-
towcom niepełnosprawnym 

marszałek Marek Woźniak wręczył 
29 października w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Wiel-
kopolskiego w  Poznaniu decyzje 
o graty�kacji �nansowej, by pomóc 
im w rozwoju kariery. W uroczystości 
uczestniczyła też Marzena Wodziń-
ska, członek Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, radni Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i gość specjal-
ny – medalista Igrzysk Olimpijskich 
w Seulu w kajakarstwie i dwukrotny 
mistrza świata w tej dyscyplinie – 
Marek Łbik.

Stypendia sportowe Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego, 
których szczegółowe zasady przy-
znawania zostały zawarte w uchwa-
le Sejmiku Województwa Wielko-

Wyróżniono młodych i zdolnych
60 wielkopolskich sportowców, w tym dwóch z Lubonia, otrzymało stypendia od Marszałka Województwa Wielkopolskiego

n
Nagrodzeni sportowcy z województwa u Marszałka, wśród nich dwaj 
lubonianie

polskiego z 2011 r., wręczono w tym 
roku po raz 14. Wysokość nagrody, 
która jest wypłacana przez 12 mie-
sięcy od 1 września do 31 sierpnia 
kolejnego roku kalendarzowego, 
mieści się w przedziale 380-500 zł 
miesięcznie. Ustanowieniu stypen-
diów przyświecała idea nagradzania 
najlepszych, młodych sportowców 
Wielkopolski. Stypendia wpisują się 
w system sportu polskiego i są fun-
dowane w kategorii juniora i mło-
dzieżowca, w  przedziale wieku 18 
– 23 lat. Z założenia więc obejmują 
sportowców, którzy osiągnęli wyso-
ki poziom sportowy. Stanowią też 
element systemowego wspierania 
sportu wyczynowego w Wojewódz-
twie Wielkopolskim, na który skła-
da się �nansowanie: szkolenia mło-
dzieży uzdolnionej sportowo, udzia-
łu w zawodach i imprezach sporto-
wych, współorganizacji imprez 
sportowych oraz budowy i remon-
tów obiektów sportowych.

Wśród stypendystów znala-
zły się dwie osoby, które jako adres 

zamieszkania podały Luboń, są to: 
Łukasz Rybakowski z Klubu Spor-
towego „Warta” Poznań, który w ka-
jakarstwie na Mistrzostwach Euro-
py Juniorów zajął 3.  miejsce, a  na 
Mistrzostwach Polski – 2. (otrzymał 
stypendium w  wysokości 500  zł) 
oraz Jakub Jaskot z  Organizacji 
Środowiskowej Akademickiego 
Związku Sportowego, który otrzy-
mał stypendium (380 zł miesięcznie) 
za osiągnięcia w szermierce, szabli. 
Na Mistrzostwach Świata Juniorów 
był 4., na Mistrzostwach Europy 
Juniorów – 8., na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Europy – 7., a  na 
Mistrzostwach Polski zajął 1., 2., 3. 
miejsce.

Uroczystość w  Urzędzie Mar-
szałkowskim uświetnił pokaz gim-
nastyki akrobatycznej – skoków 
synchronicznych na trampolinie.

Anna Parzyńska-Paschke
Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego

Uczeń SP 4 z klasy Vc – Bruno Czechowicz – wywalczył 
III miejsce i brązowy medal na prestiżowych ogólnopolskich 
zawodach dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 17 lat z Polski 
i z zagranicy – VII Memoriale Jigoro Kano w Judo, rozgrywa-
nych w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 24-25 paździer-
nika ku pamięci twórcy Japońskiej Sztuki Walki Judo. Zawody 
zorganizował Polski Związek Judo i  Akademii Judo Poznań 
przy wsparciu Miasta Luboń, Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Mirosław Gołąb

Obiecujący judoka

Z prawej, 
na 3. po-
dium – Bru-
no Czecho-
wicz z SP 4   
fot. Miro-
sław Gołąb

n

W ramach cotygodniowych 
zmagań, ponad 4,5 tysiąca młodych 
piłkarzy, grających na co dzień 
w  barwach Akademii Piłkarskiej 
Reissa oraz Akademii Piłkarskiej 
Falubaz rywalizowało o najwyższe 
miejsce na podium w różnych ka-
tegoriach wiekowych. Po 3 kolejkach 
jesiennej rundy Wielkopolsko-Lu-
buskich Lig Piłkarskich (WLLP) 
drużyna z Lubonia okazała się bez-
konkurencyjna! Wyprzedzając swo-
ich przeciwników ze Szczepankowa 
i Poznania, zdobyła łącznie 19 punk-
tów w 9 meczach w ramach rozgry-
wek grupy B2 (roczniki 2005-2006). 
Dzięki temu znakomitemu wyniko-
wi, młodzi lubonianie zagoszczą na 
fotelu lidera przez kilka miesięcy aż 
do wiosny, kiedy rozgrywki na bo-
iskach zewnętrznych zostaną wzno-
wione. – Przerwa zimowa w  roz-

grywkach WLLP pozwoli na bezpro-
blemową adaptację dzieci na halach, 
w  których będziemy trenować od 
listopada. Kilkumiesięczny „rozbrat” 
z  meczami w  ramach naszych lig 
umożliwi także pełne skupienie  się 
zawodników i  trenerów na przygo-
towaniach do turniejów mikołajko-
wych Reiss Cup, będących dla nasze-
go klubu jednym z punktów kulmi-
nacyjnych całego sezonu – mówi 
Marek Pawłowski, dyrektor ds. 
sportu.

– Najlepsze zespoły z poszczegól-
nych grup zmierzą się ze sobą w tur-
nieju �nałowym, który odbędzie się 
w czerwcu przyszłego roku. – doda-
je Piotr Matecki, prezes zarządu 
klubu.

Maciej Tomczyk
specjalista ds. PR  

– Akademia Piłkarska Reissa

Na czele tabeli
Lubońska drużyna Akademii Piłkarskiej Reissa – liderem 
Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich grupy B

Lubońscy piłka-
rze w akcji

Znawcą, który 28 października 
2015  r., po skończonym meczu 
o Puchar Polski pomiędzy Zagłę-
biem Lubin a Lechem Poznań 0:1 
wyrażał w TV Polsat Sport swoje 
opinie i analizował z dziennikarza-
mi przebieg spotkania piłkarskiego 
był znany w  świecie sportowym 
lubonianin, Jarosław Araszkiewicz, 
od niedawna trener Unii Swarzędz.

WS

Piłkarski ekspert

n
Jarosław Araszkiewicz w wypowia-
dający się dla TV Polsat Sport   fot. 
Władysław Szczepaniak

n
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Oznacz swój rower
W ramach policyjnego programu prewencyjnego „Poznański rower 

– bezpieczny rower” Komisariat Policji w Luboniu zaprasza mieszkań-
ców do oznakowania jednośladów. Znakowanie odbędzie się w Komisa-
riacie Policji przy ul. Powstańców Wlkp. w dniach: 19.11 w godz. 10-13; 
27.11 w godz. 15-18; 03.12 w godz. 10-13; 16.12 w godz. 15-18 i 29.12 
w godz.10-13. Rowery powinny być wyposażone w jedno światło pozycyjne 
białe lub żółte, element odblaskowy, co najmniej jeden działający hamulec 
oraz dzwonek. Osoba, która chce przystąpić do programu powinna mieć 
z sobą dowód osobisty i ew. dowód zakupu roweru. Konieczne jest też 
uczestnictwo osoby pełnoletniej w przypadku znakowania rowerów dzieci.

PAW

POLICJA – STRAŻ

W październiku strażnicy miej-
scy wykonali łącznie 501 interwen-
cji. 41 wiązało  się z  umiejscowie-
niem plakatów wyborczych niezgod-
nie z  „Komunikatem Burmistrza 
Miasta Luboń w  sprawie miejsca 
i zasad umieszczania plakatów i ma-
teriałów wyborczych w  wyborach 
do Sejmu RP i Senatu RP”. Zwraca-
liśmy uwagę przede wszystkim na 
skrzyżowania, gdzie plakaty mogą 
znacząco wpływać na bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym, oraz na 
te, których wymiary były niezgodne 
z  przyjętymi zasadami. Strażnicy 
kontynuowali też kontrole związane 
z przyłączeniem nieruchomości do 
kanalizacji sanitarnej. Było ich 
w minionym miesiącu 71. Spadek 
temperatury powietrza sprawił 
wzrost interwencji związanych ze 
spalaniem nieczystości stałych. Ta-
kich przypadków odnotowaliśmy 
19. W tym miejscu pragnę przypo-
mnieć, iż zgodnie z „Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Luboń”, w paździer-
niku i listopadzie można spalać susz 
ogrodowy, oczywiście pod warun-
kiem, że nie stanowi to uciążliwości 

dla sąsiednich posesji. Interwencji 
związanych z naruszeniem „Ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi” było 
16. Dwie osoby przewieźliśmy do 
Izby Wytrzeźwień. W siedmiu przy-
padkach nasze interwencje były 
związane z  bezpańskimi psami. 
Trzykrotnie wzywaliśmy współpra-
cującego z nami weterynarza – do 
rannych zwierząt. Wraz z funkcjo-
nariuszami z  Komisariatu Policji 
w  Luboniu przeprowadziliśmy 4 
patrole szkolne. Dokonaliśmy też 29 
konwojów dokumentów oraz 3 kon-
woje wartości pieniężnych. 3 paź-
dziernika zabezpieczaliśmy ład 
i porządek podczas koncertu �na-
łowego VII Lubońskiego Festiwalu 
Piosenki. W niedzielę, 25 paździer-
nika wypełnialiśmy swoje obowiąz-
ki podczas wyborów do Sejmu i Se-
natu RP. 31 października strażnicy 
pomagali podczas przemarszu „Ko-
rowodu Świętych” z kościoła pw. św. 
Barbary oraz w  ramach corocznej 
akcji „Znicz” dbali o  ład i bezpie-
czeństwo w obrębie cmentarza pa-
ra�alnego.

Straż Miejska

Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

W październiku Ochotnicza Straż 
Pożarna interweniowała 21 razy (9 
pożarów, 11 miejscowych zagrożeń 
i 1 fałszywe wezwanie). Zdarzenia 
miały miejsca w  Luboniu oraz na 
terenie gminy Komorniki.
Qn 01.10 – sprawdzenie przyczyny 

załączenia się systemu przeciwpo-
żarowego w CH Factory na ul. Dę-
bieckiej; wypadek 4 samochodów 
osobowych w Wirach (ul. Łęczyc-
ka-Zespołowa) i neutralizacja pla-
my ropopochodnej z powierzchni 
jezdni na skrzyżowaniu Sobieskie-
go-Fabryczna.
Qn 05.10 – pożar kontenera na śmieci 

na ul. Krętej.
Qn 07.10 – pożar w  opuszczonym 

budynku na ul. Sobieskiego.
Qn 10.10 – kolizja samochodu oso-

bowego ze słupem oświetleniowym 
ul. Unijnej.
Qn 11.10 – wypadek 2 samochodów 

osobowych na skrzyżowaniu ul. Ar-
mii Poznań-Dębieckiej.
Qn 12.10 – pożar krzaków i  trawy 

w Wirach (ul. Laskowska); wypadek 
2 samochodów osobowych w Ko-
mornikach (ul. Komornicka).
Qn 13.10 – kolizja 2 samochodów oso-

bowych w Wirach (ul. Komornicka).
Qn 14.10 – pożar stolarni w Komor-

nikach (ul. Kościuszki); pożar ma-
szyny w warsztacie na ul. Spokojnej.

Qn 15.10 – wypadek 2 samochodów 
osobowych w  Komornikach (ul. 
Rosnowska).
Qn 19.10 – uderzenie ciężarówki 

w wiadukt kolejowy na ul. Powstań-
ców Wlkp.
Qn 23.10 – neutralizacja plamy ro-

popochodnej z powierzchni ul. Źró-
dlanej; pomoc zespołowi pogotowia 
ratunkowego w przetransportowaniu 
osoby chorej z domu do karetki na 
ul. Leśmiana.
Qn 27.10 – pożar w kotłowni w Ro-

snówku (ul. Kręta).
Qn 29.10 – sprawdzenie przyczyn 

pojawienia  się nieznanej substan-
cji w strumyku przy ul. Źródlanej.
Qn 31.10 – pożar kontenera na śmieci 

na ul. Traugutta; wypadek 3 samo-
chodów osobowych na ul. Dębieckiej.

Norbert Kaźmierczak
OSP

n
Wypadek dwóch samochodów osobo-
wych na skrzyżowaniu ul. Armii Poznań 
i Dębieckiej w niedzielę, 11 października 
ok. godz. 14.30    fot. Piotr P. Ruszkowski

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00
Qn 01.10 – przy ul. Sobieskiego lubońscy 

policjanci zatrzymali mężczyznę kieru-
jącego pojazdem pomimo posiadania 
zakazu sądowego.
Qn 02.10 – przy ul. Dębieckiej zatrzy-

mano kierowcę prowadzącego samochód 
pod wpływem środków odurzających.
Qn 03.10 – w CH Factory przy ul. Dę-

bieckiej nieznany sprawca skradł miesz-
kance Włocławka portfel z dokumen-
tami, kartami kredytowymi i gotówką 
(200 zł).
Qn 03.10 – z terenu posesji przy ul. 11 Li-

stopada nieznany sprawca skradł rower 
(straty: 3 000 zł).
Qn 03.10 – przy ul. Powstańców Wlkp. 

zatrzymano kierowcę prowadzącego 
pojazd pod wpływem środków odurza-
jących. Pasażer zaś posiadał narkotyki, 
ponadto okazało się, że 
jest poszukiwany przez 
prokuraturę.
Qn 03/04.10 – na nie-

strzeżonym parkingu 
przy ul. Sikorskiego 
skradziono 4 kołpaki 
od citroena (straty: 
500 zł).
Qn 05.10 – przy ul. Brzechwy policjanci 

odnaleźli renault poszukiwane od wrze-
śnia przez policję francuską.
Qn 06.10 – przy ul. Poznańskiej policjan-

ci zatrzymali mężczyznę kierującego 
pojazdem pomimo cofnięcia mu sto-
sownych uprawnień.
Qn 06.10 – przy ul. Żabikowskiej poli-

cjanci zatrzymali mężczyznę prowadzą-
cego samochód pod wpływem środków 
odurzających.

Qn 07.10 – w jednym 
ze sklepów CH Factory przy ul. Dębiec-
kiej trzej nieznani sprawcy skradli czte-
ry kurtki, bluzę oraz uszkodzili 12 klip-
sów zabezpieczających (straty: ponad 
1 200 zł).
Qn 08.10 – przy ul. Romana Maya za-

trzymana mężczyznę posiadającego 
narkotyki.
Qn 08.10 – przy ul. Spokojnej zatrzyma-

no mężczyznę podejrzanego o paserstwo 
części pochodzących ze skradzionych 
pojazdów.
Qn 09.10 – z posesji przy ul. Armii Poznań 

mieszkaniec Poznania skradł rury mie-
dziane, towary budowlane i narzędzia 
(straty: ponad 1 000 zł).
Qn 09.10 – z  niestrzeżonego parkingu 

przy ul. Niezłomnych skradziono peu-
geota (straty: 
50 000 zł).
Qn 09.10 – skra-

dziono tablice 
rejestracyjną od 
samochodu za-
parkowanego przy 
ul. Romana Maya.

Qn 10.10 – lubońscy i  puszczykowscy 
policjanci zatrzymali na gorącym uczyn-
ku dwóch mężczyzn i kobietę – miesz-
kańców Poznania –podejrzanych o kil-
ka kradzieży odzieży w CH Factory przy 
ul. Dębieckiej. Okazało się, że kobieta 
była poszukiwana w celu doprowadzenia 
do Aresztu Śledczego.
Qn 12.10 – w  jednym ze 

sklepów CH Factory dwóch 
nieznanych sprawców skra-
dło kurtki (straty: ponad 
700 zł).

cd.  
na str. 
58

W październiku popełnio-
no również 2 przestępstwa 

internetowe

W czwartek, 8 października policjanci z Wydziału Kryminalnego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji (KWP) w  Poznaniu zatrzymali w  Luboniu 
mężczyznę podejrzewanego o paserstwo. Na należących do niego placach 
z częściami samochodowymi przy ulicach Spokojnej i Podgórnej policjan-
ci zabezpieczyli cztery skrzynie biegów, silnik od samochodu marki BMW 
z częściowo pousuwanymi cechami identy�kacyjnymi oraz elementy ka-
roserii od trzech samochodów marki Citroen i Peugeot (wszystkie skra-
dzione tego roku we Francji i Włoszech). Oględziny przeprowadzone przez 
biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP potwierdziły, że są to 
części pochodzące ze skradzionych pojazdów. Ich wartość oszacowano 
wstępnie na 90 000 zł. Za przestępstwo paserstwa Kodeks Karny przewi-
duje do 5 lat więzienia.

Dobre rozpoznanie środowiska przestępczości samochodowej jest klu-
czowe do zwalczania tego procederu. Grupy zajmujące się przestępczością 
samochodową mają ścisły podział ról. Są w nich osoby odpowiedzialne za 
kradzieże pojazdów, inni zajmują się ich transportem do tzw. „dziupli”. Tam 
auta są najczęściej demontowane i sprzedawane na części poprzez giełdy 
samochodowe lub portale internetowe. Należy pamiętać, by nie korzystać 
z niesprawdzonych okazji do zakupu podzespołów samochodowych, po-
nieważ można samemu narazić się na odpowiedzialność karną.

Na podstawie informacji uzyskanych w KP Luboń i KWP Poznań
PAW

Nalot na „dziuple”
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POLICJA – STRAŻ

Lubońscy policjanci przeprowa-
dzają czynności w  celu ustalenia 
tożsamości mężczyzn, którzy 12 
października br., w  sklepie „4F” 
w CH Factory, dokonali kradzieży 
odzieży. Osoby, które znają tożsa-
mość mężczyzn na zamieszczonej 
fotografii proszone są o  kontakt 
z  dyżurnym Komisariatu Policji 
w  Luboniu, tel. 61  841  49  00 lub 
policjantem prowadzącym postę-
powanie – tel. 61 841 49 16.

KP Luboń

Kto rozpoznaje?

n
Poszukiwani – zdjęcie z monitoringu

W szkoleniu uczestniczyły oso-
by zajmujące się na co dzień pro�-
laktyką uzależnień oraz wspiera-
niem rozwoju młodzieży, czyli pe-
dagodzy lubońskich szkół oraz 
policjanci z  Zespołu Pro�laktyki 
Społecznej z Lubonia.

Tematyka szkolenia obejmowa-
ła zagadnienia: Dopalacze – czym 
są, legalność, efekty działania, skut-
ki zażywania, sygnały ostrzegawcze 
używania, podejmowanie działań 
interwencyjnych, wspieranie rodzi-
ny, terapia uzależnienia; Inne naj-
powszechniejsze narkotyki – skala 
zażywania przez młodzież i doro-
słych – multimedialny pokaz, spo-
soby ich działania, charakterystycz-
ne zachowania pod wpływem środ-
ka, uzależnienia krzyżowe, moty-

wowanie do leczenia, terapia; Alko-
hol – rozpoznawanie problemów na 
różnych etapach spożywania, funk-
cjonowanie rodziny alkoholowej 
a trudności w pomaganiu, motywo-
wanie do podjęcia leczenia, proce-
dura sądowego zobowiązania do 
leczenia odwykowego, rola AA 
w leczeniu.

Szkolenie było kolejnym, po 
debacie pn. „Dopalacz – życia znie-
walacz” oraz wprowadzonym do 
lubońskich gimnazjów Programem 
Pro�laktycznym „FreD”, etapem do 
poszerzenia wiedzy na temat nar-
kotyków i nowych zagrożeń dzieci 
i młodzieży.

Lidia Grycz
KP Luboń

Współczesne wyzwania
27 listopada w Urzędzie Miasta odbyło się szkolenie zorganizowane 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
pn. „Dopalacze, inne narkotyki, alkohol-współczesne wyzwania”, 
prowadzone przez dr Katarzynę Właśniak – psychoterapeutę, 
trenera Wielkopolskiej Fundacji ETOH

Lubońscy policjanci rozpoczęli 
działania pod nazwą „Znicz 2015” 
w  piątek, 23 października. Celem 
było zapewnienie bezpieczeństwa 
i porządku w ruchu ulicznym oraz 
niedopuszczenie do zakłóceń na 
terenie miasta w dniu Wszystkich 
Świętych oraz jego oktawie. Kon-
trolowano miejsca postoju pojaz-
dów, by nie dopuścić do kradzieży 
na parkingach niestrzeżonych 
i punktach czasowo wyznaczonych 
do parkowania, zwłaszcza w rejonie 
cmentarzy, w sąsiedztwie kościołów 

oraz byłego obozu hitlerowskiego 
przy ul. Niezłomnych. Udrażniano 
ciągi dojazdowe do cmentarzy oraz 
udzielano informacji dotyczących 
zmian oznakowania terenów przy-
ległych do nekropolii. Od 30 paź-
dziernika do 2 listopada w  akcji 
brało udział 55 policjantów. W tym 
okresie odnotowano 3 kolizje dro-
gowe oraz zatrzymano jednego nie-
trzeźwego kierowcę. Wielu kierow-
ców i pieszych zostało pouczonych 
o właściwych zasadach ruchu.

PAW

Akcja „Znicz 2015”

W drugiej połowie październi-
ka lubońscy policjanci udali się do 
Szkoły Podstawowej nr 4 na zbiórkę 
18. Lubońskiej Drużyny Harcerskiej 
oraz 17. Lubońskiej Grupy Zucho-
wej „Leśne Duszki”. Omówiono 
zagadnienia z zakresu bezpieczeń-
stwa na drodze, a w grupie starszej 
– w  przestrzeni internetowej. Zu-
chom przypomniano zasady bez-
piecznego zachowania w  domu, 
kiedy przebywają bez opieki doro-
słych, oraz w kontaktach z obcymi. 
Uczestników zachęcano do włącze-
nia się do akcji pod nazwą „Zatrzy-
maj się – daj przykład”. Zwrócono 

również uwagę na potrzebę używa-
nia w porze wieczornej elementów 
odblaskowych oraz wyświetlono 
�lm o  sensie noszenia odblasków 
i  zadbaniu, by być widocznym, 
uczestnicząc w  ruchu drogowym. 
Pod koniec spotkania, co cieszy-
ło  się największym zainteresowa-
niem, przedstawiono i  omówiono 
podstawowy sprzęt policyjny uży-
wany przez policjantów prewencji, 
po czym rozdano opaski odblasko-
we oraz elementarze „Z Pyrkiem 
bezpieczniej”.

Lidia Grycz
KP Luboń

Policjanci u harcerzy

n
Starszy sierżant Lidia Grycz z grupą lubońskich harcerzy

We wrześniowym wydaniu „Informatora Miasta Luboń” na 
str. 9 wyeksponowano numer komórki: 601 986 986 jako „Telefon 
Alarmowy Miasta Lubonia”. Podany numer jest służbowym telefo-
nem interwencyjnym Straży Miejskiej, czynnym w godzinach pracy 
municypalnych, którzy od poniedziałku do czwartku pełnią służbę 
w godz. 6 – 22 (2 zmiany), w piątki pracują na 3 zmiany od godz. 6 do 
6, a w soboty w godz. 6 – 14 i 22 – 6 (2 zmiany). Na numer 601 986 986 
przekierunkowywane są też połączenia z telefonu stacjonarnego Stra-
ży Miejskiej (61 813 19 86) wtedy, gdy strażników nie ma w siedzibie 
w budynku dworca kolejowego.

W porach i dniach, kiedy strażnicy miejscy nie pracują, połącze-
nia obsługuje Ochotnicza Straż Pożarna.

(S)

Miejski telefon alarmowy

Qn 12.10 – nieznany sprawca włamał się 
do domu jednorodzinnego przy ul. 
Żabikowskiej i skradł biżuterię (straty: 
3 000 zł). Na miejscu przeprowadzono 
penetrację z psem tropiącym oraz za-
bezpieczono ślady.
Qn 15.10 – włamano się do mieszkania 

przy ul. 11 Listopada i skradziono: bi-
żuterię, zegarki, bony towarowe i odzież 
(straty: 2 000 zł). Na miejscu pojawił się 
przewodnik z psem tropiącym, a tech-
nik kryminalistyki zabezpieczył ślady 
daktyloskopijne.
Qn 15.10 – włamano się do mieszkania 

w  szeregowcu przy ul. Szreniawskiej 
i skradziono junkers gazowy oraz na-
rzędzia budowlane.
Qn 15.10 – znajomy mieszkańca ul. Fa-

brycznej przywłaszczył sobie jego port-
fel z dokumentami, kartą bankomato-
wą i pieniędzmi (straty: 600 zł).
Qn 16.10 – przy ul. Magazynowej poli-

cjanci zatrzymali mężczyznę podejrza-
nego o  kradzież alkoholu o  wartości 
2  000  zł (część skradzionego towaru 
odzyskano).

Qn 16.10 – przy ul. Buczka mężczyźnie 
skradziono z kurtki: paszport, telefon 
komórkowy i gotówkę (straty: 350 zł).
Qn 16.10 – przy ul. Żabikowskiej poli-

cjanci zatrzymali trzech mężczyzn 
biorących udział w bójce.
Qn 17.10 – z niestrzeżonego parkingu 

przy ul. Kochanowskiego skradziono 
samochód Seat (straty: 24 000 zł).
Qn 18.10 – nieznany sprawca skradł 

mieszkance Poznania z torebki w CH 
Factory: portfel z dokumentami, kartą 
płatniczą oraz gotówką (straty: 250 zł).
Qn 20.10 – przy ul. Armii Poznań nie-

znany mężczyzna wyrwał i skradł miesz-
kance naszego miasta telefon komór-
kowy (straty: 500 zł).
Qn 20.10 – nieznany sprawca włamał się 

do auta BMW przy ul. Armii Poznań 
i skradł radio oraz nawigację GPS. Na 
miejscu zabezpieczono ślady daktylo-
skopijne.
Qn 24.10 – policjanci zatrzymali pra-

cownicę sklepu przy ul. Żabikowskiej, 
która ukradła z kasy 720 zł (przestępstwo 
ujawniono dzięki zapisowi monitorin-
gowemu).

Kronika policyjnacd.  
ze str. 
57

Qn 25.10 – przy ul. Kwiatowej jedna 
kobieta pobiła drugą, raniąc jej twarz.
Qn 26.10 – z sypialni domu jednorodzin-

nego przy ul. Walki Młodych skradzio-
no biżuterię (straty: 1 500 zł).
Qn 26.10 – w mieszkaniu przy ul. Panka 

dwie nieznane kobiety podające się za 
pracowników Opieki Społecznej ukra-
dły jego właścicielce dwa portfele z pie-
niędzmi (straty: 2 440 zł).

Qn 26.10 – nieznany sprawca uszkodził 
samochód marki Seat zaparkowany przy 
ul. Malinowej.
Qn 28.10 – na niestrzeżonym parkingu 

przy ul. Armii Poznań, nieznany spraw-
ca skradł katalizator od mercedesa 
(straty: 5 000 zł).

Na podstawie danych Policji
Paweł Wolniewicz
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BAW SIĘ Z NAMI

Jak przesłać życzenia?
Życzenia do rubryk: „Z serca” i  „Kolacja we dwoje” można 

kierować do redakcji: e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.
pl), SMS-em [pod numer 71068 wysłać: TC.WLZSERCA.(treść 
życzeń do 160 znaków), koszt usługi – 1 zł netto (1,23 zł z VAT)] 
lub na kartkach (wrzucać do niebieskich skrzynek pocztowych na 
terenie miasta lub przynieść do redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).

(red)

Qn Z okazji urodzin Bożence Szulc 
– niech radości zawsze w Twoim ser-
cu gości, zdrowie dopisuje na długie 
lata, uśmiech nigdy nie znika z Twej 
twarzy. Monika z rodzinką.
Qn Stu lat i jednego dnia dłużej z oka-

zji urodzin – Cristal i Leo – życzą 
przyjaciele z  Kowbojskiego Mia-
steczka w Luboniu. (@)
Qn Wszystkiego najlepszego z okazji 

uzyskania praw miejskich przez Lu-
boń życzą członkowie i sympatycy 
Kowbojskiego Miasteczka w Luboniu.
Qn W dniu Twoich imienin i urodzin 

życzę ci Córeczko wszystkiego, co 
najlepsze, spełnienia marzeń oraz 
zdrowia, twój tata-koala – kocham 
cię bardzo – pamiętaj o tym zawsze.
Qn Bądź jasnym promieniem dla tych, 

co słońca nie znają. Żyj zawsze czy-
nem, nigdy marzeniem i niech Cię 
ludzie kochają. Z okazji urodzin – 
kochanej Wnuczce Adriannie – ko-
chający dziadkowie z ul. Solskiego.
Qn Dziękujemy panu Tadeuszowi 

Podbylskiemu, który o�arował nowe 
zabawki dla naszych dzieci, za dobre 
serce i hojność – personel oraz dy-
rektor Przedszkola nr 1 w Luboniu.

Qn Panu Stanisławowi Malepsza-
kowi – zdrowia, radości i  wielu 
owocnych dni życia, z okazji imienin 
życzą „Wieści Lubońskie” i zarząd 
„Forum Lubońskiego.
Qn Panu Januszowi Piaseckiemu – 

wieloletniemu Sekretarzowi Miasta 
– życzymy satysfakcji z  wysiłków 
przy organizacji pracy lubońskiego 
Urzędu oraz pomyślności w życiu 
osobistym.
Qn Z okazji Międzynarodowego Dnia 

Niewidomych (13.11) – Wszystkim, 
którzy widzą, czując życzymy życz-
liwości ze strony otoczenia, radości 
i pomyślności.
Qn Pracownikom Socjalnym – z oka-

zji ich święta (21.11) życzymy sa-
tysfakcji z pracy istotnej dla całego 
społeczeństwa, docenienia ich wy-
siłków (również materialnie) przez 
władze oraz pomyślności w  życiu 
osobistym.
Qn Iwonie i  Andrzejowi Torkow-

skim, z okazji urodzin Iwony oraz 
50. urodzin i  imienin Andrzeja – 
wszystkiego najlepszego, spełnienia 
marzeń życzą Hanowie.

Z serca
Qn Kochani Dziadkowie! Żadna prze-

szkoda nie okazała  się na tyle sil-
na, żeby stanąć na drodze Waszego 
szczęścia, trwającego już… 50 lat. Pół 
wieku razem, to najlepszy prezent, 
jaki mogliście dać swoim wnukom, 
w tym i mnie. Dziękuję za to, że po-
kazaliście mi, jak należy kochać oraz 
za Waszą pomoc i wsparcie w każ-
dej chwili mojego życia. Kochanym 
Dziadkom, Walentynie i Antoniemu 
Wandasom, z okazji Złotych Godów, 
dużo zdrowia i miłości w ich dalszym 
pożyciu małżeńskim oraz życzenia 
spokoju, pomyślności i  zdrowia na 
dalsze lata wspólnego życia składa 
Krystian z Kasią.   (@)
Qn Kochanym rodzicom – Florentynie 

i Romanowi Kałużnym – z okazji 35. 
rocznicy ślubu (koralowych godów) 
– dalszych wspólnych lat w zdrowiu 
i miłości życzą dzieci i wnuki.
Qn Z okazji 43. rocznicy ślubu – Ko-

chanym Rodzicom i Dziadkom Ste-
fanii i Aleksandrowi Nadobnikom 
– moc najgorętszych życzeń: zdrowia, 
pomyślności, spełnienia marzeń oraz 
błogosławieństwa Bożego na kolejne 
lata życzą Ania, Piotr i Dawid :-)

Qn Z okazji 30. rocznicy ślubu – Teresie 
i Karolowi Łuczakom – moc najser-
deczniejszych życzeń, dużo zdrowia, 
spełnienia marzeń oraz wielu łask 
Bożych życzy Jola z rodziną.
Qn Z okazji święta Waszego, życzenia 

wszystkiego najlepszego. Niech każdy 
dzień dostarcza radości i uśmiech za-
wsze w sercach gości. Niechaj problemy 
Was omijają, a wszyscy bardzo Was 
kochają. Bo jak nikt inny na świecie, 
Wy na to zasługujecie. Z okazji 30. 
rocznicy ślubu – Marii i Bogusławo-
wi Mączyńskim, Rodzicom, Teściom, 
Dziadkom – wszystkiego najlepszego.

Kolacja we dwoje

Na kolację do restauracji „Villa 
Montana” przy ul. Poniatowskiego 14 
wybiorą się w tym miesiącu państwo 
Stefania i Aleksander Nadobniko-
wie. Życzymy przyjemności. Prosimy 
o kontakt redakcją.

Zabawa polega na odgadywaniu 
ciekawych i  charakterystycznych 
miejsc w Luboniu. Prosimy określić, 
co przedstawia opublikowana foto-
gra�a i  gdzie obiekt  się znajduje. 
Odpowiedzi można przesyłać (rów-
nież pocztą elektroniczną), dostar-
czać do redakcji (ul. Wschodnia 23 
a lok. 62) albo wrzucać do niebie-
skich skrzynek „Wieści Lubońskich” 
na terenie miasta. Kartki z  dopi-
skiem: „Zgadnij, co to” muszą być 
podpisane imieniem i nazwiskiem 
uczestnika konkursu. Wśród tych, 
którzy nadeślą poprawne odpowie-
dzi, rozlosujemy upominki. Prosimy 
też o nadsyłanie swoich propozycji 
(fotogra�i).

Opublikowane w ubiegłym mie-
siącu zdjęcie przedstawiało fragment 
drewnianego „kościoła” z wieżycz-
ką znajdującego się w kowbojskim 
miasteczku „Western City Luboń” 
przy ul. Kwiatowej 30. Wykonanie 
i konstrukcja obiektu nawiązuje do 

czasów Dzikiego Zachodu. Spośród 
poprawnych odpowiedzi wylosowa-
liśmy tę, którą nadesłała Ewa Woj-
ciechowska z  ul. 11  Listopada. Po 
odbiór niespodzianki zapraszamy do 
redakcji (ul. Wschodnia 23  a/62) 
w godzinach dyżurów.  (red)

Zgadnij, co to?

n
Drewniany „kościół” w miasteczku 
country przy ul. Kwiatowej w Luboniu   
fot. Zbigniew Henciel

Zgadnij, frag-
ment jakiego 
publicznego 
obiektu poka-
zujemy?   fot. 
Piotr P. Rusz-
kowski

n

Z okazji 25-lecia Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców „Wieści 
Lubońskie”, przypadającego w grudniu 
2015 r., już od kilku miesięcy zapra-
szamy czytelników do udziału w naj-
większym w historii pisma konkursie 
z cennymi 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 końcowe 
hasło. Ostatnia para ukaże się w li-
stopadowym wydaniu „WL”. Listę na-
grodzonych opublikujemy w grudnio-
wym numerze „Wieści Lubońskich”.

W listopadzie przedstawiamy 
kolejne dwa elementy hasła: Luboń-
skie, lat. Przypominamy też hasła 
z  poprzednich miesięcy: marzec 
– Miesięcznik, miastu; kwiecień – 
Wieści, mieszkańcom; maj – o, cha-
rakterze; czerwiec – samorządowe, 
służy; lipiec – już, 25; sierpień – jego, 
czasopismo; wrzesień – Niezależny, 
Mieszkańców; październik – i, oby-
watelskim.

Sponsorzy nagród w konkursie:
Qn „Hanna Style” Bielizna damsko-

-męska i dziecięca – Hanna Nowak, 
Luboń, ul. Puszkina 38A,
Qn Beata Wiśniewska – Wielkopolska 

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-Srebro) – 

Stanisław Miedziński, Luboń, ul. Osie-
dlowa 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,
Qn Firma „Patron Plus” Sp. z  o.o. 

Ochrona, Konwoje, Sprzątanie – 
Stanisław Wojski, Poznań, ul. Fi-
larecka 6a.

Władysław Szczepaniak

Jubileuszowy konkurs 
„Wieści Lubońskich”
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BAW SIĘ Z NAMI

Poziomo
 1.  statek rybacki
 4.  pot. pieniądze
 7.  żądłówka
 8.  konkurent
 9.  szałas pasterski w górach
 10.  stopień wojsko-

wy w dawnej Turcji
 11.  zator
 14.  rodz. owalnego ko-

szyka bez pałąka
 17.  nakrycie głowy
 21.  szlachecki herb polski
 24.  w sztuce: postać kobie-

ty w pozie modlitewnej
 25.  część meczu w ho-

keju na lodzie
 26.  imieniny 11.05
 27.  magazyn, skład
 29.  imadło
 31.  jeden z haków umiesz-

czonych na podkowie
 32.  popiersie, część tułowia
 33.  otwór w ścianie budynku
 34.  faktor, mediator

Pionowo
 1.  klej rybi
 2.  artykuł na sprzedaż
 3.  gat. skowronka
 4.  gra w karty
 5.  ślaz
 6.  mit. gr. córka króla Arka-

dii, świetna łowczyni
 12.  utwór poetycki
 13.  wybitny niemiecki architekt
 15.  układ postaci, postawa
 16.  noga zwierza
 17.  annały, roczniki
 18.  ogół czasopism
 19.  awiator
 20.  namiot płócien-

ny, obóz cygański
 22.  honorowy tytuł szlachecki
 23.  głośna małpa szerokonosa
 27.  urządzenie do kopiowania ry-

sunków na papier światłoczuły
 28.  mieszkaniec Tirany
 30.  gat. tytoniu

oprac. Bernard Stachowiak

Nasza krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie, które 

po wpisaniu do kuponu należy do końca listopada, na kartce pocztowej, 
dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23  a/62, patrz mapka str.  2) lub 
wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie 
miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, wylosujemy nagrodę, 
którą ufundowała �rma MALIBU z ul. Sikorskiego.

Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w poprzednim wydaniu „WL” 
brzmiało: Wybory do Sejmu i  Senatu. Nagrodę wylosowała Marzena 
Śmigielska z ul. Ziemniaczanej. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w go-
dzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Witam wszystkich jesiennie 
i dziękuję za przesłane rozwiązania 
łamigłówek z poprzedniego nume-
ru. Hasło wykreślanki to oczywiście 
MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA. 
Zagadka logiczna również nie spra-
wiła wam kłopotu, dla porządku 
podam rozwiązanie – zdjęcie, któ-
rego Emilka powinna się pozbyć, to 
fotogra�a nr 3. Wylosowane przez 
nas 3 poprawne odpowiedzi nade-
słali: Maja Wiórek, Martyna Adam-
czyk oraz Nikodem Szatkowski. 
Zapraszam Was do odbioru słodkich 
niespodzianek w  redakcji „Wieści 
Lubońskich” przy ul. Wschod-
niej 23A/62.

Mam dla Ciebie kolejne zadania. 
Lubisz matematykę? Rozwiąż po-
niższe działania, a następnie litery 
przy wynikach wpisz w odpowied-
nie miejsca w kolejnej tabeli. Roz-
wiązaniem jest nazwa ważnego li-
stopadowego święta.

I jeszcze jedno zadanie. Rebus, 
którego rozwiązaniem jest imię i na-
zwisko Polaka, który miał swój 
udział w odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę po 123 latach zaborów 
i piastował ważne funkcje w odro-
dzonym kraju.

Pozdrawiam serdecznie wszyst-
kich, którzy lubią rozwiązywać ła-
migłówki.

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla dzieci
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CO, GDZIE, KIEDY

We wtorek, 1 grudnia od godz. 8 ruszają zapisy na półkolonie zimowe 
z Ośrodkiem Kultury. Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym od 6 do 12 
lat, zamieszkałe w Luboniu.

Półkolonie odbędą  się w pierwszym tygodniu ferii i mają charakter 
wyjazdowy. W ramach zajęć zwiedzamy muzea, chodzimy do kina i na 
basen. Odpłatność – 80 zł.

Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego  97, tel./fax 61  813  00  72, kom. 
500 287 325

OK

Ferie z Ośrodkiem Kultury

22 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Poniatowskiego od-
będzie się kolejna akcja poboru krwi. Pracownicy Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu będą czekać na chętnych 
w godz. 8 – 14.    HDK

Akcja – krew

5 grudnia br. o godz. 15 w sali Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 
przy ul. Żabikowskiej 62 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
oraz akademia z  okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Zapraszamy 
wszystkich członków PCK, krwiodawców z Klubu HDK PCK „Lubonian-
ka”, którzy opłacili składkę PCK za rok 2015.

Jerzy Zieliński
prezes Klubu HDK PCK „Lubonianka”

Obrady krwiodawców

Zapraszamy 21 listopada w godz. 15-18
Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Chcesz poznać kreatywnych mieszkańców Lubonia? Przyjdź, poznaj ich 
i sam daj się poznać! Wspólnie z Ośrodkiem Kultury organizujemy spo-
tkanie Kreatywnych w Luboniu.
Naszym celem jest promocja miasta, ale przede wszystkim chcemy razem 
z Wami stworzyć zupełnie nową przestrzeń do spotkań pasjonatów wsze-
lakiego rękodzieła – przedstawicieli ciekawych zawodów i tych tworzących 
tylko „do szu�ady”.
W programie: prezentacja rękodzieła artystycznego, degustacja „pyszno-
ści”, a także po raz pierwszy w Luboniu (o godz. 16) koncert studentów 
Akademii Muzycznej w  Poznaniu. W  roli głównej: harfa, gitara i  �et. 
W programie kompozycje A. Piazzoli, J. S. Bacha i inne.
Wstęp wolny.
Kontakt: 61 813 00 72, 500 287 325, oklubon@tlen.pl

OK

Kreatywny Luboń
Wystawa – kiermasz – koncertKabaret Paranienormalni wystąpi 

18 grudnia w LOSIR w programie 
„Żarty się skończyły”. Bilety można 
kupić: w klubie New York Sport co-
dziennie od 8 – 22 lub przez Internet: 
biletynakabarety.pl lub biletyna.pl

Kabaret Paranienormalni po-
wstał w  2004  r. Uznanie publicz-
ności zdobyli przede wszystkim 
kultową postacią Mariolki, będącej 
parodią współczesnych nastolatek. 
Powiedzenia tej znanej Blondynki 
weszły do powszechnego użytku. 
Popularność dało im także „Radio 

Terefe”, w którym Igor Kwiatkowski 
wykorzystuje swoje umiejętności 
naśladowania dźwięków i mimiki. 
Pozostali członkowie to Robert Mo-
tyka – mężczyzna o fantastycznym 
głosie i uroku osobistym, Rafał Ka-
dłucki – kopalnia pomysłów, reżyser 
i osoba odpowiedzialna za techniczne 
walory występów. W kabarecie na 
dobre zadomowił się także Michał 
Paszczyk – aktor potra�ący tworzyć 
zaskakujące postaci, który dołączył 
do zespołu w 2008 r. 

LOSiR

Paranienormalni w Luboniu

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 16 listopada, godz. 16-18 – dyżury 
radnych dla mieszkańców: A. Okupniak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
M. Szwacki – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42; J. Bielawski – Gimnazjum 
nr 1, ul. Armii Poznań 27; K. Frąckowiak 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 16 listopada, godz.  18 – otwarte 

posiedzenie Komisji Komunalnej RML 
– temat: budowa ulic – Urząd Miasta, 
pl. Edmunda Bojanowskiego 2
Qn 16 listopada, godz. 19 – spotkanie 

w  Bibliotecznym Klubie Filmowym – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 18 listopada, godz.  11 – „Zeszyt 

z  aniołami” –dla dzieci spotkanie au-
torskie z Moniką Madejak – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 19 listopada, godz. 10-13 – znako-

wanie rowerów – Komisariat Policji, ul. 
Powstańców Wlkp. 42
Qn 19 listopada, godz.  9 i  12 – XXI 

Konkurs Recytatorski: „Poezja Emilii 
Waśniowskiej’’ – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – szerzej na str. 37
Qn 19 listopada, godz. 17 – otwarte 

posiedzenie Komisji Ochrony Środowi-
ska RML – Urząd Miasta, pl. Edmunda 
Bojanowskiego 2
Qn 20 listopada, godz. 16-17.30 i 17.30-

19 – „Kolorowe malowanie” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 20 listopada – Walne Zebranie Lu-

bońskiego Bractwa Kurkowego – siedziba 
OSP, ul. Żabikowska 36
Qn 20 listopada, godz. 18 – spotkanie pt. 

„Moja ojczyzna Kamerun” ze studentką 
z Kamerunu – szkoła językowa „German”, 
ul. Dworcowa 2/2 – więcej na str. 78
Qn 21 listopada, godz. 8-16 – Luboń 

Cup – halowy turniej piłki nożnej dla 

dzieci i młodzieży, rocznik 2008 – LO-
SiR, ul. Kołłątaja 2
Qn 21 listopada, godz. 9.15-10.45 i 11-

12.30 – „Kolorowe malowanie” – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 21 listopada,  15-18 – Kreatywny 

Luboń: Wystawa – kiermasz – koncert 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97 
– szerzej, str. 61
Qn 22 listopada, godz. 8-14 – akcja po-

boru krwi – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 
Poniatowskiego 16
Qn 23 listopada, godz. 17 – posiedzenie 

Komisji Komunalnej z Komisją Ochro-
ny Środowiska RML – temat: program 
gospodarki niskoemisyjnej – Urząd 
Miasta, pl. Edmunda Bojanowskiego 2
Qn 23 listopada, godz. 17.30-19 – Klub 

Szachowy – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
Qn 23 listopada, godz. 19 – Klub Miło-

śników Historii (spotkania będą w każdy 
ostatni poniedziałek miesiąca) – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 24 listopada – otwarcie nowego komi-

sariatu policji, ul. Powstańców Wlkp. 42
Qn 24 listopada, godz. 17 – przedsta-

wienie dla dzieci pt. „Miś Ambroży” – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 24 listopada, godz.  17 – otwarte 

posiedzenie Komisji Organizacyjno-
-Prawnej – Urząd Miasta, pl. Edmunda 
Bojanowskiego 2
Qn 25 listopada, godz.  17 – otwarte 

posiedzenie Komisji Sfery Społecznej 
RML – Urząd Miasta, pl. Edmunda 
Bojanowskiego 2
Qn 25 listopada, godz.  18 – wernisaż 

malarstwa Krzysztofa Marciniaka pt. 
„Moje malowanki” – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42

Qn 25 listopada, godz. 18.30 – otwarte 
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
RML – Urząd Miasta, pl. Edmunda Bo-
janowskiego 2
Qn 26 listopada, godz.  17 – otwarte 

obrady Rady Miasta Luboń – Urząd 
Miasta, pl. Edmunda Bojanowskiego 2
Qn 27 listopada, godz. 15-18 – znako-

wanie rowerów – Komisariat Policji, ul. 
Powstańców Wlkp. 42
Qn 27 listopada, godz. 18 – „Krioterapia. 

To warto wiedzieć” – spotkanie autor-
skie ze Zbigniewem Kołbą – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 28 listopada, godz. 8-16 – Luboń 

Cup – halowy turniej piłki nożnej dla 
dzieci i młodzieży, rocznik 2007 – LO-
SiR, ul. Kołłątaja 2
Qn 29 listopada, godz.  10 – mikołaj-

kowy turniej piłkarski UKS „Jedynka” 
dla młodzików – LOSiR, ul. Kołłątaja 2
Qn 30 listopada, godz. 12 – spotkanie 

autorskie dla dzieci z Joanną Papuzińską 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 30 listopada, godz. 18 – wieczór an-

drzejkowy z wróżką Halszką – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 1 grudnia, godz. 8 – początek za-

pisów na ferie zimowe z  Ośrodkiem 
Kultury – czytaj str. 61
Qn 2 grudnia, godz.  18 – „Śpiewać 

każdy może” – wspólne muzykowanie 
miłośników śpiewu (każda pierwsza 
środa miesiąca) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 3 grudnia, godz. 10-13 – znakowa-

nie rowerów – Komisariat Policji, ul. 
Powstańców Wlkp. 42
Qn 4 grudnia, godz. 12 – z cyklu „Cały 

Luboń czyta dzieciom” fragmenty ulu-
bionych bajek czyta młodzież luboń-
skich gimnazjów – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 4 grudnia, godz. 16-17.30 i 17.30-

19 – „Kolorowe malowanie” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 5 grudnia, godz. 8-21 – Winter 

open – turniej sportów walki – LOSiR, 
ul. Kołłątaja 2
Qn 5 grudnia, godz.  9.15-10.45 i  11-

12.30 – „Kolorowe malowanie” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

Qn 5 grudnia, godz. 15 – zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze Klubu HDK PCK 
„Lubonianka” i akademia z okazji Dni 
Honorowego Krwiodawstwa – sala Spół-
dzielni Mieszkaniowej, ul. Żabikowska 62
Qn 6 grudnia, godz. 9.30 – mikołaj-

kowy turniej piłkarski UKS „Jedynka” 
dla orlików (II  Memoriał Ksawerego) 
– LOSiR, ul. Kołłątaja 2
Qn 7 grudnia, godz. 17.30-19 – turniej 

szachowy – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
Qn 9 grudnia, godz. 17-18.30 – „Wokół 

wychowania” – comiesięczny dyżur pe-
dagogiczny Anny Kurelskiej z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu 
(zgłoszenie telefoniczne – 61 813 09 72) 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 9 grudnia, godz.  18 – spotkanie 

z  cyklu „Świat na wyciągnięcie ręki” 
z Krzysztofem Kryzą – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42
Qn 12 grudnia – mikołajkowy turniej 

piłkarski UKS Jedynka dla żaków – sala 
gimnastyczna SP 1, ul. Poniatowskiego 10
Qn 12-13 grudnia, godz. 8-20 – Tur-

niej KKS Lech – piłka nożna – LOSiR, 
ul. Kołłątaja 2
Qn 14 grudnia, godz. 17.30-19 – Klub 

Szachowy – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
Qn 15 grudnia, godz. 14 – Wigilia w Klu-

bie Osób Niewidomych i Słabowidzą-
cych „Promyk” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 16 grudnia w godz. 15-18 – znako-

wanie rowerów – Komisariat Policji, ul. 
Powstańców Wlkp. 42
Qn 16 grudnia, godz. 17 – przedstawienie 

dla dzieci pt. „Choinka Niedźwiadka” – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 18 grudnia, 20.30 – występ kabaretu 

„Paranienormalni” – LOSiR, ul. Kołłą-
taja 2 – szerzej str. 61
Qn 19 grudnia, godz. 8-16 – Luboń 

Cup – halowy turniej piłki nożnej dla 
dzieci i młodzieży, rocznik 2006 – LO-
SiR, ul. Kołłątaja 2

oprac. HS
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Zgony

Śluby
02.10.2015 r.
Qn Daniel Dąbek  

 i Monika Łukaszewicz
03.10.2015 r.
Qn Lech Miecznik  

 i Izabela Winkelmann
 

09.10.2015 r.
Qn Dawid Walkowiak  

i Natalia Maćkowiak
16.10.2015 r.
Qn Zbigniew Bilski i Ewa Godzwa
Qn Stanisław Skibiński i Sylwia Górecka

23.10.2015 r.
Qn Mariusz Sikorski i Katarzyna Leśnik

W październiku zawarto 18 związ-
ków małżeńskich. 12 par nie wyra-
ziło zgody na publikację danych.

08.10.2015 r.
Qn Marian Majchrzak ur. 1950 r.

12.10.2015 r.
Qn Zo�a Pawłowska ur. 1927 r.

13.10.2015 r.
Qn Zbigniew Andrzej-

czak ur. 1942 r.
14.10.2015 r.
Qn Helena Filipczak ur. 1930 r.

18.10.2015 r.
Qn Emil Franica ur. 1931 r.

22.10.2015 r.
Qn Jan Kosiorek ur. 1945 r.

23.10.2015 r.
Qn Witold Wąsowski ur. 1947 r.

23.10.2015 r.
Qn Maria Szablewska ur. 1910 r.

27.10.2015 r.
Qn Julia Aleksiun ur. 1924 r.

28.10.2015 r.
Qn Genowefa Białas ur. 1929 r.

Jagoda Wawrzyniak
zastępca kierownika USC Luboń

Pani Małgorzacie Wichłacz
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Teściowej

składają
Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy obsługi  

lubońskiej Trójki

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 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-361 XI)
Qn Angielski – korepetycje i konwersacje 

z dojazdem do ucznia, przygotowanie 
do egzaminów i testów; tel. 513 938 628   
(h-347 X-XII)
Qn Studentka oferuje pomoc w odrabianiu 

zadań domowych, korepetycje – język 
angielski, hiszpański, matematyka; tel. 
606 387 910   (h-373 XI)

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

Qn Matematyka, �zyka, chemia – kore-
petycje; tel. 509 728 962   (h-374 XI,XII)

Praca
Qn Zatrudnię do żłobka w Luboniu stu-

dentkę edukacji przedszkolnej. Praca na 
1/2 etatu. Kontakt: 607 656 982   (m-XI)
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 Panie i Panowie do serwisu sprząta-

jącego; tel: 501 647 821   (r-XI)
Qn Dokładna, sumienna i uczciwa pani 

posprząta mieszkanie 1 lub 2 razy w ty-
godniu (również mycie okien), Luboń 
i okolice, tel. 695 746 028   (h-XI)
Qn Firma transportowa z  Komornik 

zatrudni pracownika w administracji. 
Zakres prac: biurowe (pisma, analizy), 
administracyjne (zakupy, dostawy), na 
terenie zakładu (porządkowe, mecha-
niczne). Wymagania: znajomość ob-
sługi komputera, prawo jazdy B (mile 
widziane CE), dyspozycyjność (czę-
sto praca w soboty). Dodatkowy atut 
– dobra znajomość j.  niemieckiego. 
Zapewniamy: elastyczność w  czasie 
pracy, umowę o pracę. Wynagrodze-
nie stosowne do zaangażowania. Kon-
takt: od pon. do pt. w godz. 8-16; tel. 
61 893 55 03.   (r-XI)

Qn Potrzebny pomocnik ogrodnika; tel. 
501 595 730 (r-XI-XII)
Qn Zakład Krawiecki zatrudni do praso-

wania garniturów męskich, praca stała, 
jednozmianowa, pełen etat, Łęczyca; tel. 
606 509 565   (r-XI)
Qn Stolarnia zatrudni rencistę emeryta 

na ½ etatu; tel. 502 390 846   (r-XI)
Qn Emeryt poszukuje pracy �zycznej tel. 

601 218 343   (ws-XI)
Qn Doświadczona opiekunka zajmie się 

osobą chorą lub w inny sposób potrze-
bującą pomocy, w godzinach przedpo-
łudniowych; tel. 603 437 897   (h-XI)

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-361 XI)

cd.  
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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

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-372 XI)
Qn Usługi krawieckie; tel. 504 209 889   

(m-295-IX-II)
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Nieruchomości
Qn Rybojedzko gm. Stęszew – sprze-

dam 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)

Qn Sprzedam działkę budowlaną 1809 m2, 
na ulicy Kotowo; tel. 506 685 711   (r-
358 XI)
Qn Sprzedam bezpośrednio mieszkanie 

2-pokojowe, ul. Wschodnia w Luboniu, 
52 m2; tel. 661 636 377   (h-360-XI)
Qn Oddam w najem ogrzewany garaż 

z  pilotem przy al. Jana Pawła  II; tel. 
600 213 948   (r-375 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)




































