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KOCHAJĄ 
NIEPOLDEGŁOŚĆ

OD REDAKCJI

W poprzednim miesiącu 
miejsce na redakcyjny 
wstępniak oddaliśmy kan-
dydatom na burmistrza, 
którzy zapraszali miesz-
kańców na debatę, a infor-
macje o  tym przesłali 
w ostatniej chwili. Relację 
ze spotkania, także z kro-
nikarskiego obowiązku, 
prezentujemy na str. 21.

Aktywni
Kilka osób z grona redakcji „WL” oraz 
wydawcy, które żywo interesują się Lu-
boniem, i którym zależy na jego rozwo-
ju, wystartowało w wyborach samorzą-
dowych. Propozycje padały od różnych 
ugrupowań, opcji, osób itp. Sukces od-
niósł jedynie współpracujący z redakcją 
„Wieści Lubońskich” dziennikarz – Paweł 
Wolniewicz, który jako radny może po-
szczycić się najlepszym wynikiem w ca-
łym Luboniu. Gratulujemy i  życzymy 
entuzjazmu w  wykonywaniu mandatu 
radnego. Inni nasi współpracownicy: 
J. Błaszczak, K. Frąckowiak, T. Waliczak 
oraz moja osoba, nie zasiądą w struktu-
rach samorządowych.

Wielkie dzięki
Osobiście dziękuję wszystkim, którzy 
obdarzyli mnie zaufaniem, wierzą w nie-
zależność i doceniają moje zaangażowa-
nie w pracy dla dobra wspólnego oraz 
niepoprawną chęć budowy demokra-
tycznego społeczeństwa obywatelskiego. 
O  mojej rejestracji dowiedziałem  się 
bardzo późno, stąd ograniczona infor-
macja, a w związku z różnymi perype-
tiami, o których może kiedyś opowiem, 
kampanię ograniczyłem do prezentacji 
w „Wieściach Lubońskich” oraz wydaniu 
paru tysięcy okolicznościowych pocztó-

wek, bez plakatów, banerów, 
ulotek, aktywności za pośred-
nictwem internetowych me-
diów społecznościowych itd. 
Tu chciałbym publicznie po-
dziękować wszystkim tym, 
którzy bezinteresownie pomo-
gli w rozpowszechnianiu in-
formacji i roznoszeniu pocz-
tówek – dziękuję Wam, Przy-
jaciele.

100. jubileusz
Jesteśmy świadkami niecodziennych 
okoliczności. Dane jest nam przeżywać 
100. rocznicę odzyskania niepodległości. 
Czy doceniamy to marzenie pokoleń – 
wolną Polskę, za którą oddawano życie? 
Czy umiemy docenić piękny czas poko-
ju i należycie się z tego cieszyć? Historia 
naszych przodków, do odkrywania któ-
rej zachęcam od lat, niech będzie najlep-
szą dla nas nauką i doświadczeniem.

Pod inicjałami „JP”
Nieoceniony wkład w  wolną ojczyznę 
– Polskę – miało dwóch panów JP.
JP  I – Józef Piłsudski – mąż stanu 
w pierwszej połowie XX wieku, którego 
zasług politycznych i bojowych trudno 
nie doceniać, oraz JP II – Jan Paweł II 
– osobowość drugiej połowy XX wieku, 
święty, autorytet nie tylko moralny, któ-
rego przedstawiać nie potrzeba.
Spróbujmy poznać bardziej ich czyny 
i nauczanie – 100 przymiotów, wydarzeń, 
cech itd. – Taki wysiłek intelektualny – 
zadanie domowe – postanowienie z oka-
zji 100. rocznicy. Dla zdrowia polecam 
przebiec 100  km, lub w  10 dni zrobić 
100 000 kroków albo wymyśleć jakiś inny 
okrągły „wyczyn”.

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

Jubileuszowo i ...

n
Po odśpiewaniu hymnu narodowego w ramach ogólnopolskiej akcji „Rekord dla 
Niepodległej” (9 listopada w południe), z białych i czerwonych kartoników ucznio-
wie SP 1 ułożyli flagę Polski   fot. Stefan Krukowski
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TEMAT MIESIĄCA

Od pięciu lat TMML oraz Turystyka 
Kulturowa TurKol organizuje przedsię-
wzięcia rekonstrukcyjne z wykorzysta-
niem zabytkowych pociągów nawiązu-
jące tematycznie do Narodowego Świę-
ta Niepodległości oraz Powstania Wiel-
kopolskiego. Jednak początki tych im-
prez sięgają 2007 r., kiedy to nasze Sto-
warzyszenie przez kilka lat przygotowy-
wało na rynku żabikowskim inscenizacje 
historyczne upamiętniające kolejne 
rocznice wybuchu Powstania. Stanowiło 
ono wyjątkowo skuteczny zryw niepod-
ległościowy w  dziejach naszego kraju, 
choć szczególnie bliskie jest nam, Wiel-
kopolanom. W  tym roku obchodzimy 
stulecie jego wybuchu oraz odzyskania 
niepodległości. Tym bardziej zależało 
nam, aby wyjątkowo zaakcentować te 
okrągłe rocznice.

Jedną z  największych atrakcji naszego 
przedsięwzięcia odbywającego się w po-
godną niedzielę, 11 listopada, była możli-
wość przejazdu pociągami retro składają-
cymi się z parowozu Ol49-59 oraz dwu-
osiowych wagonów pasażerskich trzeciej 
klasy z drewnianym wyposażeniem z pa-
rowozowni w  Wolsztynie. Właśnie z  tej 
miejscowości wyruszył wcześnie rano 
zabytkowy skład, który można było zoba-
czyć m.in. innymi w Luboniu, Poznaniu, 
Wągrowcu oraz Gołańczy.
Załogę eszelonu wojskowego stanowili nie 
tylko polscy rekonstruktorzy w  strojach 
cywilnych oraz mundurach wielkopolskich 
formacji, ale również nasi przyjaciele z Ro-
sji. Rok temu bowiem członkowie TMML 
oraz Ostrowskiej Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej wzięli udział w  Festiwalu 
Militarnym „Pole Boya” w podmoskiew-
skiej miejscowości Nielidowo. Zostaliśmy 
wtedy zaproszeni przez zaprzyjaźnione 
stowarzyszenia oraz Ministerstwo Kultury 
Federacji Rosyjskiej. W trakcie insceniza-

cji, podobnie jak w przypadku pociągu, 
odtwarzaliśmy oddział 7. Zachodniopru-
skiego Pułku Piechoty nr 155 stacjonują-
cego przed Wielką Wojną w  Ostrowie 
Wielkopolskim oraz Pleszewie.

Eszelon wojskowy znalazł  się o  godz. 
17.26 na zabytkowym dworcu kolejowym 
w Luboniu. Przybył w nim pruski od-
dział, by wesprzeć załogę posterunku 
wojskowego pilnującego strategicznej 

Pociągiem retro w stulecie Niepodległości!
Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia (TMML) zorganizowało wraz z innymi stowarzyszeniami i instytucjami nietypowe obchody stulecia 
odzyskania niepodległości, które zgromadziły w Luboniu największą liczbę widzów. Między innymi na stację kolejową w Luboniu przyjechał 
11 listopada pociąg retro z rekonstruktorami nie tylko z Polski, odtwarzającymi formacje wojskowe z okresu pierwszej wojny światowej

linii kolejowej. Pogłoski o wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego dotarły bowiem 
do dowództwa niemieckiego. Po inspek-
cji oddziału przez oficerów, zostały wy-
słane patrole. Następnie dorożką przy-
jechała rodzina komendanta chcąca 
ewakuować się pociągiem z zagrożone-
go miasta wraz ze spanikowanymi cy-
wilami znajdującymi się już na peronie. 

Naraz pojawił  się zwiad powstańczy 
i rozpoczęła się uporczywa obrona pla-
cówki. Kolejni buntownicy zaatakowali 
z  boku, więc sytuacja załogi stała  się 
krytyczna. Przewaga wroga była przy-
gniatająca i  przystąpiono do rozmów 
pertraktacyjnych. Uzgodniono honoro-
wą kapitulację i Prusacy oddali dworzec 
bez dalszej walki, odjeżdżając z cywila-
mi pociągiem. Symbolem zwycięstwa 
było zdjęcie flagi cesarskiej i wywiesze-
nie w jej miejsce flagi powstańczej.
Następnie rekonstruktorzy przemaszero-
wali zwartym oddziałem ulicą ks. Streicha 
na skwer z  krzyżem milenijnym. Tam 
złożono wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem upamiętniających Powstańców Wiel-
kopolskich z terenu naszego miasta.

Organizatorami przedsięwzięcia było 
Towarzystwo Miłośników Miasta Lubo-
nia przy współpracy z Turystyka Kole-
jowa Turkol. Od wielu lat wspiera nas 
w  tych działaniach Ostrowska Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej, Fabryka 
Umundurowania Braci Kłoskowskich 
„Hero Collection” oraz Dom Wydawni-
czy „Rebis”.
Szczególnie gorące podziękowania dla 
Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży 
Pożarnej, Kwiaciarni „Biały Tulipan”, 
Marago Catering, Strzelnicy „Magnum”, 
Parafii św. Jana Bosko oraz Walentego 
Nowackiego – właściciela bryczki. Dzia-
łania na terenie Lubonia nie mogłyby się 
odbyć bez wsparcia Miasta.

Serdecznie zapraszamy też w piątek, 23 
listopada o  godz.  18 na 57. Wieczór 
Historyczny do Urzędu Miasta przy pl. 
Edmunda Bojanowskiego  2. Gościem 
spotkania w sali sesyjnej będzie dr Ma-
rek Rezler, który wygłosi prelekcję „Po-
wstanie Wielkopolskie 1918-1919 po 
100. latach”. Będzie ona związana z pre-
mierą najnowszego opracowania autora 
przygotowanego z okazji 100. rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
Wydarzenia z lat 1918-1919 zostały uka-
zane jako fragment zaangażowania Wiel-
kopolan w polskie walki narodowowy-
zwoleńcze od 1794 do 1921 roku.

Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

n
Inscenizację na dworcu kolejowym 
w Luboniu obejrzał tłum widzów – za-
bytkowy pociąg przywiózł grupę re-
konstrukcyjną, która zaprezentowała 
wydarzenia sprzed 100 lat. Na zdjęciu 
ostatni punkt niemieckiej obrony przy 
magazynie kolejowym   fot. Robert 
Woźniak

Zabytkowym eszelonem przybył na 
stację kolejową w Luboniu pruski od-
dział mający wesprzeć załogę poste-
runku dozorującego linię kolejową. 
W roli pasażerów, w wagonie III klasy 
z drewnianym wyposażeniem – rekon-
struktorzy odtwarzający cywili oraz 
formacje wojskowe z okresu Wielkiej 
Wojny   fot. Robert Woźniak

n

Maszerujemy zwartym oddziałem po-
wstańczym ulicami Lubonia!   fot. Ro-
bert Woźniak

n

O uroczystościach z okazji 100. rocznicy 
niepodległości Polski czytaj też na str. 33.
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DOBRE, BO
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

9 listopada w Cieszkowiance był niezwykle 
uroczystym dniem. Społeczność szkolna 
włączyła się w ogólnopolską akcję jedno-
czesnego śpiewania hymnu. W tym celu 
uczniowie przygotowali kotyliony w bar-
wach narodowych i balony, które podnie-
sione do góry podczas wykonania hymnu 
utworzyły flagę narodową. Była to niezwy-
kle podniosła chwila. Podczas zajęć z wy-
chowawcami dzieci poznały historię hym-
nu i wielokrotnie przećwiczyły wykonanie, 
czego efekty dało się usłyszeć o symbolicz-
nej godzinie 11.11.

Uroczystość tę poprzedziło jeszcze jedno 
niezwykle ważne dla szkoły wydarzenie. 
Mianowicie przed głównym wejściem 
do budynku wkopano Kapsułę Czasu. 
W przygotowanej na tę okazję specjalnej 
kasecie umieszczono to wszystko, czym 
żyje szkoła. Każdy uczeń i  nauczyciel 
oraz wszyscy, którzy tworzą w jakikol-
wiek sposób Cieszkowiankę i jej niezwy-
kły klimat, znalazł się w tym swoistym 
wehikule – nawet jeśli to było tylko 
nazwisko wpisane na listę. I  tak, obok 
list uczniów i  nauczycieli, znalazły  się 

Dobre, bo dla potomnych

Kapsuła Czasu
Obchody Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 2

w  niej zdjęcia z  lekcji i  przerw, 
wypracowania uczniów i nauczy-
cieli oraz list pani burmistrz Mał-
gorzaty Machalskiej, która ze 
szkołą jest związana od dzieciń-
stwa jako jej absolwentka. Ta 
niezwykła pamiątka ma być ogni-
wem łączącym pokolenia. Pierw-
szego otwarcia dokona kolejne 
pokolenie uczniów w 2053 roku 
z  okazji 150. urodzin placówki 
i dołoży do niej to, co będzie dla 
nich ważne. Niech za sto lat 
mieszkańcy naszego miasta, 
uczniowie, nauczyciele i rodzice 
zobaczą, czym żyliśmy w setnym 
roku niepodległości odzyskanej 
po zaborach.

(V.L.)

n
Na skwerze przed Cieszkowianką, pod specjalnym głazem pokolenie szkolne 
2018 roku umieściło Kapsułę Czasu z teraźniejszymi pamiątkami    
fot. Władysław Szczepaniak

n
Uroczyste kompletowanie pamiątek w obecności przedstawicieli władz samorzą-
dowych związanych z SP 2, w specjalnym pojemniku (hermetycznej kapsule)    
fot. Władysław Szczepaniak

n
Moment umieszczania kapsuły w specjalnie 
wybetonowanym dole w ziemi. Na wieku po-
jemnika wygrawerowano tekst: Szkoła Podsta-
wowa nr 2 / w Luboniu / KAPSUŁA CZASU / 100 
migawek ze szkolnych ławek… / 09.11.2018 
rok / 09.11.2118 rok / Wykonała firma: / Alu-
-Met Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Odlewnia
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DOBRE, BO

6 października, o czym informowaliśmy 
w ub. miesiącu (str. 61), podczas drugiej 
próby udało się zdjąć zniszczony, ponad-
stuletni krzyż z wieży kościoła św. Bar-
bary. Wieża ma wysokość 40  m. Do 
akcji zadysponowano wóz Renault Pre-
mium SH 44 z drabiną o długości 44 m 
będący na wyposażeniu JRG-7 z Pozna-

nia. Akcja w  powietrzu trwała ponad 
godzinę. Krzyż dość łatwo udało  się 
oddzielić od kuli. Równie dobrze mógł 
to uczynić kolejny porywisty wiatr. Naj-
więcej wysiłku wymagało oddzielenie 
masztu od wieży. Obejmowały go 4 pła-
skowniki. Elementy zespajało kilkanaście 
kołków (śrub), które z powodu korozji 

trzeba było odpiłować.
Krzyż wraz z  kulą, masztem 
i stożkiem trafiły najpierw do 

kościoła, aby parafianie 
podczas niedzielnych 
mszy św. mogli im  się 
przyjrzeć z bliska. Zabyt-
kowe elementy trafią do 
odnowienia bądź posłużą 
jako wzór do wykonania 
nowych.

Rafał Wojtyniak

Dobre, bo wyjątkowe

Historyczne wydarzenie
Po ponad 100 latach zdjęto do renowacji krzyż zwieńczenia wieży 
kościoła w Żabikowie

n
Wyjątkowa operacja – demontaż najwyżej w Luboniu położonego elementu – 
zwieńczenia wieży kościoła św. Barbary. Wykonano go po 100 latach z kosza wysię-
gnika drabiny strażackiej   fot. Rafał Wojtyniak

n
Moment odginania płaszcza 
szpicy wieży, do którego przy-
mocowane są kula i krzyż 
kościoła   fot. Rafał Wojtyniak

n
Po zdemontowaniu nasz reporter zmie-
rzył i zważył elementy. Dane dodatko-
wo zestawił na rysunku. Równoramien-
ny krzyż o wymiarach 100x100 cm, 
osadzony na pręcie o długości 50 cm 
(przekrój kwadratowy 2,5x2,5 cm) waży 
12 kg. Kula, na której umieszczono krzyż 
(kształt zbliżony), o wysokości 50 cm 
i obwodzie poziomym 130 cm (średnica 
42 cm) była osadzona na maszcie o dłu-
gości 240 cm. Połowę masztu schowano 
wewnątrz stożka – wierzchołka wieży 
kościelnej. Przekrój masztu jest różny, 
od 4x4 cm do 5x5 cm (niżej – większy). 
Maszt wraz z kulą ważą 48 kg   fot. Rafał 
Wojtyniak

n
Moment ważenia jednego 
z elementów zwieńczenia. 
Dopiero w zestawieniu 
z człowiekiem widać ich 
rzeczywistą wielkość. Cieka-
we, co w trakcie konserwacji 
będzie można znaleźć w ku-
listej nasadzie krzyża?   fot. 
Rafał Wojtyniak
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DOBRE, BO

Mamy dla Państwa 4 bilety wstępu na spektakl pt. „Ranny ptaszek” w reżyserii Da-
riusza Taraszkiewicza i doborowej obsadzie aktorskiej – Barbara Bursztynowicz, 
Wojciech Wysocki, Włodzimierz Matuszak i Tomasz Ciachorowski. Przedstawie-
nie będzie można obejrzeć w Sali Luveny przy ul. R. Maya 8 grudnia o godz. 18. 
Organizatorem wydarzenia jest luboński Ośrodek Kultury. Bilety kosztują 50 zł, ale 
ci z Państwa, którzy odpowiedzą na pytanie konkursowe, mają szansę otrzymać je 
w postaci nagród.
Rok 2018 jest dla Ośrodka Kultury szczególny, stąd treść pytania konkursowego, 
które brzmi: Jakie jubileusze obchodził w tym roku, w październiku, Ośrodek 
Kultury w Luboniu?
Wśród tych z Państwa, którzy do 2 grudnia mailem, sms-em, telefonicznie 
(609 616 290) lub osobiście w redakcji podadzą poprawną odpowiedź, roz-
losujemy bilety wstępu na spektakl. Wyniki losowania podamy do 3 grud-
nia na stronach internetowych „Wieści Lubońskich” i Ośrodka Kultury. Od 
tego momentu też, w redakcji (w godzinach dyżurów lub po umówieniu się 
telefonicznie) będzie można odebrać nagrody.
Ułatwiając państwu zadanie, informujemy, że podpowiedzi można szukać w tym 
wydaniu miesięcznika.

(S)

Dobre, bo do wygrania

Konkurs jubileuszowy
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Organizatorem Konkursu 
jest Grupa Medium Sp. z o.o. 
Sp.k. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Karczewskiej 18 – 
wydawca miesięcznika „Ad-
ministrator”. Wraz z  wnio-
skiem o udział w konkursie 
spółdzielnie były zobowią-
zane wnieść opłatę rejestra-
cyjną w wysokości od 1000 
do 4500 zł, w zależności od 
kategorii spółdzielni. Spół-
dzielnie średnie – 2500  zł 
netto.

oprac. HS

DOBRE, BO

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu 
otrzymała tytuł „Lidera Spółdzielczości 
Mieszkaniowej 2018” w kategorii: „spół-
dzielnie średnie bez przychodu z inwe-
stycji”, przyznany przez miesięcznik 
branżowy „Administrator”. Statuetkę 
Lidera wraz z dyplomem odebrał prezes 
Zarządu Spółdzielni, Piotr Konik.

Była to już V edycja konkursu „Lider 
Spółdzielczości Mieszkaniowej”. „Lubo-
nianka” zgłosiła udział w tej rywalizacji 
po raz pierwszy. Uroczysta gala wręcze-
nia laureatom statuetek odbyła  się 
w dniach 20–21 września br. na Zamku 
w Gniewie.
Do konkursu zgłosiło  się w  tym roku 
kilkadziesiąt spółdzielni mieszkaniowych, 
które wyróżniają się spośród innych nie 
tylko wynikami ekonomicznymi, ale 

także ciekawymi inicjatywami na rzecz 
swoich członków, przedsiębiorczością 
i umiejętnością sprawnego poruszania się 
w gąszczu coraz bardziej zawiłych, często 
zmieniających się przepisów prawa. Mia-
no Lidera otrzymało 40 spółdzielni 
mieszkaniowych. Jury przyjęło dwa pod-
stawowe kryteria – wielkość spółdzielni 
mieszkaniowej oraz udziału inwestycji 
w przychodach. Przy czym spółdzielnie 
małe to te, których zasoby wynoszą do 
100 tys. m2; średnie – 100-300 tys. m2.; 
duże – 300-600 tys. m2, a największe – 
powyżej 600 tys. m2.
Spośród spółdzielni średnich wyróżnio-
no 3 uzyskujące przychody z inwestycji 
oraz 12 – bez przychodu (nie budujące). 
„Lubonianka” znalazła się na 2. miejscu 
w  dwunastce, po Spółdzielni Mieszka-
niowej w Świeciu.

Dobre, bo prężne

„Lubonianka” wśród liderów

n
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu, 
Piotr Konik (w środku) ze statuetką i certyfi-
katem. Okolicznościowe nagrody wręczyli 
laureatom: Bogusława Wiewiórowska-Para-
dowska (prezes Grupy Medium, wydawcy 
„Administratora”) oraz Marian Banacki (pre-
zes Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców 
Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych, 
jako gospodarz regionu)

n
Statuetka Lidera Spółdzielczości Miesz-
kaniowej 2018 – nagroda miesięcznika 
„Administrator i Menedżer Nierucho-
mości” dla Spółdzielni w Luboniu

Podziękowanie
Za wynikami Spółdzielni kryje  się 
nierzadko dorobek tysięcy osób – 
organów nadzorczych, pracowników, 
a co najważniejsze – mieszkańców. 
Wszystkim zaangażowanym serdecznie 
dziękujemy za okazywane wsparcie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Luboń
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W październiku, w którym przypada Dzień 
Edukacji Narodowej (14.10), tradycyjnie 
nagradzana jest praca pedagogów. Nauczy-
ciele odbierają wyrazy uznania od dyrek-
torów placówek oświatowych i  władz 
miejscowości, w których pracują; docenia-
ni są przez rejonowych Kuratorów Oświa-
ty, a  także przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Również w Luboniu zorgani-
zowano z tej okazji uroczystość i nagro-
dzono wyróżniających  się pracowników 
oświaty (czytaj też na str. 53).

Medale KEN
30 października 2018  r. o  godz. 12.30 
w Pałacu Działyńskich w Poznaniu (Sta-

ry Rynek 78/79) 
odbyła się uroczy-
stość wręczenia 
Medali Komisji 
Edukacji Narodo-
wej. To najwyższe, 
państwowe odzna-
czenie resortowe, 
jakie może otrzy-
mać nauczyciel. 
Przyznaje je od 
1956  r. Minister 
Edukacji Narodo-
wej (Oświaty) za 
szczególne zasługi 
dla oświaty i  wy-

chowania. Wśród 124 nagro-
dzonych osób znalazły  się 
w  tym roku 3 nauczycielki 
z Lubonia: Magdalena Budzi-
szewska (SP2, nauczanie zin-
tegrowane), Maria Gabler 
(Zespół Szkół w  Luboniu, 
nauczanie zintegrowane) 
i Hanna Ruszkowska (Zespół 
Szkół w Luboniu, nauczyciel 
języka polskiego). Medale 
wręczała Wielkopolski Kura-
tor Oświaty, Elżbieta Lesz-
czyńska. Przedtem odbył  się 
godzinny koncert kwintetu 
instrumentów dętych Capella 
Zamku Rydzyńskiego, z bary-
tonowym solistą, w  repertu-

Dobre, bo państwowe

Nagrody dla nauczycieli

n
Maria Gabler (od lewej) i Hanna Ruszkowska – na-
uczycielki z Zespołu Szkół w Luboniu uhonorowa-
ne Medalami Komisji Edukacji Narodowej

DOBRE, BO

W Białymstoku, w dniach 
5-7 października rozegra-
no I  Grand Prix Polski 
Seniorek w  tenisie stoło-
wym . Startowało ponad 
160 zawodniczek i zawod-
ników z krajowej czołówki. 
Bardzo dobrze zaprezen-
towała się jedyna reprezen-
tantka LKTS Luvena Lu-
boń – Paulina Nowacka, 
która wywalczyła 13. po-
zycję. W  turnieju rywali-
zowała z  czołowymi za-
wodniczkami ekstraklasy 
i  1  ligi. Uzyskała tym sa-
mym limit do II  Grand 
Prix Polski Seniorek. Paulina wywal-
czyła awans do pierwszej edycji ogól-
nopolskich rozgrywek dzięki zwycię-
stwu w I Grand Prix Wielkopolski Se-
niorek. W Złotowie, w połowie listopa-

da do Pauliny postarają  się dołączyć 
kolejne reprezentantki Lubońskiego 
Klubu Tenisa Stołowego.

Piotr Ciszak

Dobre, bo reprezentacyjne

W najlepszej „16” w Polsce

n
Awers Medalu KEN n

Paulina Nowacka jest wśród 16. najlepszych zawod-
niczek w Polsce

arze patriotycznym związanym w więk-
szości ze 100-leciem odzyskania niepod-
ległości.

Nagrody Kuratora
18 października 2018 r. o godz. 11 w Zam-
ku w Rydzynie (plac Zamkowy 1) zorga-
nizowano uroczystość wręczenia nagród 
Ministra Edukacji Narodowej i  Wielko-
polskiego Kuratora Oświaty. W uznaniu 

szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej nagrodę Mi-
nistra Edukacji Narodowej otrzymało 23 
nauczycieli z wielkopolskich szkół i placó-
wek. Natomiast Wielkopolski Kurator 
Oświaty przyznał 90 nagród. 
Jedną z  nich otrzymała 
Agnieszka Górna ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Luboniu 
– nauczyciel języka polskiego.

cd.  
na str. 
53
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DOBRE, BO

Projekt „200 Bez Bólu” powstał, aby 
pomóc wielkopolskiej młodzieży apli-
kującej do szkół średnich w  2019  r. 
(„200” to maksymalna liczba punktów 
do zdobycia przez ubiegających  się 
o przyjęcie do szkół średnich). Jest re-
alizowany w  ramach ogólnopolskiej 
olimpiady „Zwolnieni z  Teorii”, która 
polega na tworzeniu projektów społecz-
nych, będących odpowiedzią na zauwa-
żane przez młodych ludzi problemy. 
W skład zespołu wchodzi dziesięcioro 
uczniów poznańskiego Drugiego Liceum 
Ogólnokształcącego uczęszczających do 
klasy z maturą międzynarodową.
W całej Polsce we wrześniu przyszłego 
roku do szkół średnich pójdzie 735 ty-
sięcy uczniów (jest to liczba około dwa 
razy większa od tej z  lat ubiegłych 
w związku z tym, że do liceów i techni-
ków pójdą uczniowie z dwóch roczników 
– 2003 oraz 2004). Warto dodać, że 
miejsc w szkołach nie przybędzie lub ich 
przyrost nie będzie znaczący, co wpłynie 
na wzrost progów punktowych. W przy-
szłym roku rzeczą szczególnie warto-
ściową będzie więc uzyskanie tytułu 
laureata, który wiąże się z przyjęciem do 

wybranego przez ucznia oddziału po-
nadgimnazjalnego.
Organizatorzy akcji „200 Bez Bólu” chcą 
pomóc swoim młodszym kolegom w wy-
korzystaniu ich potencjału i dzięki temu 
zapewnieniu sobie biletu do pożądanych 
przez nich szkół. Robią to poprzez ofe-
rowanie im swoich notatek, konsultacje 
w sprawie prawidłowych odpowiedzi do 
pytań z lat ubiegłych i porady dotyczące 
sposobu rozwiązywania różnych typów 
zadań. Te działania mają na celu pomóc 
uczniom w osiągnięciu sukcesów w Wo-
jewódzkich Konkursach Przedmioto-
wych, a także uzyskaniu dobrych wyni-
ków w egzaminach końcowych.
W ramach projektu prowadzony jest 
program mentorski – członkowie grupy 
na Facebooku uzyskują dostęp do nota-
tek oraz wskazówek przygotowanych 
przez mentorów, będących wielokrotny-
mi laureatami konkursów przedmioto-
wych. Niedługo członkowie zespołu 
odwiedzą wielkopolskie szkoły podsta-
wowe i  gimnazja, aby opowiedzieć 
uczniom o swoim projekcie i zachęcić 
ich do wzięcia w nim udziału. W nieda-
lekiej przyszłości grupa ma także plan 

Dobre, bo pomocne

200 Bez Bólu
Grupa licealistów z poznańskiego II LO, w tym 
lubonianin Jakub Jezierski, realizują projekt, który ma 
pomóc młodszym uczniom w dostaniu się do 
wymarzonych szkół średnich

przeprowadzenia 
cyklu warsztatów 
edukacyjnych.
Losy projektu moż-
na śledzić na Face-
booku (200 Bez 
Bólu), Instagramie 
(200bezbolu) 
i Youtubie (200 Bez 
Bólu).

Jakub Jezierski, 
który należy do 
10.  licealistów re-
alizujących projekt, 
o d  u ro d z e n i a 
mieszka w  Lubo-
niu,  przy  u l . 
3 Maja. Uczęszczał 
do szkół w Poznaniu. Niedawno otrzy-
mał stypendium od Burmistrza Miasta 
Luboń za wybitne osiągnięcia naukowe. 
W najbliższym czasie planuje start w wy-

borach do Młodzieżowej Rady Miasta 
Luboń. Interesuje się historią, geografią 
i polityką. 

J.J.

n
Pomysłodawcy projektu „200 Bez Bólu” z II LO, pierwszy od 
prawej – Jakub Jezierski z Lubonia

Tradycyjna pora grzybobrań powinna 
już  się zakończyć, jednak sprzyjająca 
aura – ciepło oraz naturalna wilgoć 
powstająca nocami z różnicy temperatur, 
a także brak przymrozków powodują, że 
sezon trwa jeszcze w listopadzie. Wielu 
na jesienne zbiory tego runa leśnego 
wybiera się w dalekie trasy, najczęściej 
w okolice Wronek. Okazuje się, że są też 
dużo bliżej, np. w lasku pomiędzy daw-
nymi Zakładami Ziemniaczanymi i Lu-
veną, penetrowanych przez okolicznych 
mieszkańców Kocich Dołów, lub w mo-
sińskich lasach.

(I)

Dobre, bo dostępne

Na grzyby

n
Grzyby zebrane 11 października przez 
lubonianina w mosińskich lasach to 
głównie podgrzybki brunatne zwane 
też czarnymi łebkami, ale wpadnie 
i podgrzybek złotawy, maślak pstry, 
a nawet sowa, która nadaje się prosto 
na patelnię   fot. Piotr P. Ruszkowski
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CO NOWEGO
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

Miesiąc później niż zapowiadano, bo 
dopiero z  początkiem listopada, uru-
chomiono obiekt rekreacyjno-sportowy 
przy ul. Kołłątaja w sąsiedztwie boiska 
Stelli. Cieszy się dużym zainteresowa-
niem małych i  dorosłych lubonian, 
o czym świadczyła frekwencja choćby 
w wolnym od pracy, pogodnym dniu 12 
listopada, kiedy na nowy plac przyby-
wały również rodziny spoza Żabikowa.
Miejsce posiada kilka stref rekreacyj-
nych. W poprzedniej lokalizacji pozo-
stawiono plac zabaw wyposażony w do-
datkowe, ciekawe urządzenia (m.in. 
minitrampolinę zamontowaną w pod-

łożu oraz atrakcyjną piaskownicę). Jest 
boisko do gry w piłkę nożną (odgrodzo-
ne wysoką siatką od reszty dziedzińca) 
oraz plac do koszykówki ulicznej 
(1 kosz) ze specjalną nawierzchnią. Są 
ścianki wspinaczkowe i siłownia plene-
rowa, podobnie jak plac zabaw umiesz-
czona na piasku. Dojścia do stref utwar-
dzono kostką. Od strony bramy wjaz-
dowej ustawiono stół do gry.
Jeszcze nie wszystkie miejsca zagospo-
darowano (brakuje np. ścieżki senso-
rycznej w strefie dla maluchów), mamy 
czekają też na przyrządy dla maluchów 
(np. bujaki). Te inwestycje przybędą 

Atrakcyjne miejsce
To miejsce jest przeznaczone 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. Żabikowskiej 47 (ryneczek naprzeciw 
SP2) otwarto lokal „Solarium dla kur”. Czyn-
ny od pn. do pt. w godz. 9 – 18, w sob. i niedz. 
10 – 17. Można tu kupić kurczaki z rożna, zapie-
kanki, frytki, kiełbaski z grilla oraz ciepłe napoje. 
Możliwość wcześniejszego zamówienia posiłku 
(tel. 669 816 792) z odbiorem w punkcie.   fot. Natalia

Przy ul. Sobieskiego 55 (C.H. Venus) otwarto „Studio 
Moonis” oferujące makijaż permanentny, stylizację 
paznokci, przedłużanie rzęs oraz szkolenia. Telefon 
kontaktowy 600 339 341. Otwarte 8 – 17 od wt. do pt.   
fot. Natalia

n
Nowy obiekt rekreacyjny dla rodzin przy ul. Kołłątaja   fot. Hanna Siatka

pewnie z  wiosną. Już dziś jednak 
przy wszystkich strefach stoją ławki, 
są stojaki do rowerów, kosze na 
śmieci, rosną młode drzewka i zieleń 
na obrzeżach placu (m.in. pnącza 
przy ogrodzeniu od strony boiska 
Stelli).

(S)

Atrakcją dla dzieci jest m.in. pia-
skownica, w której pod warstwą 
piasku dzieci odkrywają szkielet 
dinozaura   fot. Hanna Siatka

n
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CO NOWEGO

Na kamieniu upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich została zamontowana nowa płyta przypo-
minająca lubonian biorących udział w tym zwycięskim zrywie 1918-1919. Obecnie jest jednym z ele-
mentów Pomnika Milenijnego znajdującego się u zbiegu ulic Powstańców Wlkp. i Puszkina. Pamiątko-
wy kamień zamontowano w 2010 r. Po kilku latach okazało się, że wykonana przez Krzysztofa Urbana 

żywiczna tablica imitująca brąz, pęka. Jej stan urągał 
okolicznościom, dla których płyta powstała. Z inicjatywy 
honorowego prezesa Stowarzyszenia Kulturalno-Oświa-
towego „Forum Lubońskie” – prof. dra hab. Krzysztofa 
Molińskiego – przy wsparciu finansowym Miasta Luboń, 
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, w któ-
rej nieprzeceniony wkład mieli nasi powstańcy wielko-
polscy, wykonano nową tablicę. Twórcą metalowej, która 
ma przetrwać setki lat, jest Szymon Zwoliński.

PPR

Nowa tablica

n
Pierwszą uroczystością, która miała miejsce przed nową tablicą 
pomnika upamiętniającego Powstańców Wielkopolskich z terenu 
naszego miasta, było złożenie wiązanek kwiatów w 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości – 11 listopada – po inscenizacji zapre-
zentowanej na zabytkowym dworcu w Luboniu (czytaj na str. 3)   
fot. Robert Woźniak

n
Przy nowej tablicy zamocowanej na pamiąt-
kowym kamieniu – jej autor, Szymon Zwoliń-
ski – asystent z Pracowni Obrazowania Prze-
strzennego Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu. Absolwent Akademii Sztuk Pięk-
nych na Wydziale Rzeźby i Działań Prze-
strzennych, gdzie pracuje. Realizuje prace 
rzeźbiarskie cechując się mieszaniną podej-
ścia tradycyjnego i innowacyjnego, stale 
eksperymentuje z formą i technologią    
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Nowa tablica pamiątkowa zamontowana na gła-
zie poświęconym Powstańcom Wielkopolskim ma 
wymiary zbliżone do poprzedniej (70 x 55,5 cm). 
Oprócz tekstu znajdują się na niej charaktery-
styczne elementy: u góry czapka powstańcza 
z treflem i skrzyżowanymi szablami – symbol 
pierwszej organizacji skupiającej powstańców 
wielkopolskich – Towarzystwa Powstańców i Wo-
jaków. U dołu symetrycznie, po lewej – odznaka 
Wojsk Wielkopolskich o bogatej symbolice. Na 
krzyżackim krzyżu – zwycięski Bolesławowy 
Szczerbiec na wpół wyjęty z pochwy, z narodową 
przepaską (w oryginale biało-czerwona) i inicjała-
mi WW (Wojska Wielkopolskie). Na ramieniu krzy-
ża rozkute kajdany. Po prawej stronie – awers 
Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego. Na rów-
noramiennym charakterystycznym krzyżu pośrod-
ku – okrągła tarcza (w oryginale czerwona) okolo-
na wieńcem z dębowych liści, z piastowskim or-
łem (w oryginale biała). Na poziomych ramionach 
– daty 1918-1919, na pionowych – miecz 
z ostrzem ku dołowi   fot. Piotr P. Ruszkowski
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SÓL W OKU
Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 

Mieszkańcy osiedla „Lubonian-
ka” skarżą  się na stan dojść do 
ciągu sklepów przy ul. Kościusz-
ki (pawilonów handlowych 
i sklepu PSS „Społem”). To ko-
lejny sygnał dotyczący komuni-
kacji pieszych w  tym rejonie 
(czytaj „Rozwiązanie do popraw-
ki” na str. 37 w „WL” 09-2018).
Od strony drogi i parkingu teren 
jest zniszczony, głównie przez 
samochody, dla których brakuje 
tu miejsca i  rozjeżdżają każdy 
wolny kawałek powierzchni.
Teren, na którym stoją pawilony 
handlowe, jest dzierżawiony od 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Sklep 
„Społem” stoi na własnym grun-
cie. Lubonianka planuje zająć się 
porządkowaniem swojego obsza-
ru w przyszłym roku.

(S)

Gruzowisko

n
Pokruszone, nierówne dojście do pawilonów handlowych przy ul. Kościuszki, od 
strony osiedla „Lubonianka”, nieprzyjazne szczególnie dla osób mniej sprawnych   
fot. Hanna Siatka

n
Szerszy kadr tego samego miejsca ukazujący 
problemy, z którymi borykają się piesi docho-
dzący do ciągu handlowego przy ul. Kościuszki 
– wysokie krawężniki, rozjeżdżony, nierówny 
skwerek, dojście do pasów od strony osiedla 
zastawione samochodem, w głębi – opisywa-
ne, pokruszone, betonowe obejście pawilonu 
monopolowego   fot. Hanna Siatka

Dwa wysokie drzewa rosnące na 
niezagospodarowanej działce przy 
ul.  Ziemniaczanej kończą swój 
żywot. Jedno jest już zupełnie 
uschnięte. Wiatry połamały mu 
gałęzie i odpada kora. Na drugim 
można zauważyć jeszcze oznaki 
życia – nieliczne gałęzie z liśćmi. 
Ginące drzewa stanowią podporę 
dla dzikich pnączy, np. chmielu. 
Warto pomyśleć o ich usunięciu, 
by nie stanowiły zagrożenia.

(I)

Umieramy na stojąco

Niebezpieczne kikuty usychają-
cych drzew na ul. Ziemniaczanej 
nadają się do pilnego wycięcia   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n

O budynku komunalnym przy ul. Armii 
Poznań  111 pisaliśmy już wielokrotnie. 
W  dużej mierze dzięki tym prasowym 
interwencjom po 25  latach samorządu 
przedwojenna willa z 1932 r. doczekała się 
w 2016 r. generalnego remontu. Odnowio-
no klatkę schodową, wymieniono liczniki 
zużycia prądu, wstawiono nowe, solidne 
drzwi wejściowe (których nota bene loka-
torzy często nie zamykają) i  plastikowe 
okna, m.in. w miejsce zabitego deskami 
i  uszczelnianego szmatami otworu na 
poddaszu. Doprowadzono również do 
porządku mocno zaniedbaną piwnicę 
(wymiana instalacji elektrycznej i naprawa 

schodów). Z  informacji Biura Majątku 
Komunalnego wynika, że przestawiono 
też 2 piece kaflowe i przeprowadzono re-
mont dwóch (z czterech) mieszkań. Na 
zewnątrz rozebrano zniszczone zabudo-
wania gospodarcze i uporządkowano za-
niedbany teren, wydzielając z miejskiego 
gruntu działkę, którą sprzedano. Zamon-
towano ogrodzenie, wykonano dojazd-
-chodnik do budynku oraz posadzono 
zieleń. Dom podłączono do sieci kanali-
zacji sanitarnej.
Miasto nie przewiduje dalszych inwe-
stycji, np. ocieplenia budynku, czego 
oczekują lokatorzy. Elewacja blisko 
90-letniej willi posiada spękania. Na 
skutek zaniedbań, mury są fragmentami 
zawilgocone.

Pustostan
Lokal na parterze, po lewej stronie od 
wejścia, od lat stoi pusty, niszczeje i ge-

neruje wilgoć. Skutki tej erozji widać 
na murach budynku. Zapytaliśmy za-
stępcę dyrektora ds. majątku komu-
nalnego, Dariusza Springera, o status 
tego mieszkania? Byliśmy też ciekawi, 
jak BMK tłumaczy istnienie tego pu-
stostanu wobec potrzeb osób oczeku-
jących na mieszkanie z zasobów miej-
skich w  Luboniu? – Lokal, o  którym 
mowa, jest przedmiotem umowy najmu 
na czas nieokreślony. Z  tej przyczyny 
nie może być on udostępniony innym 
osobom potrzebującym pomocy miesz-
kaniowej. Kwestia tego, czy obecny na-
jemca wykorzystuje go każdego dnia, co 

kilka dni, czy rzadko, jest wyborem na-
jemcy (lokatora). – usłyszeliśmy.
Zgodnie z prawem, gmina, jako właści-

ciel lokalu, może wypowie-
dzieć umowę najmu, jeśli 
lokator nie przebywa 
w  mieszkaniu przez okres 
dłuższy niż 12 miesięcy. 
Z naszych ustaleń wynika, że 
w  pomieszczeniach na par-
terze od lat nikt nie mieszka. 
Miasto może odzyskać lokal 
również z innego powodu – 
dewastacji mieszkania, a  za 
taką można z  pewnością 
uznać zawilgocone ściany, 
które mogą podmakać np. 
z powodu pękniętej rury.

(HS)

n
W budynku komunalnym przy ul. Armii Poznań 111 wymieniono w ostatnich la-
tach wszystkie okna, wstawiono nowe drzwi wejściowe i położono chodnik-wjazd 
z kostki brukowej. Na parterze po lewej – niezamieszkały lokal   fot. Hanna Siatka

n
Narożnik budynku ze ścianami opusz-
czonego mieszkania. Widać skutki 
erozji muru. Woda albo wydostaje się 
z pękniętej rury w lokalu, albo podsią-
ka ze źle wyprofilowanej rynny, lub też 
jedno i drugie   fot. Hanna Siatka

n
Omszałe fragmenty dachu na budynku komunal-
nym przy ul. Armii Poznań 111. Zdaniem BMK, dach 
nie wymaga w tej chwili wymiany lub naprawy   
fot. Hanna Siatka

Na majątku miasta
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Anna Bernaciak
lat 36, ul. Westerplatte
wykształcenie: doktor nauk eko-
nomicznych (UE w Poznaniu), 
nauczyciel akademicki (ad-
iunkt), autorka i współautorka 
licznych opracowań dla samo-
rządów lokalnych z terenu ca-
łego kraju, zamężna, 2 synów
wybrana w okręgu nr 1; KWW FOL, nr 2 na liście
uzyskała 320 głosów poparcia
nowa radna – pierwsza kadencja

Łukasz Budzyński
lat 47, ul. Słowackiego
wykształcenie wyższe AWF 
Wrocław, Edgware College Lon-
dyn, nauczyciel, prywatny inwe-
stor, wdowiec, 2 córki
wybrany w okręgu nr 2; KWW 
FOL, nr 3 na liście
uzyskał 195 głosów poparcia
radny VII kadencji (2014-2018)

Katarzyna Ekwińska
lat 49, ul. Dąbrowskiego
wykształcenie średnie, informa-
tyk, przedsiębiorca
4 dzieci
wybrana w okręgu nr 3; KWW 
FOL nr 3 na liście
uzyskała 313 głosów poparcia
radna VII kadencji (2014-2018)

Dorota Franek
lat 53, ul. Sobieskiego
wykształcenie wyższe, nauczyciel
2 synów
wybrana w okręgu nr 4; KWW 
FOL, nr 1 na liście
uzyskała 495 głosów poparcia
radna od VI kadencji (2010-
2018)

Piotr Izydorski
lat 36, ul. Wschodnia
wykształcenie wyższe, pracownik 
samorządowy
żonaty, wybrany w okręgu nr 3; 
KWW FOL, nr 2 na liście
uzyskał 356 głosów poparcia
radny VII kadencji (2014-2018)

Magdalena Kleczewska
lat 37 lat, ul. Okrzei
wykształcenie wyższe ekono-
miczne, ekonomista
mężatka, córka Dorota
wybrana w okręgu nr 3; KWW 
FOL nr 8 na liście
uzyskała 185 głosów poparcia
nowa radna – pierwsza kadencja

Paweł Radosław  
Krzyżostaniak
lat 45, ul. Kołłątaja
wykształcenie wyższe ekonomicz-
ne (absolwent studiów doktoranc-
kich), główny księgowy
żonaty, 2. synów
wybrany w  okręgu nr  1; KWW 
FOL, nr 1 na liście
uzyskał 347 głosów poparcia
radny od V kadencji (2006-2018 z przerwą 2010-2013)

Rada Miasta Luboń 2018-2023

Andrzej Roman Okupniak
lat 54, 11 Listopada 60
wykształcenie średnie, działal-
ność gospodarcza – firma trans-
portowa
żonaty, 3 dzieci
wybrany w okręgu nr 1; KWW 
FOL, nr 7 na liście
uzyskał 482 głosów poparcia
radny od VI kadencji (2011-
2018)

Michał Szwacki
lat 36, ul. Żabikowska
wykształcenie wyższe, magister 
historii specjalności pedagogicz-
nej i samorządowo-ekonomicz-
nej, nauczyciel historii w Szkole 
Podstawowej nr 2
żonaty, 1 córka
wybrany w okręgu nr 2; KWW 
FOL, nr 7 na liście
uzyskał 475 głosów poparcia
radny VII kadencji (2014-2018)

Karolina Wilczyńska-Kąkol
lat 48, ul. Akacjowa
wykształcenie wyższe, nauczyciel 
matematyki i informatyki
zamężna, 1 dziecko
wybrana w okręgu nr 4; KWW 
FOL, nr 4 na liście
uzyskała 318 głosów poparcia
radna VII kadencji (2014-2018)

Paweł Antoni Wolniewicz
lat 59 lat, ul. Chopina
mgr socjologii UAM w Poznaniu, 
dziennikarz „Wieści Lubońskich”
żonaty, 2 dzieci
wybrany w okręgu nr 3; KWW 
FOL, nr 1 na liście
uzyskał 570 głosów poparcia
radny od VI kadencji (2010-
2018)

Magdalena Woźniak
lat 35 ul. Mokra
wykształcenie wyższe, właściciel 
firmy zajmującej  się ochroną 
środowiska i  pozyskiwaniem 
środków finansowych na inwe-
stycje celu publicznego
wybrana w okręgu nr 4; KWW 
FOL, nr 7 na liście
uzyskała 286 głosów poparcia
radna V i VII kadencji (2006-2010 i 2014-2018)

Teresa Zygmanowska
lat 60 lat, Luboń
wykształcenie wyższe oraz studia 
podyplomowe, emerytowana 
nauczycielka, wieloletni dyrektor 
SP 2, obecnie praca na ½ etatu
mężatka, 2 synów
wybrana w okręgu nr 2; KWW 
FOL, nr 1 na liście
uzyskała 414 głosów poparcia
radna VII kadencji i przewodnicząca RML (2014-2018)

Opozycja – Koalicja Mieszkańców Lubonia

Iwona Katarzyna Kaczmarek
lat 47, ul. Fabryczna
wykształcenie wyższe – magister 
ekonomii; szef personalny w firmie 
handlowej, mężatka, 2 dzieci
wybrana w  okręgu nr  3; KWW 
KML, nr 4 na liście, uzyskała 173 
głosy poparcia, nowa radna – 
pierwsza kadencja (synowa burmi-
strza Włodzimierza Kaczmarka 1990-2006 i radnego)

Beata Urszula Łakomy
lat 49, ul. Wschodnia
wykształcenie wyższe, nauczycielka 
języka angielskiego w SP 1
1 córka, wybrana w  okręgu nr  1; 
KWW KML, nr 3 na liście
uzyskała 250 głosów poparcia
nowa radna – pierwsza kadencja

Monika Izabela Nawrot
lat 38, ul. 1 Maja
wykształcenie wyższe – mgr inż. 
konstruktor konstrukcji budowla-
nych i inżynierskich, technik archi-
tekt; pracownik samorządowy
mężatka, 2 dzieci, wybrana w okrę-
gu nr 4; KWW KML, nr 4 na liście
uzyskała 267 głosów poparcia
nowa radna – pierwsza kadencja

Małgorzata Ewa Nyćkowiak
lat 54, pl. E. Bojanowskiego
wykształcenie średnie; Indywidu-
alna Praktyka Pielęgniarska
mężatka, 2 córki, wybrana w okrę-
gu nr 2; KWW KML, nr 2 na liście
uzyskała 189 głosów poparcia
nowa radna – pierwsza kadencja

Marek Samulczyk
lat 65, ul. Marii Konopnickiej
wykształcenie średnie techniczne
żonaty, dwóch synów
wybrany w  okręgu nr  3; KWW 
KML, nr  1 na liście, uzyskał 478 
głosów poparcia, radny od III do 
obecnej VII kadencji (2002-2018) 
i przewodniczący RML (2010-2014)

Bogdan Tarasiewicz
lat 59, ul. Urocza (Migalli)
wykształcenie średnie; pracownik 
firmy energetycznej, instruktor ra-
townictwa przedmedycznego 
i ochrony przeciwpożarowej, żona-
ty, 3 dzieci, wybrany w okręgu nr 4; 
KWW KML, nr 7 na liście, 
uzyskał 185 głosów poparcia, nowy 
radny – pierwsza kadencja

Artur Juliusz Wiśniewski
lat 69, ul. Żabikowska
wykształcenie średnie, emeryt
3 dzieci
wybrany w  okręgu nr  2; KWW 
KML, nr 7 na liście, 
uzyskał 197 głosów poparcia
nowy radny – pierwsza kadencja

Elżbieta Zapłata-Szwedziak
lat 52, ul. Szkolna
wykształcenie wyższe – matematyk, 
dyrektor szkoły w Dąbrowie
mężatka, 3 dzieci, wybrana w okrę-
gu nr 1; KWW KML, nr 1 na liście
uzyskała 349 głosów poparcia
radna V i VI kadencji (2006-2014)

Radni większości – Forum Obywatelskie Luboń
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Obok, na stronie 14, przedstawiamy 21 rad-
nych Rady Miasta Luboń wybranych na VIII, 
pięcioletnią kadencję 2018-2023 oraz krótką 
ich charakterystykę. Z  czterech komitetów 
ubiegających  się o  mandaty radnych star-
tujących w Luboniu, dostały się tylko dwa: 
FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ (FOL) 
i KOALICJA MIESZKAŃCÓW LUBONIA.
Pierwsze – FOL – wprowadziło 13. radnych, 
ma więc kolejny raz bezwzględną większość 

oraz Burmistrza Lubonia – Małgorzatę 
Machalską. Wśród radnych FOL są dwie 
nowe panie – Anna Bernaciak i Magdalena 
Kleczewska, pozostali kontynuują funkcje 
radnych RML.
Koalicja Mieszkańców Lubonia wprowadziła 
ośmioro radnych, będzie więc stanowiła na-
turalną opozycję. W tym ugrupowaniu jest 
aż sześć nowych twarzy, poza tym lider tego 
komitetu – Marek Samulczyk –wieloletni radny 

i powracająca do rady po 4-letniej przerwie 
Elżbieta Zapłata-Szwedziak.
Więcej informacji o  nowej Radzie Miasta 
Luboń wraz ze szczegółowymi wynikami 
wyborów i innymi „ciekawostkami” przed-
stawiamy m.in. na stronach 18-19.
Dalej, na stronie 20, prezentujemy szczegó-
łowe wyniki oraz komentarz dotyczący wy-
borów Burmistrza Lubonia, a także wyniki 
wyborów do Rady Powiatu Poznańskiego 
(str.  24) i  Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego (str. 20).

(PPR)

Radni Rady Miasta Luboń Na prośbę mieszkańców dementujemy dane, 
które ukazały się na 3. stronie listopadowego 
wydania „Informatora Miasta Luboń”, gdzie 
wśród radnych nowej kadencji na 10. miejscu 
została wymieniona radna Wiktoria Mał-
gorzata Nowacka z Komitetu Wyborczego 
Wyborców Robert Ostafiński-Bodler (z okręgu 
nr 1 – Żabikowo) z ul. Długiej (gdzie miesz-
ka pani burmistrz). Zamiast niej do Rady 
Miasta Luboń dostała się kontrkandydatka 
burmistrz M. Machalskiej – pani Monika 
Nawrot z  KWW Koalicja Mieszkańców 
Lubonia (okręg nr 4 – Lasek)!
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Wszystkim Państwu i Każdemu z osobna dzię-
kuję za oddany głos na moją osobę w wyborach 
samorządowych. Niestety, tym razem nie mogę 
reprezentować Państwa spraw w Radzie Miasta. 
Jest mi z tego powodu szczególnie przykro, po-
nieważ żaden z  kandydatów z  Dolnego Lasku 
nie uzyskał mandatu, co dla naszych interesów 
jest niekorzystne. Dziękuję za ośmioletnie zaufanie, ponieważ wiem, 
że te lata nie były stracone. Może inwestycje w Dolnym Lasku nie są 
dla miasta spektakularne, ale na pewno możliwe. Dziękuję Pani Wan-
dzie Sulei-Kot, Panu Józefowi Kot oraz Andrzejowi Sobiłło za wsparcie 
mentalne. Panu Lechosławowi Kędrze za inspirację i przekazaną wiedzę, 
która była bezcenna w moich zabiegach o odwodnienie ulic. Panu Ste-
fanowi Krukowskiemu, za wsparcie w trudach kampanii samorządowej.

Katarzyna Frąckowiak
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Każdemu z moich wyborców
(z okręgu nr 3)

dziękuję

Roman F. Haremza

Drodzy Mieszkańcy,
serdecznie dziękuję za udział w wyborach i oddanie 
głosu na moją osobę. Jestem do Państwa dyspozy-
cji we wszystkich sprawach związanych z naszym 
Miastem.
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

radna Małgorzata Nyćkowiak

Podziękowanie radnego
Szanowni Sąsiedzi – Lubonianie, dziękuję bardzo, że 
wybierając mnie na Waszego przedstawiciela w Ra-
dzie Miasta Luboń, ponownie mi zaufaliście. Państwa 
uczucia, oczekiwania i  sugestie są dla mnie nadal 
drogowskazem do godnego reprezentowania Was. 
Jednocześnie zarówno wygranym jak i przegranym 
kontrkandydatom dziękuję za wyborczy pojedynek 
i ich obywatelską postawę.

Z wyrazami szacunku
Paweł Antoni Wolniewicz

RADA MIASTA LUBOŃ

Minilokal
Biblioteka Miejska przy ul. Żabikow-
skiej 42 była 21 października jedną 
z  14. siedzib obwodowych komisji 
wyborczych w Luboniu. Lokal przy-
gotowany na potrzeby wyborów wy-
dawał się jednak kompletnie nieprzy-
stosowany do przyjęcia dużej liczby 
mieszkańców ul. Wschodniej i  alei 
Jana Pawła  II. Udo-
stępniono jedynie 
część pomieszczenia 
znajdującego  się na 
p ar terze  budyn ku 
(wypożyczalnia dla 
dzieci), gdzie zasiedli 
członkowie komisji, 
stała urna i wydzielo-
no specjalne miejsca 
do głosowania. Dla 
wyborców zwyczajnie 
zabrakło miejsca. Wy-
gospodarowano dla 
nich zaledwie kilka 
metrów. Nie przebie-
rając w słowach, skar-
żyli się na tłok i brak 
wolnej przestrzeni, 
aby w  spokoju móc 
stanąć w  kolejce do 
głosowania.
Władysław Strózik – 
przewodniczący Ob-
wodowej Komisji Wyborczej ds. Prze-
prowadzenia Głosowania twierdzi, że 
komisja zrobiła wszystko, co w  jej 
mocy, aby zachować w tych trudnych 
warunkach ład i porządek oraz dopeł-
nić wszystkich formalności związanych 
z przebiegiem głosowania. Oddelego-
wano nawet jednego z  członków ko-
misji, aby wydawał karty stojąc przy 

urnie, podczas gdy pozostali systema-
tycznie przyjmowali tłumnie przyby-
wających do lokalu. Mimo to wielu 
wyborców chcących spełnić swój oby-
watelski obowiązek, oddawało głos na 
wybranych kandydatów opierając kar-
ty o  ścianę lub na własnym kolanie. 
To się nazywa poświęcenie!   Natalia

Karty bez stempla
Otrzymaliśmy sygnały od mieszkań-
ców, że w kilku lokalach wyborczych 
niektóre karty do głosowania były 
nieostemplowane pieczęcią danej Ob-
wodowej Komisji Wyborczej. Tak było 
m.in. w przypadku kart do głosowania 
na burmistrza w SP 2. Sygnał ten za-
interesowani zgłosili Miejskiej Komi-

Trudy wyborów

Lokal wyborczy w Szkole Podstawowej nr 2. Podczas tych wyborów po raz pierw-
szy zastosowano przeźroczyste urny   fot. Władysław Szczepaniak

Qn  Dlaczego „Informator”, 
szczególnie przed wybora-
mi jest autopromocją Pani 
burmistrz Machalskiej i jej 
ugrupowania wyborczego? Czy jest 
zgodne z  prawem wyborczym, żeby 
używać to czasopismo (finansowane 
z pieniędzy podatników) do promocji 
przedwyborczej?

Qn Dlaczego „Informator Miasta Luboń” 
informuje tylko o sukcesach, o sprawach 

pozytywnie załatwionych, unikając tema-
tów trudnych, konfliktowych, nie mówiąc 
już wcale o  źle prowadzonych? Czy to 
powrót do prasy z czasów PRL-u? (E.M.)

Odp.: Odpowiadając na pytania dotyczące 
„Informatora Miejskiego”, uprzejmie in-
formuję, że pytania zawierają nieprawdzi-
wą tezę. „Informator” służy przekazywaniu 
informacji mieszkańcom Miasta.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Rola „Informatora Miasta Luboń”
Pytania do Burmistrz Małgorzaty Machalskiej dotyczące urzędowej prasy 
– „Informatora Miasta Luboń”

sji Wyborczej (Urząd 
Miasta). Według oficjal-
nych danych, to jedna 
z  najczęstszych niepra-
widłowości zgłaszanych 
w całym kraju.   (JJ)

Karty ilościowo nie-
zgodne
Zaniepokojeni wyborcy 
zgłosili redakcji przypa-
dek otrzymania niektó-
rych podwójnych kart do 
głosowania. Może to tłu-
maczyć większą liczbę 
wyjętych z  urny kart do 
głosowania, niż wyda-
nych, liczonych podpisa-
mi osób głosujących, na 
liście. Według protokołów 
były dwa pojedyncze takie przypadki: 
w okręgu nr 2 i 3. Niezgodność wystą-
piła też w okręgu nr 4, gdzie z urn wy-
jęto trzy karty mniej, niż wydano. Fakt 
ten można wytłumaczyć np. zabraniem 
kart przez głosujących „na pamiątkę”.

Kłopoty z wynikami
W niektórych siedzibach Obwodowych 
Komisji Wyborczych listy z wynikami 

głosowania były nie do odczytania. Np. 
w SP 1 i SP 2 powieszono je za wysoko, 
do góry nogami (np. do Rady Powiatu 
w SP 1) czy zasłonięte (DD „Senior-
-Wigor”). W SP 4 wyników głosowania 
do Rady Powiatu nie było wcale. 
W wielu lokalach strony list z wynika-
mi były dla czytających je z zewnątrz 
– pomieszane (ułożone „po żydowsku” 
– do czytania od prawej).   (Z)

n
Zawieszone dużo powyżej zasięgu wzroku, odwrotnie 
(do góry nogami), częściowo zasłonięte framugą okna 
wyniki wyborów do Rady Powiatu w SP 1   fot. Hanna 
Siatka

n
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1 OKUPNIAK Andrzej Roman 55 FOL 7 482 95 179 208
2 ZAPŁATA-SZWEDZIAK Elżbieta 52 KML 1 349 76 128 145
3 KRZYŻOSTANIAK Paweł Radosław 45 FOL 1 347 75 185 87
4 BERNACIAK Anna Edyta 36 FOL 2 320 83 103 134
5 ŁAKOMY Beata Urszula 49 KML 3 250 110 57 83
6 RÓŻAŃSKI Maciej 34 RO-B 1 244 53 80 111
7 ANDRZEJCZAK Paweł Andrzej 61 FOL 3 189 101 37 51
8 ŁASECKI Michał 41 PiS 1 175 73 50 52
9 PIOTEREK Ewa Maria 46 FOL 6 117 37 35 45
10 JANUSZ Klaudia 21 FOL 5 101 26 38 37
11 GÓRECKI Kazimierz Jan 61 FOL 4 97 77 9 11
12 SKROK Grzegorz Sławomir 63 KML 2 92 62 14 16
13 JACKOWSKI Jakub Antoni 38 KML 7 88 21 48 19
14 GRABIA Katarzyna 47 KML 4 80 21 15 44
15 SZYMANKIEWICZ Marek Jerzy 62 PiS 2 71 26 27 18
16 BĄKOWSKA Kamila Anna 30 KML 6 63 21 20 22
17 SKORACKA Marzena 47 RO-B 2 49 8 12 29
18 BUDZIAK Karolina Magdalena 45 PiS 3 40 12 15 13
19 PAWŁOWSKA Krystyna Anna 71 PiS 4 36 12 12 12
20 RYBAK Adrian Piotr 35 KML 5 31 18 7 6
21 STRÓŻYŃSKA Monika Anna 43 RO-B 4 28 13 5 10
22 DUDEK Zbigniew Alfred 65 RO-B 3 24 4 15 5
23 GŁADYSIAK Hanna 51 RO-B 5 20 16 2 2
24 RATAJSKI Marek Adam 59 RO-B 6 15 7 8 0
25 KRÓLIKOWSKI Mariusz Bernard 61 PiS 5 13 3 4 6
26 NOWACKA Wiktoria Małgorzata 20 RO-B 7 9 2 1 6

60,84% 56,5% 62,8% 63,2%
5690 1944 1807 1939
3462 1099 1135 1225
3330 1052 1106 1172
129 47 29 53głosów nieważnych

Liczba uzyskanych głosówWyniki wyborów w Okręgu nr 1
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głosowało
głosów ważnych
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1 SZWACKI Michał Jacek 36 FOL 7 475 95 133 247
2 ZYGMANOWSKA Teresa 60 FOL 1 414 123 103 188
3 WIŚNIEWSKI Artur Juliusz 69 KML 7 197 33 38 126
4 BUDZYŃSKI Łukasz Piotr 46 FOL 3 195 128 34 33
5 NYĆKOWIAK Małgorzata Ewa 54 KML 2 189 76 61 52
6 BARTKOWIAK Patryk Marcin 31 FOL 2 170 51 30 89
7 BROSZKIEWICZ-ŁOŚ Barbara Zofia 68 PiS 1 148 54 51 43
8 BŁASZCZAK Jan Antoni 67 KML 1 140 41 63 36
9 BIAŁASIK Lidia Katarzyna 47 KML 3 116 29 33 54
10 DOMINIAK Konrad 35 RO-B 1 112 34 61 17
11 TOMCZAK Violetta Teresa 53 FOL 4 109 34 37 38
12 GOŚCIEWSKA Halina 60 FOL 5 102 33 37 32
13 CHYLIŃSKI Andrzej 60 KML 4 85 32 26 27
14 JELINSKI Jakub Przemysław 21 FOL 6 74 21 22 31
15 KORCZ Krystyna 48 RO-B 2 70 19 42 9
16 BŁASZAK Hanna Maria 60 PiS 2 69 24 22 23
17 BORAWSKI Jakub Michał 36 KML 6 69 8 22 39
18 NOWAK Jerzy 49 PiS 3 62 22 14 26
19 PACZKOWSKA-GAJDZIŃSKA Bożena 75 KML 5 32 5 5 22
20 CHMIELARZ Krystyna 78 PiS 4 20 2 10 8
21 ANTONIEWSKI Piotr Paweł 57 RO-B 6 20 14 4 2
22 BIRECKI Janusz Ryszard 58 PiS 5 14 5 4 5
23 CZERWIŃSKI Wojciech 43 RO-B 3 10 2 6 2
24 KOKORNACZYK Błażej 52 RO-B 4 7 2 5 0
25 SIDWA Mariola 39 RO-B 5 5 0 4 1

54,42% 54,6% 53,7% 54,3%
5562 1657 1673 2232
3028 904 898 1212
2904 887 867 1150
110 17 31 62

głosów ważnych
głosów nieważnych

Wyniki wyborów w Okręgu nr 2 Liczba uzyskanych głosów

Frekwencja
uprawnionych do głosowania

głosowało

RADA MIASTA LUBOŃ

Rządzący i opozycja
21 października wybrano m.in. władzę 
samorządową najniższego szczebla, 
a więc również w gminie Luboń, która 
obejmuje jedynie nasze miasto.
Politycznie niewiele się zmieniło. Zde-
cydowaną przewagę zdobyło po raz 
kolejny „Forum Obywatelskie Luboń” 
(FOL), obsadzając w 21-osobowej Radzie 
13 mandatów. Przed 4. laty ugrupowanie 
to rozpoczynało składem 14 radnych 
FOL + 2 radnych Forum Mieszkańców 
Nowego Centrum Lubonia (NCL), two-
rząc klub radnych „Forum”. W trakcie 
kadencji przejęło jeszcze 2 głosy ze 
skromnej, 5-osobowej „opozycji” – przy-
pomnijmy: Magdalena Woźniak-Patej 
(obecnie wróciła do nazwiska Woźniak) 
z  3-osobowej „Lubońskiej Inicjatywy 
Obywatelskiej” (LIO) związanej oficjal-
nie z  „Platformą Obywatelską”, oraz 
Andrzej Okupniak z 2-osobowej repre-
zentacji „Mieszkańcy Lubonia” (ML).
Qn Obecnie drugą i jedyną reprezenta-

cję we władzach stanowiących – Radzie 
Miasta Luboń – wprowadzając ośmioro 
radnych – zyskała „Koalicja Mieszkań-
ców Lubonia” powstała z połączenia po-
przednich LIO oraz ML.

Qn Nowe komitety, które utworzono na 
użytek obecnych wyborów w 2018 r. – 
KW Prawo i Sprawiedliwość oraz KWW 
Robert Ostafiński-Bodler – nie zdobyły 
żadnego mandatu w RML.

Wielcy wygrani
Wzrost liczby mieszkańców miasta, 
zmniejszenie liczby kandydatów (liczba 
mandatów +2) oraz wyjątkowo wysoka 
frekwencja, pierwszy raz sprawiły, że by 
uzyskać mandat, trzeba było osiągnąć 
trzycyfrowy wynik. Przypomnijmy, 
przed 8. laty, gdy obowiązywał podobny 
podział na 4 okręgi i  głosowanie pro-
porcjonalne, wystarczyły zaledwie 72 
głosy, np. Lechosławowi Kędrze, by 
otrzymać mandat (razem 3 radnych 
z wynikiem dwucyfrowym). Teraz mi-
nimum stanowiło aż o 101 głosów wię-
cej – 173. Rekordzistami w 2018 roku 
zostali: Paweł Wolniewicz – 570 głosów 
(okręg nr 3), Dorota Franek – 495 gło-
sów (okręg nr 4), dalej Andrzej Okup-
niak, który z ostatniego miejsca na liście 
otrzymał 482 głosy (okręg nr  1), czy 
będący w podobnej pozycji wyjściowej 
Michał Szwacki – 475 głosów (okręg 
nr 2). Czterysta głosów z FOL przekro-

Wybory do Rady Miasta Luboń
Analizy i komentarze

czyli ponadto: Teresa Zygmanowska 414 
(okręg nr  2) i  Marek Samulczyk, jako 
jedyny z opozycji – 478 (okręg nr 3).
Qn Najmniejsze poparcie mieszkańców, 

lecz uzyskując mandat radnego przy-
padło: Iwonie Kaczmarek z KML – 173 
głosy (okręg nr 3), dalej Magdalenie Kle-
czewskiej z  FOL (okr.  3) i  Bogdanowi 
Tarasiewiczowi z KML (okr. 4) – po 185 
głosów. Więcej szczegółów – patrz tabe-
le z wynikami, które publikujemy obok. 

Przegrani
Qn O poczuciu przegranej może mówić 

na pewno Maciej Różański (okr. 1), który 
uzyskał aż 244 głosy, lecz komitet, z które-
go startował – KWW Robert Ostafiński-
-Bodler – nie zdobył żadnego mandatu.
Qn Przegranymi poczuć się mogą też ci 

radni, którym wyborcy nie przedłużyli 
mandatów: Hieronim Gawelski – 242 
głosy (okr. 4), Paweł Andrzejczak (szef 
Klubu Radnych „Forum”) – 189 głosów 
(okr. 1), Katarzyna Frąckowiak – prze-
wodnicząca Komisji Ochrony Środowi-
ska – 177 (okr. 4), Patryk Bartkowiak – 
szef Komisji Rewizyjnej RML (pomimo 
wywalczonej 2. pozycji na liście FOL) 
– 170 głosów (okr. 2) oraz Kazimierz 
Górecki (dotychczas przewodniczący 

Komisji Komunalnej RML) – zaledwie 
97 głosów (okr. 1).
Qn Gorycz porażki odczuwa zapewne Ro-

bert Korcz, bardzo aktywny mieszkaniec, 
uczestnik wielu sesji RML, inicjator zor-
ganizowania KWW Robert Ostafiński-
-Bodler, który uzyskał 137 głosów w okrę-
gu nr 4 – Lasku, co dało mu dopiero 9. 
wynik (porównaj tabelka).

Miejsce mniej ważne
Qn Z 2. komitetów, które zagarnęły man-

daty radnych RML, 6 osób było pierwszy-
mi na liście. To premiowane miejsce nie 
pomogło J. Błaszczakowi (KML okr. 2), 
M. Kaźmierczakowi (KML okr. 4).
Qn Tylu samo radnych – 6. – otrzymało 

mandat, będąc na ostatnich pozycjach list 
wiodących ugrupowań: M. Kleczewska, 
A. Okupniak, M. Szwacki, B. Tarasiewicz, 
A. Wiśniewski, M. Woźniak.

Niewiele brakowało?
Qn Zaledwie 15 głosów zabrakło w punk-

tacji całemu komitetowi FOL w okręgu 
nr 4 (Lasku), by zdobyć tu 4. mandat. 
Radnym zostałby wówczas H. Gawelski 
(242 głosy), odebrałby mandat ugrupo-
waniu KML, czyli B. Tarasiewiczowi (185 
głosów).
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1 WOLNIEWICZ Paweł Antoni 59 FOL 1 570 217 113 110 130
2 SAMULCZYK Marek 65 KML 1 478 86 141 49 202
3 IZYDORSKI Piotr Łukasz 36 FOL 2 356 12 45 285 14
4 EKWIŃSKA Katarzyna 48 FOL 3 313 108 62 44 99
5 PAWAŁOWSKA Dorota Agnieszka 44 PiS 1 193 52 59 30 52
6 KLECZEWSKA Magdalena Irena 36 FOL 8 185 25 63 51 46
7 KACZMAREK Iwona Katarzyna 47 KML 4 173 27 83 28 35
8 PALUSZCZAK-GÓRNA Ewa Anna 42 FOL 4 170 42 31 28 69
9 BŁASZKIEWICZ Małgorzata Hanna 45 PiS 2 132 65 24 13 30
10 STRUGAREK Jan 66 FOL 6 107 8 20 70 9
11 SOCHA Teresa 61 KML 3 105 42 23 21 19
12 HOŁOWIECKA Jolanta 43 FOL 5 102 8 22 60 12
13 ZIELIŃSKI Damian Paweł 43 FOL 7 80 44 17 9 10
14 WALICZAK Tadeusz Marian 69 KML 2 60 27 11 8 14
15 GABLER Adam 71 KML 5 58 22 8 7 21
16 HAREMZA Roman Franciszek 68 PiS 5 55 14 12 8 21
17 DURA Patryk Piotr 26 KML 8 52 13 22 8 9
18 KONWIŃSKA Małgorzata Anna 29 KML 7 51 8 16 20 7
19 PASTUSIAK Krzysztof 27 KML 6 40 7 10 4 19
20 PAWŁOWSKI Andrzej Józef 70 PiS 3 36 7 13 7 9
21 KUKURENDA Maciej Marcin 33 RO-B 4 30 4 6 1 19
22 RÓŻAŃSKI Adrian 33 RO-B 7 27 7 3 8 9
23 JAŁOSZYŃSKA Agnieszka Izabela 32 RO-B 1 21 3 6 5 7
24 BARTOSZ Marek 60 RO-B 2 20 8 5 1 6
25 DOTKA Magdalena Agnieszka 50 RO-B 5 20 9 8 2 1
26 ZAWIRSKA-WOJTASIAK Renata Elżbieta 68 PiS 4 17 4 6 3 4
27 BENDLEWSKA Lidia Katarzyna 47 RO-B 6 5 1 2 2 0
28 STANISZEWSKA Elżbieta Maria 46 RO-B 3 4 4 0 0 0

55,65% 54,0% 55,9% 60,6% 52,8%
6397 1668 1505 1499 1725
3561 900 842 909 910
3460 874 831 882 873
101 26 11 27 37

głosów ważnych
głosów nieważnych
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1 FRANEK Dorota 53 FOL 1 495 47 169 216 63
2 WILCZYŃSKA-KĄKOL Karolina Monika 48 FOL 4 318 45 66 162 45
3 WOŹNIAK Magdalena Anna 35 FOL 7 286 8 40 48 190
4 NAWROT Monika Izabela 38 KML 4 267 24 82 100 61
5 GAWELSKI Hieronim 52 FOL 2 242 20 149 56 17
6 TARASIEWICZ Bogdan 59 KML 7 185 8 10 5 162
7 FRĄCKOWIAK Katarzyna 49 FOL 3 177 79 29 43 26
8 WOJTASIAK Michał 69 PiS 1 159 20 48 63 28
9 KORCZ Robert Józef 52 RO-B 1 137 6 99 19 13
10 ANDRYSIAK Małgorzata Barbara 38 KML 2 103 7 17 60 19
11 KAŹMIERCZAK Mariusz 48 KML 1 101 5 26 50 20
12 NOWAKOWSKI Adam Daniel 36 KML 3 100 6 18 46 30
13 ZAJĄCZKOWSKA Anna Natalia 36 RO-B 2 90 15 52 19 4
14 NAPIERAŁA Krzysztof 57 RO-B 3 73 3 17 41 12
15 KRAWCZYK Longina 79 PiS 3 59 39 9 6 5
16 KAMIŃSKI Arkadiusz Witold 49 FOL 5 56 1 8 45 2
17 WODECKI Grzegorz Cezary 40 PiS 2 53 5 22 12 14
18 POPRAWKA Elwira 47 KML 5 50 5 34 5 6
19 CIECHOMSKI Wiesław Jarosław 54 FOL 6 47 2 30 10 5
20 BĄKOWSKA Agata 35 KML 6 35 15 10 6 4
21 BARTOSZAK Ewa 55 PiS 5 30 4 8 11 7
22 KOŚCIAK Włodzimierz Marian 60 RO-B 5 27 7 2 5 13
23 LANGNER Izabela 40 PiS 4 18 4 3 6 5
24 PRZEDPEŁSKI Jacek Michał 21 RO-B 7 16 0 3 12 1
25 GORAJ-CHYTRY Joanna 29 RO-B 4 15 13 0 0 2
26 BĄK Magdalena Krystyna 25 RO-B 6 10 4 0 2 4

54,24% 42,4% 53,3% 57,3% 60,1%
6012 990 1836 1893 1293
3257 420 978 1084 777
3149 392 951 1048 758
108 28 25 36 19

głosów ważnych
głosów nieważnych

Wyniki wyborów w Okręgu nr 4 Liczba uzyskanych głosów

Frekwencja
uprawnionych do głosowania

głosowało

RADA MIASTA LUBOŃ
Qn 29 głosów zabrakło komitetowi FOL 

w okręgu nr 2 (Luboniance), by także 
uzyskać tu 4. mandat. Radnym zostałby 
wówczas P. Bartkowiak (170 głosów), który 
odebrałby mandat KML, czyli M. Nyć-
kowiak (189 głosów).
Qn  38 głosów zabrakło Komitetowi PiS 

w okręgu nr 3, by uszczknąć 1 z 4. man-
datów FOL. Wówczas zamiast M. Kle-
czewskiej (185 głosów) radną zostałaby 
D. Pawałowska z poparciem 193 głosów.
- W okręgu nr 1 najbliższy mandatu był 
znów FOL, byłby to 4. radny z Żabiko-
wa, potrzeba było jednak 64 głosów, by 
zastąpić radnego KML. W tym przypad-
ku radnym zostałby P. Andrzejczak (189 
głosów), zamiast B. Łakomy (250 gło-
sów).
Qn Komitet Robert Ostafiński-Bodler 

był najbliższy mandatu w okręgu nr 4 
(Lasku). Do uzyskania zadawalającego 
ilorazu dającego mandat brakowało naj-
mniej – 52 punkty, jednak po drodze 
mandat był jeszcze dla FOL (któremu 
brakowało jedynie 15 głosów). W po-
zostałych okręgach RO-B-owi zabrakło: 
88 głosów – w okr. 1; 190 – w okr. 2 i aż 
344 w okr. 3, by zyskać w nich choć po 
jednym mandacie.

Przewodniczący RML
Jedyny kandydat, który w  mieście 
przekroczył, i  to sporo, liczbę aż 
półtysiąca głosów, i tym samym od-
skoczył punktowo przed innych, 

zdobywając samotnie więcej głosów, 
niż niektóre komitety łącznie w okrę-
gach – jest Paweł Wolniewicz – 570 
głosów (nasz redakcyjny kolega)! 
Drugi wynik w  mieście to dopiero 
495 głosów. Czy to wyjątkowe po-
parcie, pozwoli mu przewodniczyć 
Radzie Miasta? Czy dotychczasowa 
przewodnicząca – Teresa Zygmanow-
ska – oraz liderka FOL – burmistrz 
Małgorzata Machalska – uhonorują 
w ten sposób kolegę?

Zawodowcy
Qn Największą reprezentacją w  Radzie 

Miasta jest „ciało pedagogiczne”. Stano-
wi obecnie aż 1/3 21-osobowego skła-
du. Siedmioro nauczycieli to: Ł Budzyń-
ski, D. Franek, B. Łakomy, M. Szwacki, 
K. Wilczyńska-Kąkol, E. Zapłata-Szwe-
dziak i T. Zygmanowska (5 z FOL + 2 
z KML). Wiadomo, to osoby popularne, 
nazwiska znane, o które zabiega każdy 
komitet wyborczy.
Qn Grupą zawodową licznie reprezen-

towaną w RML są też ekonomiści, któ-
rych naliczyliśmy pięcioro: A. Bernaciak, 
I. Kaczmarek, M. Kleczewska, P. Krzy-
żostaniak, M. Szwacki.
Qn Emerytów naliczyliśmy trzech: M. Sa-

mulczyk, A. Wiśniewski, T. Zygmanowska.

Różne ciekawostki
Qn Średnia wieku obecnej Rady to prawie 

49 lat. Najmłodszym rajcą jest M. Woź-

niak (35 lat), najstarszym A. Wiśniew-
ski (69 lat).
Qn Po raz pierwszy w historii samo-

rządu lubońskiego większość w Ra-
dzie Miasta stanowić będą kobiety. 
W 21-osobowym gremium jest ich 
aż 12. Przypomnijmy, przed 4. laty 
dostało się 6 pań i objęły większość 
funkcji, od przewodniczącej RML, 
po szefowanie 3/5 komisjom RML. 
W  pierwszej kadencji samorządu 
gminnego (1990-1994) nie było żad-
nej kobiety w 28-osobowej wówczas 
RML.
Qn W obecnej Radzie jest siedem no-

wych twarzy – osób, które pierwszy 
raz zasiądą we władzy stanowiącej: 
A. Bernaciak, B. Łakomy, I. Kaczma-
rek, M. Nawrot, M. Nyćkowiak, B. Ta-
rasiewicz, A. Wiśniewski.
Qn Nie wystartowali w wyborach radni 

ostatniej – VII kadencji: J. Bielawski (LIO), 
A. Dworaczyk (LIO), P. Goryniak (FOL), 
T. Kołodziej (FM-NCL)
Qn Śledząc zapisy Państwowej Komisji 

Wyborczej publikowane w  Internecie 
i protokoły wyborów, można zadać sobie 

pytanie – Jak to możliwe, że w niektórych 
obwodach wyjęto z urn więcej kart do 
głosowania niż ich wydano, co wynika 
z  protokołów? To sporadyczne i  poje-
dyncze przypadki wykazane w Luboniu.

Szczegóły
W tabelach przedstawiamy wyniki, 
jakie w okręgach wyborczych otrzy-
mali wszyscy kandydujący do Rady 
Miasta Luboń, uszczegółowione 
o dane z punktów głosowania (Ob-
wodowych Komisji Wyborczych). 
Wyniki ustawione są wg poparcia 
dla kandydata, czyli liczby otrzy-
manych głosów. Na szarych polach 
zaznaczyliśmy nazwiska tych, którzy 
otrzymali mandaty radnych w VIII 
kadencji RML na lata 2018-2023. 
Drukiem pochyłym (kursywą) za-
znaczyliśmy osoby, które były rad-
nymi w ostatniej kadencji. Ponadto 
są informacje of icjalne o  wieku 
kandydatów, a  także skrót nazwy 
Komitetu Wyborczego i miejsce na 
liście kandydatów.

zebrał i opracował PPR

Pierwsza sesja nowej Rady Miasta Luboń odbędzie się 22 listopa-
da. Radni złożą ślubowanie i wybiorą Przewodniczącego RML.
Tydzień później, 29 listopada, zostaną wybrani Zastępcy Prze-
wodniczącego Rady Miasta oraz przewodniczący Komisji RML.
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W pierwszej turze, nokautując przeciw-
ników, burmistrzem na drugą, teraz 
pięcioletnią kadencję, została Małgorza-
ta Machalska. Uzyskała w I turze impo-
nujące w historii miasta i wyborów bez-
pośrednich poparcie 70,09%! Druzgo-
cącą przewagę urzędującej burmistrz 
zapowiadał już sondaż przeprowadzony 
tradycyjnie na ulicach miasta przez 
„Wieści Lubońskie” około 2. tygodni 
przed wyborami (czytaj „WL” 10-2018, 
str. 24).
Podczas piątych już wyborów bezpo-
średnich, 21 października 2018 r., M. 
Machalska uzyskała niekwestionowa-
ną przewagę. Już przed czterema laty 
wynikiem 56,47% (5  295 głosów) 
otrzymała najwyższe procentowe i ilo-
ściowe poparcie, jakie w historii wy-
borów bezpośrednich w Luboniu do-
stał kandydat na burmistrza w pierw-
szej turze. Teraz rekord ten został 
sromotnie pobity 9 218 głosami (róż-
nica 3 923 głosów).

Historia
Przypomnijmy, w  2002  r., podczas 
pierwszych bezpośrednich wyborów 

władzy wykonawczej, dopiero w dru-
giej turze (jak dotąd jedyne) Włodzi-
mierz Kaczmarek (Wspólnota Luboń-
ska) wynikiem 56,4% wygrał z Maria-
nem Walnym (Forum Obywatelskie). 
W kolejnych wyborach w 2006 r. Da-
riusz Szmyt (Forum Obywatelskie) 
pokonał w pierwszej turze rezultatem 

53,51% Ryszarda Olszewskiego (Miesz-
kańcy Lubonia) i Adama Gablera (Sto-
warzyszenie Społecznego Funduszu 
„Ludzi Dobrej Woli”). W 2010 r. ubie-
gający  się o  reelekcję D.  Szmyt też 
w pierwszej turze, uzyskując minimal-
ną przewagę 50,30%, wyprzedził Mag-
dalenę Nyćkowiak-Filusz (Platforma 
Obywatelska) i Ewę Rogowicz (Wspól-
nota Lubońska). W 2014 r. o fotel wło-
darza miasta ubiegało się 4. kandyda-
tów. Wygrała zdecydowanie namasz-
czona przez D. Szmyta – M. Machalska 
56,47% (Forum Obywatelskie Luboń) 
przed Markiem Samulczykiem – 
27,12% (Mieszkańcy Lubonia), Micha-
łem Adamczakiem – 12,20% (Daj Szan-
sę Młodym) i Tadeuszem Warmuzem 
– 4,21% (KWW T. Warmuz).

Frekwencja
Tym razem odnotowano w  Luboniu 
najwyższą frekwencję, na poziomie 
56,3%. Pierwszy raz została przekro-
czona granica 50% – to dobra progno-
za na przyszłość. Przypomnijmy, przed 
4. laty w  2014  r. odnotowano jedną 
z niższych frekwencji – niecałe 41,4%. 

Wcześniej w 2010 r. głosowało 44,0%, 
a  w  2006  r. 42,4%. Najniższy udział 
obywateli w akcie głosowania był pod-
czas pierwszych bezpośrednich wybo-
rów burmistrza w 2002 r. – 36,8%.

Max. i min.
Najwyższe poparcie dla M. Machal-
skiej było w  Bibliotece Miejskiej – 
87,07% (obwód nr  9), najniższe – 
52,58% – w Dziennym Domu Senior 
Wigor” (obwód nr 11). Kontrkandy-
datka, Monika Nawrot (Koalicja 
Mieszkańców Lubonia), z wynikiem 
ogólnym 22,59% w  całym Luboniu, 
największe poparcie miała w  OKW 
nr  13 (SP4) – 29,74%, a  najniższe 
10,61% w  OKW nr 9 (Biblioteka 
Miejska).

Szczegóły
Tradycyjnie, dla potrzeb różnych 
analiz, dokładne wyniki wyborów 
z podziałem na poszczególne okręgi 
oraz obwody głosowania, przedsta-
wiamy w tabeli.

oprac. PPR

Nowy – stary Burmistrz Lubonia

BURMISTRZ LUBONIA

W wyborach samorządowych do Sejmi-
ku Wojewódzkiego, z  okręgu nr  3, do 
którego należą powiaty: poznański (z 
Luboniem), śremski, średzki, gnieźnień-
ski i wrzesiński, mandaty otrzymało 8 
osób (przed 4.  laty było 7 mandatów). 
Zarejestrowano 11 komitetów wybor-
czych (KW), które wystawiły łącznie 89 
kandydatów (przed 4. laty – 137), wśród 
których był 1 lubonianin (4 lata temu 
– 5). Podajemy komitety wg numeru 
listy: Lista nr 1 – KOMITET WYBOR-
CZY WYBORCÓW (KWW) BEZPAR-
TYJNI SAMORZĄDOWCY (BS) – 1 
mandat; nr 2 – KW POLSKIE STRON-
NICTWO LUDOWE (PSL) – 1 mandat 
(przed 4.  laty 2 mandaty); nr 3 – KW 
PARTIA ZIELONI – bez mandatu; nr 4 

– KOALICYJNY KW 
PLATFORMA.NO-
WOCZESNA KO-
ALICJA OBYWA-
TELSKA (PO.N) – 3 
mandaty (przed 
4  laty PO wprowa-
dziło 2. radnych); 
nr 5 – KOALICYJNY 
KW SLD LEWICA 
RAZEM – bez man-
datu; nr 6 – KW PARTII RAZEM (R), 
z  którego startował lubnianin – bez 
mandatu; nr 7 – KW RUCH NARODO-
WY RP – bez mandatu; nr 8 – KWW 
KUKIZ’15 – bez mandatu; nr 9 – KWW 
WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE – bez 
mandatu; nr 10 – KW PRAWO I SPRA-
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1 GOLA Marek 48 Zaniemyśl 31 449 10.54% PO.N 1
2 STRYJSKA Małgorzata Irena 65 Poznań 24 080 8.07% PiS 1
3 TOMASZEWSKI Tadeusz 59 Niechanowo 21 983 7.37% SLD 1
4 DZIKOWSKA Marta Magdalena 36 Tarnowo Podgórne 17 832 5.97% PO.N 3
5 JANKOWIAK Wojciech 62 Skórzewo 13 463 4.51% PSL 1
6 LECHNEROWSKI Jerzy Czesław 67 Kórnik 10 452 3.50% BS 1
7 PRZYBYLSKA Patrycja Natalia 26 Skórzewo 8 479 2.84% PO.N 7
8 DEMBIŃSKI Krzysztof Henryk 50 Niepruszewo 7 814 2.62% PiS 2

nie KRYSTEK Grzegorz Andrzej 30 Luboń 676 0.23% R 2

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa WielkopolskiegoSejmik Wojewódzki

WIEDLIWOŚĆ (PiS) – 2 mandaty (po-
dobnie jak przed 4.  laty); nr 11 – KW 
WOLNI I SOLIDARNI – bez mandatu.
W tabeli podajemy osoby, które uzyska-
ły mandat radnych do Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego, oraz dane 

dotyczące lubonianina. Informacje usta-
wiliśmy podobnie, jak w  przypadku 
innych wyborów samorządowych – wg 
skali poparcia społecznego.

(I)

n
Małgorzata Machalska, z 70-procento-
wym poparciem, zostaje Burmistrzem 
Lubonia na 5 kolejnych lat (2018 – 
2023)
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głosów 9 218 2 384 681 813 890 2167 644 625 898 2650 627 615 788 620 2017 214 645 669 489

% 70.09% 69,61% 62,65% 72,27% 73,92% 72,36% 71,24% 70,30% 75,53% 74,87% 69,98% 73,39% 87,07% 69,04% 61,32% 52,58% 66,84% 62,17% 63,67%
głosów 2 971 780 302 248 230 608 183 189 236 694 192 176 96 230 889 108 246 320 215

% 22.59% 22,97% 27,78% 22,04% 19,10% 20,45% 20,24% 21,26% 19,85% 19,66% 21,43% 21,00% 10,61% 25,61% 27,44% 26,54% 25,49% 29,74% 27,99%
głosów 962 252 104 64 84 207 77 75 55 193 77 47 21 48 310 85 74 87 64

% 7.32% 7,41% 9,57% 5,69% 6,98% 7,20% 8,52% 8,44% 4,63% 5,47% 8,59% 5,61% 2,32% 5,35% 11,24% 20,88% 7,67% 8,09% 8,33%
Dane wg PKW Łącznie 13 151 3 416 2 982 3 537 3 216

Kandydaci na stanowisko
Burmistrza Miasta Luboń

Wybory na stanowisko Burmistrza Miasta Luboń - kadencja 2018-2023

Poparcie

Miasto
Luboń

OKRĘG NR 1
Żabikowo

OKRĘG NR 2
Lubonianka

OKRĘG NR 3
Stary Luboń + NCL

OKRĘG NR 4
Lasek

MACHALSKA
Małgorzata
NAWROT

Monika Izabela

OSTAFIŃSKI-BODLER
Robert Oliwier

Luboń

Luboń

Zalasewo

51

38

47
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Z kronikarskiego obowiązku odnoto-
wujemy przedwyborcze wydarzenie, 

które miało przed wyborami samorządo-
wymi w środę, 17 października o godz. 
19 w sali Spółdzielni Mieszkaniowej przy 
ul. Żabikowskiej 62. Spotkanie odbyło się 
w wypełnionej po brzegi sali na piętrze. 
Wśród publiczności znane twarze radnych. 
Wieść gminna donosi, że zorganizowali 
oni także część mieszkańców, co w końcu 
świadczyłoby dobrze o umiejętnościach 
organizatorskich. Takiej debaty oczekiwali 
sami kandydaci, którzy zgłosili w czasie 
telewizyjnej prezentacji w WTK pomysł 
i jednocześnie postulat jej zrealizowania. 
Wówczas burmistrz Małgorzata Machal-
ska obiecała ją zorganizować i  tak  się 
stało. Można było odnieść wrażenie, że 
dwoje pozostałych kandydatów – Moni-
ka Nawrot i Robert Ostafiński-Bodler – 
zgłaszając pomysł oczekiwali, że będzie 
on pomocny zarówno w bezpośredniej 
konfrontacji kandydatów, jak i szerszej 
prezentacji ich programów wyborczych, 
co w rezultacie powinno ułatwić wybor-
com decyzję. Czy tak się stało? Wydaje się, 
że nie. Debatę poprowadził Paweł Ant-
kowiak, pracownik UAM, zajmujący się 

naukowo samorządami i władzą lokalną. 
Zaproponował bardzo uporządkowany 
przebieg spotkania, ułatwiający wpraw-
dzie jego sprawne przeprowadzenie, 
ale pozbawiający spotkanie elementów 
emocji i bezpośredniej konfrontacji. Nie 
było w nim miejsca na polemiki i głosy 
ad vocem. Szkoda, bo taka konfrontacja 
byłaby ciekawsza. Uczestnicy, kandydaci, 
po dwuminutowych autoprezentacjach, 
odpowiadali na wzajemnie zadawane 
pytania, bez możliwości odniesienia się 
do odpowiedzi. Podobnie wyglądały 
odpowiedzi na pytania z sali. Na koniec 
zaś indywidualnie zachęcali wyborców 
do głosowania na swoje kandydatury.
Debata była powtórzeniem zasadni-
czych tez, prezentowanych wcześniej 
w kampanii. Małgorzata Machalska – 
z programem kontynuacji prac rozpo-
czętych w mijającej kadencji z przeko-
naniem, że dobrze służą mieszkańcom 
w wielu dziedzinach. Monika Nawrot 
przeciwnie – z  krytyką tych działań 
i podkreślanym postulatem przekaza-
nia głównych ulic, jako dróg powiato-
wych, by w ten sposób zaoszczędzić na 
budowę i remont innych ulic. Robert 

Debata
Publiczna konfrontacja kandydatów na Burmistrza Lubonia i ich 
programów z mieszkańcami

Ostafiński-Bodler – ze swoimi postu-
latami budowy ponad sześćdziesięciu 
ulic, które tego pilnie wymagają, po-
stawienia szkoły z basenem i ograni-
czenia zadłużenia miasta. Małgorzata 
Machalska we wszystkich wypowie-
dziach miała nad swoimi kontrkandy-
datami przewagę wiedzy o problemach 
miasta i potrzebach jego mieszkańców. 
Monika Nawrot, mająca doświadczenie 
pracy w Urzędzie, starała się wykazać 
błędy popełnione przez burmistrz 
w kończącej się kadencji. W odpowie-
dzi spotkała  się z  zarzutem niekom-
petencji, potwierdzonej rzekomo błęd-
nymi decyzjami podejmowanymi 
w czasie pracy w magistracie. Monika 
Nawrot odpierała zarzuty, mówiąc, że 
na zajmowanym wówczas stanowisku 
nie miała decyzyjnych uprawnień. 
Kandydat zaś rozbawiał zebranych 
licznymi odniesieniami do swoich 
doświadczeń swarzędzkich, a zwłasz-
cza do wygranej sprawy z  miastem 
w Sądzie Pracy i otrzymanym wysokim 
odszkodowaniem za niesłuszne zwol-
nienie z  funkcji sekretarza gminy. 
Z punktu widzenia kampanii wybor-
czej należy jednak zauważyć, że nie 
był to argument skłaniający do głoso-
wania na kandydata. Między kandy-

datkami doszło do ostrzejszej wymia-
ny zdań na temat opłat, a  właściwie 
ich braku ze strony Aquanetu, za zaj-
mowanie pasa drogowego pod infra-
strukturę wodno-kanalizacyjną. Bur-
mistrz zapewniała, że na jej zlecenia 
prowadzone są prace dokumentacyjne, 
które wcześniej nie zostały wykonane, 
bo hamują ich postęp problemy wła-
snościowe, dotyczące niektórych ulic. 
W sumie jednak ta wymiana zdań nie 
miała przedwyborczej temperatury. 
Zapytany przez Monikę Nawrot kan-
dydat, czy jako prawnik widzi możli-
wość odzyskania od Aquanetu utra-
conych pieniędzy za zajmowanie pa-
sów drogowych, odpowiedział rzeczo-
wo i dowcipnie, że jako prawnik mu-
siałby zobaczyć akta sprawy. Wzbudził 
gromki śmiech i oklaski.
Pytania z sali nie podniosły atmosfery 
przedwyborczej.

Czy jest zatem sens organizowania ta-
kich debat? Czy pomagają podjąć wy-
borczą decyzję? Wydaje się, że są raczej 
skierowane do już zdecydowanych i tacy 
wyborcy w  większości biorą w  nich 
udział. Dużo skuteczniejsza jest, jak się 
wydaje, kampania wychodzenia do wy-
borcy, bezpośredniej z  nim rozmowy, 
nawet wizyty w jego domu. Oczywiście 
to wszystko musi być wsparte o program 
jasny, zrozumiały i korzystny dla miesz-
kańców. Kampania ma swoje prawa. 
Każdy kandydat może dowolnie prze-
konywać do swojego programu. Jednak 
dla gminnego wyborcy liczy się to, co 
widzi wokół siebie na co dzień. Jeżeli 
jest zadowolony, to nie oczekuje zmian, 
a  raczej kontynuacji. Stawia na to, co 
sprawdzone. Z hasłem „czas na zmiany” 
można skutecznie pójść do wyborów 
tylko wtedy, gdy są one powszechnie 
oczekiwane i w sposób oczywisty lepsze 
dla mieszkańców. Niezwykle ważna jest 
też rozpoznawalność kandydatów. Jeśli 
jest pozytywna, to stanowi wielki kapi-
tał starających się o reelekcję. Wyborcy 
częściej stawiają też na „swoich” i nie-
chętnie ufają „obcym”. Tak zdecydowa-
li w Luboniu.

JN

n
Przed widownią, na wylosowanych wcześniej miejscach zasiedli kandydaci na 
burmistrza. Na ścianie nad siedzącymi wyświetlano czas ograniczający zadawanie 
pytań (15 sek.) i udzielanie odpowiedzi (2 min.) Uchwycono moment przekazywa-
nia sobie mikrofonu przez kontrkandydatki   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Sala Spółdzielni Lubonianka była pełna, wiele osób stało. Większość stanowili kandyda-
ci na radnych, ich rodziny i osoby związane z komitetami wyborczymi    
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Część debaty poświęcono na pytania z sali, z wyłączeniem kandydatów na radnych   
fot. Piotr P. Ruszkowski

BURMISTRZ LUBONIA
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Kandydaci na stanowisko
Burmistrza Miasta Luboń

Wybory na stanowisko Burmistrza Miasta Luboń - kadencja 2018-2023

Poparcie

Miasto
Luboń

OKRĘG NR 1
Żabikowo

OKRĘG NR 2
Lubonianka

OKRĘG NR 3
Stary Luboń + NCL

OKRĘG NR 4
Lasek

MACHALSKA
Małgorzata
NAWROT

Monika Izabela

OSTAFIŃSKI-BODLER
Robert Oliwier

Luboń

Luboń

Zalasewo

51

38

47
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Qn Czy pani burmistrz Machalska mówi-
ła prawdę, gdy twierdziła, że skonsulto-
wała z mieszkańcami likwidację boiska 
i zieleni przy ul. Jaśminowej i dopiero 
stanowczy protest kilkuset mieszkańców 
spowodował jej wycofanie się z przezna-
czenia tego terenu pod zabudowę? Czy 
też mieszkańcy o niczym nie wiedzie-
li i Pani Burmistrz z nimi niczego nie 
konsultowała?

Odp.: Szanowny Panie Robercie, odpo-
wiadałam Panu na to pytanie już dwu-
krotnie. Odpowiem raz jeszcze. Opinię 
o stanowisku mieszkańców co do likwi-
dacji boiska przy ul. Jaśminowej wyrobi-
łam sobie w  sposób nieprawidłowy, 
w oparciu o rozmowy jedynie z kilkoma 
z  nich, a  nie ze wszystkimi, z  którymi 
powinnam była rozmawiać. Mówiąc rad-
nym, że konsultowałam ten pomysł, 
wprowadziłam radnych w błąd, co przy-
znałam na sesji Rady Miasta, na której 
byli obecni mieszkańcy, w tym sąsiedzi 
boiska, za co ich na tej sesji przeprosiłam.
Wobec protestów mieszkańców, zgłasza-
nych podczas sesji, obrad komisji, jak 
i mnie osobiście, wycofałam się z planów 
dokonania zamiany działek i zmiany prze-
znaczenia terenu przy ul. Jaśminowej. 
Ostatecznie uzyskałam zgodę Rady Mia-
sta na wykup placu zabaw przy ul. Kołłą-
taja. Tym samym Miasto zachowało oba 
tereny.
Pomysł przekazania terenu Miasta przy 
ul. Jaśminowej osobie prywatnej, nie 
będącej deweloperem (co sugerowano 
w  niektórych anonimowych wypowie-
dziach na portalu e-luboń), wynikał z ko-
nieczności zaspokojenia roszczeń tej 
osoby wobec Miasta. Osoba ta była wła-
ścicielem nieruchomości, na której znaj-
duje się plac zabaw przy ul. Kołłątaja, przy 
boisku piłkarskim Stella. Miasto przez 
szereg lat dzierżawiło ten teren. W 2011 
roku zmieniono plan zagospodarowania 
przestrzennego, przeznaczając tę nieru-
chomość z  terenu usług i  zabudowy 
mieszkaniowej, na teren sportu. Zmiana 
planu spowodowała obniżenie wartości 
tej nieruchomości. Właściciel wystąpił do 
Miasta z żądaniem wypłaty odszkodowa-
nia z tytułu obniżenia wartości lub wy-
dania nieruchomości zamiennej. Miasto 
wskazało do zamiany nieruchomość przy 
ul. Jaśminowej, jako tę, z której korzysta 
mniejsza liczba mieszkańców, aniżeli 
liczba osób używająca boisko przy ul. 
Jaśminowej. Celem było zachowanie bo-
iska i  placu zabaw przy ul. Kołłątaja. 
Składając taką propozycję, nie działałam 
w interesie właściciela nieruchomości (co 
sugeruje się w niektórych anonimowych 
wypowiedziach), ale w interesie Miasta, 
chcąc zmniejszyć obciążenie finansowe 
z tytułu żądanego odszkodowania.
Setki osób, o których mowa w pytaniu, 
to osoby, które zagłosowały w budżecie 
obywatelskim na projekt modernizacji 
tego boiska. Osobiście również głosowa-
łam na ten projekt, wcześniej uzgadniając 
z Wnioskodawcami zasadność jego zło-
żenia. Wspólnie szacowaliśmy możliwo-

ści sfinansowania tego projektu biorąc 
pod uwagę obowiązującą wówczas górną 
granicę 100 000 zł na projekty inwesty-
cyjne. Odbyliśmy wiele spotkań z Wnio-
skodawcami projektu, aby uzgodnić naj-
bardziej optymalny projekt i sposób jego 
realizacji. Dziś trwa budowa boiska pił-
karskiego i boiska wielofunkcyjnego.
Umiem wyciągać wnioski z popełnianych 
błędów, i przyznawać się do nich, by osta-
tecznie podejmować najkorzystniejszą 
decyzję w interesie nas wszystkich – Mia-
sta i Mieszkańców. Cenię sobie rozmowy 
z  mieszkańcami, dzięki którym mogę 
spojrzeć na daną sprawę z ich perspekty-
wy i w razie potrzeby zmienić wcześniej-
szą decyzję na podstawie racjonalnych 
argumentów.

Qn Kim w administracji Urzędu Miejskiego 
Lubonia jest pan Rafał Marek? Dlacze-
go jest jednocześnie przewodniczącym 
Rady Nadzorczej spółki LOSiR zadłużo-
nej na 500 000 zł, a zarazem z ramienia 
i z nadania burmistrz M. Machalskiej 
kieruje nadzorem właścicielskim spółek 
miejskich? Czy mamy tu konflikt inte-
resów? Nadto ta osoba kieruje komisją 
przeciwalkoholową w Luboniu. Czy i za 
ile ów pan świadczy usługi publiczne?

Odp.: Po raz kolejny odpowiadam Panu 
na pytanie, zadawane mi już wcześniej 
przez Pana w ciągu ostatniego miesiąca. 
Pan Rafał Marek pracuje na ½ etatu jako 
specjalista ds. nadzoru właścicielskiego. 
Osoba pracująca na tym stanowisku nie 
udziela absolutorium radzie nadzorczej 
żadnej ze spółek. Zgodnie z ustawą Ko-
deks Spółek Handlowych takie absoluto-
rium radom nadzorczym poszczególnych 
spółek udziela Zgromadzenie Wspólni-
ków. Natomiast powszechną praktyką 
w samorządach jest, że osoby, które pra-
cują w biurach czy na stanowiskach ds. 
nadzoru właścicielskiego są również 
członkami rad nadzorczych z  ramienia 
miasta. Wynika to z ich wiedzy i tego, że 
znają oczekiwania właściciela (Miasta) 
wobec spółki. Podając przykład, podobna 
sytuacja jest w Poznaniu, gdzie dyrektor 
Biura Nadzoru Właścicielskiego Miasta 
Poznań jest członkiem Rady Nadzorczej 
spółki Aquanet. Pan Rafał Marek jest 
absolwentem Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza oraz Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu. Ukończył kurs dla 
członków rad nadzorczych w Wielkopol-
skiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie 
Ekonomicznym. Zdał egzamin przed 
Ministrem Skarbu uprawniający do za-
siadania w radach nadzorczych. Pan Ra-
fał Marek posiada wieloletnie doświad-
czenie na stanowiskach kierowniczych, 
zarówno w strukturach samorządu tery-
torialnego, jak i biznesie.
Komisja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych jest powoływana na podsta-
wie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W Lu-
boniu od wielu lat jest to ciało kolegialne 
liczące 8 osób. Zgodnie z  przepisami 
ustawy, osoby pracujące w komisji otrzy-

Mieszkańcy pytają

Przedwyborczo
Pytania Roberta Korcza skierowane do burmistrz Małgorzaty 
Machalskiej. Nadeszły spóźnione do październikowego, wyborczego 
wydania „WL”.

mują wynagrodzenie, które jest ustalane 
corocznie przez Radę Miasta. Wynagro-
dzenie za udział w posiedzeniu Komisji, 
zespołu problemowego czy kontroli punk-
tów sprzedaży wynosi 4% przeciętnego 
wynagrodzenia określanego przez GUS. 
Wysokość wynagrodzenia dla członków 
rad nadzorczych jest jednakowa we 
wszystkich spółkach miejskich. Są to dużo 
niższe kwoty niż w Poznaniu. Pomimo że 
nie ma takiego obowiązku, informacja na 
temat wysokości wynagrodzeń w radach 
nadzorczych spółek miejskich została 
podana na jednej z  sesji Rady Miasta. 
Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego 
na którym pracuje wspomniana powyżej 
osoba, zgodnie z przepisami nie podlega 
składaniu oświadczenia majątkowego. 
Pomimo to, po utworzeniu w  urzędzie 
takiego stanowiska poinformowałam 
miesięcznik „Wieści Lubońskie” o wyso-
kości wynagrodzenia.

Qn Dlaczego skonfliktowano mieszkań-
ców ulic Długiej i Uroczej w Luboniu?

Odp.: Tak, jak odpowiadałam już Panu 
wcześniej na identyczne Pana pytanie za-
dane mi za pośrednictwem portalu e-luboń, 
nic mi nie wiadomo, ażeby mieszkańcy ul. 
Długiej i ul. Uroczej zostali skonfliktowani. 
Mieszkam na ul. Długiej i nie czuję, abym 
była w konflikcie z mieszkańcami ul. Uro-
czej. Część mieszkańców ul. Uroczej pro-
testuje przeciwko projektowanemu roz-
wiązaniu skrzyżowania ul. Uroczej i Dłu-
giej, które zakłada zmianę organizacji 
ruchu w tym miejscu. Po jej wdrożeniu 
kierujący pojazdami wyjeżdżający z  ul. 
Uroczej będę musieli skręcić w  prawo 
w ul. Żabikowską (wjazd na wprost zostanie 
zlikwidowany), a kierujący pojazdem, wy-
jeżdżający z ul. Długiej w ul. Żabikowską 
pojadą na wprost. Dziś z  ul. Uroczej je-
dzie się na wprost, z ul. Długiej skręca się 
w  lewo. Projektant budowy ul. Długiej 
opracował dwa warianty rozwiązania skrzy-
żowania ulic Żabikowska –Długa – Urocza, 
z których do dalszych prac projektowych 
Starostwo Powiatowe w  Poznaniu (jako 
organ opiniujący geometrię dróg) zareko-
mendowało wariant zakładający zlikwido-
wanie skrzyżowania ul. Uroczej z ul. Żabi-
kowską i budowę skrzyżowania ul. Żabi-
kowskiej z ul. Długą, jako rozwiązanie ko-
rzystniejsze z powodu:
- lepszej czytelności skrzyżowania,
- bezpieczniejszej komunikacji pieszej,
- zbierania przez ul. Długą ruchu samo-
chodowego z większego obszaru miasta.
W związku z pismami mieszkańców do 
Starostwa Powiatowego, organ ten skie-
rował omawiany projekt do rozpatrzenia 
przez działający przy Staroście Zespół ds. 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ze-
spół, uznając oba warianty za zgodne 
z przepisami prawa, uznał za korzystniej-
szy wariant budowy skrzyżowania ul. 
Żabikowska – Długa.
Zgodnie z zaleceniem Zespołu, skrzyżo-
wanie ul. Uroczej i  ul. Długiej będzie 
skrzyżowaniem wyniesionym, równo-
rzędnym, co pozwoli na uspokojenie 
ruchu i zapewni notabene pierwszeństwo 
przejazdu pojazdom wyjeżdzającym na 
to skrzyżowanie z ul. Uroczej.

Qn Komu postawiono zarzuty proku-
ratorskie i wydano wyrok skazujący za 
nieprawidłowości przy wymianie okien 
w Szkole Podstawowej nr 3?

Odp.: Już po raz kolejny Pana informuję, że 
w sprawie nieprawidłowości dotyczących 
wymiany drzwi (nie okien) w SP3 posta-
wiono zarzuty i zapadł wyrok karny. Wnio-
sek o dalsze informacje uprzejmie proszę 
kierować do Sądu Rejonowego Poznań – 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Qn Dlaczego przez tyle lat działania lot-
niska wojskowego w Krzesinach władze 
miejskie nie spowodowały wprowadzenia 
strefy ograniczonego użytkowania, bę-
dącej podstawą dochodzenia odszkodo-
wań za hałasy samolotów wojskowych?

Odp.: Jak już Panu wiadomo, z odpowie-
dzi na to pytanie udzielonej Panu przez 
mnie w ostatnim miesiącu, przez ostatnie 
lata władze Miasta Luboń wielokrotnie 
zabiegały o ponowne wprowadzenie na 
terenie Lubonia stref ograniczonego użyt-
kowania. W przeszłości ponadnormatyw-
ne poziomy hałasu generowanego przez 
samoloty F-16 spowodowały konieczność 
utworzenia nad obszarem miasta stref 
ograniczonego użytkowania. Rozporzą-
dzeniem Nr 82/03 Wojewody Wielkopol-
skiego z 17.12.2003 r. (Dziennik Urzędo-
wy Województwa Wielkopolskiego z dnia 
17.12.2003 r., Nr 200, poz. 3873) został 
utworzony obszar ograniczonego użyt-
kowania wokół lotniska Poznań - Krze-
siny, który objął znaczną część miasta 
Luboń i wprowadził ograniczenia w spo-
sobie zagospodarowania terenów miasta.
31 grudnia 2007 r. Wojewoda Wielkopol-
ski wydał nowelizację powyższego roz-
porządzenia, na mocy którego zaktuali-
zowano definicje obszarów ograniczone-
go użytkowania z  podziałem na trzy 
strefy. Powierzchnia miasta Luboń zosta-
ła zakwalifikowana do wszystkich trzech 
stref.
W październiku 2010 r. Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny w Warszawie wydał posta-
nowienie w przedmiocie obszaru ograni-
czonego użytkowania dla lotniska wojsko-
wego Poznań-Krzesiny, w którym stwierdził, 
że zmiana ustawy i przepisu upoważniają-
cego do regulowania obszarów ograniczo-
nego użytkowania wokół lotnisk oraz brak 
przepisów przejściowych o  zachowaniu 
mocy dotychczasowych aktów wykonaw-
czych, spowodowały utratę mocy wyda-
nych na jej podstawie rozporządzeń. 
Wojewoda Wielkopolski pismem 
z  15.02.2011  r. nr IR. III-1.0713-1/11 
poinformował Miasto o  utracie aktual-
ności aktów wykonawczych wydanych na 
podstawie przepisu art. 135 ust. 2 Prawa 
ochrony środowiska, ze względu na zmia-
nę przepisu upoważniającego do wydania 
przepisów wykonawczych w  sprawie 
utworzenia obszaru ograniczonego użyt-
kowania i braku przepisów wskazujących 
na utrzymanie w mocy przepisów wyko-
nawczych. W świetle powyższych ustaleń, 
uprawnienia w zakresie tworzenia obsza-
ru ograniczonego użytkowania otrzymał 
sejmik województwa, jeżeli z przeglądu 
ekologicznego albo z oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko albo z ana-
lizy realizacyjnej wynika, że mimo zastoso-
wania dostępnych rozwiązań technicznych, 
technologicznych i  organizacyjnych nie 
mogą być utrzymane standardy jakości 
środowiska poza terenem zakładu lub in-
nego obiektu. 
W związku z powyższym od roku 2011 
na terenie Miasta Luboń przestały obo-
wiązywać strefy ograniczonego użytko-
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wania utworzone w  roku 2007 przez 
Wojewodę Wielkopolskiego. 
W mieście Luboń od wielu lat występują 
znaczne przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu, o czym świadczą wy-
niki badań przeprowadzanych na zlecenie 
Miasta, a także przez Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Środowiska w Poznaniu. 
Na mocy powyższych badań Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska wydał 
w roku 2014 decyzję nakładającą na Woj-
skowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu 
obowiązek przedłożenia przeglądu eko-
logicznego. Zgodnie z art. 237 ustawy – 
Prawo ochrony środowiska – w  razie 
stwierdzenia okoliczności wskazujących 
na możliwości negatywnego oddziaływa-
nia na środowisko, organ ochrony środo-
wiska może w drodze decyzji zobowiązać 
prowadzący instalację podmiot korzysta-
jący ze środowiska, do sporządzenia 
i przedłożenia przeglądu ekologicznego. 
Przegląd ekologiczny winien wskazywać 
na działania mające na celu poprawę 
warunków akustycznych poza terenem, 
dla którego podmiot korzystający ze śro-
dowiska posiada tytuł prawny. W  razie 
braku możliwości zastosowania rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organi-
zacyjnych, przegląd powinien wskazywać 
na konieczność utworzenia obszaru ogra-
niczonego użytkowania. Od powyższej 
decyzji Wojskowy Zarząd Infrastruktury 
w  Poznaniu odwołał  się i  do dzisiaj do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w  Poznaniu nie wpłynął powyższy 
dokument.
Również w roku 2014 organ ochrony śro-
dowiska w drodze decyzji nakazał wojsku 
realizację ciągłego monitoringu hałasu ge-
nerowanego przez samoloty F-16. Decyzja 
ta po odwołaniu wojska została zmieniona 
przez Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie, na mocy której 
przez rok, od 1 lipca 2015 do 1 lipca 2016 r. 
był prowadzony ciągły monitoring hałasu 
wokół lotniska Poznań-Krzesiny. W okresie 
tym mieszkańcy miasta nie odczuwali uciąż-
liwości związanych z sąsiedztwem lotniska.
Władze Miasta Luboń wielokrotnie wy-
stępowały do władz Państwa wskazując, 
jak poważny problem dla mieszkańców 
stanowi sąsiedztwo lotniska wojskowego 
Poznań-Krzesiny. W jednej z odpowiedzi 
na stanowisko Rady Miasta Luboń i Bur-
mistrza Miasta Luboń ówczesny Podse-
kretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Moderni-
zacji Zenon Kosiniak-Kamysz wskazał 
m.in. „Siły Zbrojne RP zobowiązane są 
do przestrzegania krajowych norm praw-
nych m.in. w zakresie ochrony środowi-
ska. Za stanowienie norm środowisko-
wych odpowiada, zgodnie z  właściwo-
ściami, Minister Środowiska. Resort 
Obrony Narodowej podejmował i podej-
muje w dalszym ciągu starania mające na 
celu ograniczenie do niezbędnego mini-
mum negatywnego oddziaływania lotnisk 
wojskowych na środowisko. Podejmowa-
ne są działania zgodnie z obowiązującym 
stanem prawnym i w żadnym przypadku 
nie mają cech ignorancji wobec obowią-
zujących w Polsce norm ochrony środo-
wiska”. W ocenie Miasta, biorąc pod uwa-
gę niekończące się odwołania i zaskarża-
nia przez wojsko decyzji wydawanych 
przez organy ochrony środowiska różne-
go szczebla, wydaje się, że jest wręcz 
przeciwnie do stanu opisanego w powyżej 
przytoczonym piśmie. Nakładane decy-
zjami obowiązki z zakresu ochrony śro-

dowiska są od lat podważane i zaskarżane 
przez wojsko.
Miasto monituje i wnioskuje o przyspie-
szenie procedury wprowadzenia stref 
ograniczonego użytkowania, kierując 
pisma do Ministra Obrony Narodowej, 
Dowództwa Sił Powietrznych, General-
nego Dyrektora Ochrona Środowiska 
i  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska.
W odpowiedzi Dowódca Generalny Ro-
dzajów Sił Zbrojnych wskazał, że „Strona 
wojskowa, podobnie jak podmioty cywil-
ne, wykonuje wszelkie ostateczne decyzje 
administracyjne, jednocześnie zachowu-
jąc należne jej, przewidziane przepisami 
prawo do wniesienia odwołania, w sytu-
acji gdy z treścią wydanej decyzji – z przy-
czyn merytorycznych lub formalnych – 
nie zgadza się. Wojskowy Zarząd Infra-
struktury w Poznaniu skorzystał z przy-
sługującej mu drogi administracyjnej, 
a  następnie sądowej, celem zaskarżenia 
decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska nr DOOŚ-oal.4711.1.2015.
ADK/AB.3, jak i poprzedzającej ją decy-
zji Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Śro dow iska  w   Poznaniu  nr 
W-II.4711.01.2011.ZG w sprawie sporzą-
dzenia przeglądu ekologicznego. Obecnie 
sprawa zawisła przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym skutkiem złożenia 
skargi kasacyjnej przez Wojskowy Zarząd 
Infrastruktury w  Poznaniu od wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z 29 listopada 2017 r. sygn. 
akt IV SA/Wa 1206/17, oddalającego 
skargę na ww. decyzje, w związku z czym 
ww. organ oczekuje na wyznaczenie ter-
minu rozprawy. Nadmienić należy, iż 
Postanowieniem z  dnia 26 maja 2017r. 
sygn. akt IV Sa/Wa 1206/17, Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny w  Warszawie 
wstrzymał wykonanie zaskarżonych de-
cyzji.”
Reasumując, Sejmik Województwa Wiel-
kopolskiego będzie mógł podjąć stosow-
ną uchwałę o wprowadzeniu strefy ogra-
niczonego użytkowania dopiero z chwilą, 
gdy zakończą  się postępowania sądowe 
i powstanie przegląd ekologiczny, wska-
zujący na konieczność utworzenia obsza-
ru ograniczonego użytkowania.

- Dlaczego dopiero w roku wyborczym 
zaczęto budować naraz aż 17 małych 
odcinków dróg, bez pokrycia w budże-
cie na całe drogi?

Odp.: Pana pytanie, na które już raz 
w ostatnim miesiącu odpowiadałam, za-
wiera nieprawdziwą tezę. Budowa dróg 
jest realizowana w ciągu ostatnich czte-
rech lat. W roku 2015 zakończono budo-
wę ul. 1  Maja, Brzechwy i  odcinka ul. 
Dąbrowskiego. W roku 2016 wybudowa-
no ul. Wschodnią i odcinek ul. Źródlanej. 
W  2017r. wykonano al. Jana Pawła  II 
i  odcinek ul. Żabikowskiej. W  2018r. 
powstał dojazd do ROD „Bratek”, odcinek 
ul. Krętej, trwa budowa odcinków ul. 
Dojazdowej, ul. Rydla, ul. Kurowskiego.
Aktualnie, podpisano umowę na budowę 
ul. Tuwima/Cicha i projektuje się dalszych 
17 odcinków dróg, których realizacja jest 
zakładana w najbliższych latach budżeto-
wych.

- Z jakich powodów w Lubo-
niu uczniowie muszą jeździć 
do szkół komunikacją miej-

Wierszowana 
riposta
Jednym z  ostatnich elementów mi-
nionej kampanii wyborczej był wiersz 
KWW Forum Obywatelskie Luboń, 
który pojawił się w Internecie krótko 
przed ciszą wyborczą. Był ripostą na 
oświadczenie Moniki Nawrot (czytaj 
obok), które odnosiło się do materia-
łów FOL zamieszczonych w  „Wie-
ściach Lubońskich” 10-2018, str. 50 
(powierzchnia wykupiona przez FOL) 
oraz gazetce wyborczej tego ugrupo-
wania. Twórczość tę oceńcie Państwo 
sami.

Lubonianie nie gęsi,  
swój rozum mają

Za siedmioma górami, za siedmio-
ma lasami
Był sobie komitet z koalicjantami.
Grono koalicjantów było całkiem spore
Naradzać zaczęli się więc szybko i w porę.

Nikt tam nie chciał jednak zostać na 
lidera kandydatem
Znaleźć więc musieli pisarza i posłu-
żyć się poematem.
Wymyślił im hasło – czas na działanie!
Pomyśleli - wykorzystamy je, gdy 
i kandydat nastanie.

Lecz kandydat, gdy w końcu się odnalazł
Stare swe doświadczenia mieszkań-
com pokazał.
Dawne inwestycje i budowy wspominał
Dokonania swe historyczne każdemu 
przypominał.

Obywatele zaczęli się łapać za głowę
Pamiętali bowiem z tamtych czasów 
niejedną budowę.
Przypomnieli kandydatowi dawne 
poczynania
Krzyknął wtedy komitet – „Toż to 
czarna kampania!”

Zapomniał jednak dodać, że sam za-
mówił czarne tablice
Co przemierzają z negatywnymi ha-
słami lubońskie ulice.
A że ludzie w Luboniu swój rozum mają
To im komunikaty kandydata i komi-
tetu nie odpowiadają.

Na pewno zapytacie jaki morał z tego?
Nie można z własnej historii wybrać 
tylko najlepszego!
Chwalić się warto, ale i o błędach pa-
miętać należy,
Bo nikt w  obietnice na przyszłość 
Tobie nie uwierzy.

KWW Forum Obywatelskie Luboń

Luboń, 18 października 2018 r.

OŚWIADCZENIE
Szanowni Mieszkańcy!
Zostaliście celowo wprowadzeni w błąd. Pu-
blikacje mające na celu oczernienie mnie, 
zlecone przez KWW Forum Obywatelskie 
Luboń są nieprawdziwe i krzywdzące.
Pomówienia sugerujące, że miałam związek 
z problemami, jakie występowały w trakcie 
realizacji inwestycji, które pojawiły się w spon-
sorowanych przez KWW Forum Obywatelskie 
Luboń artykułach w „Wieściach Lubońskich” 
oraz w ulotce „Forum Wyborcy” są po pro-
stu częścią nieczystej kampanii wyborczej.
Inwestycje, o których mowa to: budowa obwod-
nicy Poznańska – Polna – Kręta oraz remont 
i przebudowa ulic Traugutta i Cmentarnej. Re-
alizacja obu inwestycji była rozpoczęta przed 
moim zatrudnieniem w Wydziale Inwestycji. 
Dołączyłam do zespołu obejmując funkcję 
kierownika Wydziału Inwestycji, wówczas 
projekty budowlane był już zatwierdzone. 
Oznacza to, że nie miałam wpływu na część 
projektową tych realizacji, a pracę rozpoczę-
łam z wcześniej przygotowaną dokumenta-
cją i  zleconymi na jej podstawie robotami 
budowlanymi. Do moich zadań należała 
koordynacja prac przy realizacji i rozwiązy-
wanie problemów, które pojawiały się przy 
tych projektach.
Wszystkie problemy (a było ich bardzo dużo) 
i przedłużające się prace wynikały z błędów 
projektowych, wykonawczych i nadzoru mo-
ich poprzedników. Działania, które były po 
mojej stronie, zostały wykonane z należytą 
starannością i  zaangażowaniem, a  Miasto 
otrzymało pełne dofinansowania. Dzięki 
moim staraniom udało się również uniknąć 
ogromnych kar finansowych, które groziły 
Miastu z Powiatowego Nadzoru Budowlanego. 
Przejmując nadzór nad Wydziałem Inwesty-
cji dołożyłam wszelkich starań, żeby każdy 
z problemów, na których rozwiązanie mia-
łam jakikolwiek wpływ, był wyjaśniony jak 
najszybciej i  jak najkorzystniej dla Miasta 
i Mieszkańców. W trakcie i po zakończonych 
inwestycjach przeprowadzono wiele kontroli 
i wszystkie zostały pozytywnie zakończone.
Po szczegółowe wyjaśnienia zapraszam Pań-
stwa na stronę http://mieszkancy-lubonia.
blogspot.com oraz na Facebooku KWW 
Koalicja Mieszkańców Lubonia.
Oświadczam z pełnym przekonaniem, że nie 
miały miejsce żadne zaniedbania w  mojej 
pracy, a wszelkie problemy, które pojawiły się 
w trakcie realizacji obu inwestycji były nie-
zależne ode mnie.
Ze względu na powyższe informacje uważam, 
że celowo wprowadzono Państwa w błąd, su-
gerując, że problemy, które opisywały wówczas 
„Wieści Lubońskie” wynikały z moich działań. 
To krzywdząca manipulacja.
Czy te oszczerstwa mają na celu odwrócenie 
uwagi od obecnego sposobu realizacji inwe-
stycji i zarządzania Miastem?
Przyjrzyjcie się Państwo obecnym nagłówkom 
w „Wieściach Lubońskich” i oceńcie sami:
3/2018 – „Mizernie na Mizerki”, „Zniszczo-
ny system drenarski”, „Martwa Inwestycja”,
6/2018 – „Nieprzyjazny”, „Kiedy runie”, „Pył 
na Wiejskiej”,
8/2018 – „Szkoda bez kary”, „Zawrotne tempo”, 
„Mulenie wyjściem awaryjnym”, „Tak się nie robi”,
9/2018 – „Drogowy skandal”, „Jak cię widzą”, 
„Problemy ul. Juranda”, „Woda w  tunelu”, 
„Przedwyborcza kosmetyka”, „Nieczynny do 
odwołania”, „Biała plama”,
10/2018 – „Dziwna inwestycja”, „Spalona in-
westycja”, „Wiaty w NCL”, „Nie doczekały się”
I można tak bez końca…
Drodzy Mieszkańcy, wybory już w najbliższą 
niedzielę, 21 października.
Dziękuję za każdy głos.
Z poważaniem 

Monika Nawrot  
– kandydatka na Burmistrza Miasta Luboń

Materiał przygotowany przez KWW 
Koalicja Mieszkańców Lubonia
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W nowej Radzie Powiatu Poznańskiego 
zaszło niewiele zmian. Okręg nr 5 obej-
mujący Luboń, Komorniki i Puszczyko-
wo będzie reprezentować 5.  radnych. 
Z  Lubonia – dwóch tych samych, co 
w  poprzedniej kadencji: 71-letni Zbi-
gniew Jankowski (z Koalicji PO.Nowo-
czesna) oraz o 10 lat młodszy Dariusz 
Szmyt (z komitetu Bezpartyjni Samo-
rządowcy, przed 4.  laty reprezentował 
komitet Niezależni dla Powiatu). Ponad-
to Andrzeja Laskowskiego (76-latka) 
zastąpiła Marzena Fiedler (57 lat) – obo-
je z Puszczykowa. Z ramienia PiS, do-
tychczasowego radnego Tomasza Paw-
łowskiego (52 lata) z Puszczykowa za-
mieniła Arleta Szymkowiak (55  lat) 
z Rosnówka, gmina Komorniki. Liderem 

w  okręgu  5 z  prawie 18% poparciem 
został Mirosław Wieloch z Komornik (4 
lata temu był nim Andrzej Laskowski).
Qn Najbliżej mandatu z Lubonia była Iza-

bella Chodorowska. Zajęła miejsce tuż za 
Dariuszem Szmytem, który miał prawie 
500 głosów więcej.
Qn W 29-osobowej Radzie Powiatu Po-

znańskiego, najwięcej – 14 mandatów 
– przypadło Koalicyjnemu Komitetowi 
Wyborczemu Platforma.Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska (dotychczas 13 
mandatów – PO). 7 mandatów posiada 
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość (dotąd 6). Kolejno 5 mandatów 
przypadło Komitetowi Wyborczemu 
Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy 
(nowi), 2 miejsca dla KWW Niezależni 

Wybory do Powiatu Poznańskiego

Wyniki wyborów do Rady Powiau Poznańskiego
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1 WIELOCH Mirosław Andrzej 57 Komorniki PO.N 1 5 219 17.68% 1374
2 FIEDLER Marzena 57 Puszczykowo PO.N 3 3 227 10.93% 1069
3 SZYMKOWIAK Arleta Waleria 55 Rosnówko  PiS 1 2 040 6.91% 872
4 JANKOWSKI Zbigniew Stanisław 71 Luboń PO.N 7 1 851 6.27% 1656
5 LASKOWSKI Andrzej 76 Puszczykowo PO.N 2 1 751 5.93% 326
6 SZMYT Dariusz Antoni 61 Luboń BS 1 1 725 5.84% 1300
7 CHODOROWSKA Izabella Katarzyna 43 Luboń BS 7 1 244 4.21% 991
8 JEZIERSKI Andrzej Jarosław 59 Chomęcice BS 2 1 099 3.72% 116
9 ZALEWSKI Piotr Karol 61 Puszczykowo NdP 1 1 069 3.62% 316
10 KROMOLICKI Tomasz 43 Puszczykowo PiS 2 996 3.37% 283
11 RUSZKOWSKI Piotr Paweł 61 Luboń PiS 6 807 2.73% 683
12 FRĄCKOWIAK Izabela 39 Szreniawa BS 3 792 2.68% 276
13 SKRZYPCZAK Irena Maria 68 Luboń NdP 2 759 2.57% 485
14 SENDECKA Violetta Maria 61 Luboń PO.N 4 704 2.39% 334
15 STEMPLEWSKA Anna Irena 37 Komorniki NdP 3 677 2.29% 90
16 PAWŁOWSKI Tomasz Jerzy 52 Puszczykowo PiS 3 616 2.09% 235
17 SOBIŁO Andrzej Piotr 63 Luboń NdP 4 585 1.98% 500
18 KOCIEMBA Wojciech 58 Puszczykowo BS 5 450 1.52% 78
19 STANGIERSKA Maria Anna 50 Komorniki BS 6 411 1.39% 48
20 POLEROWICZ-KELMA Katarzyna 44 Luboń PO.N 5 386 1.31% 241
21 MIELĘCKI Maciej 53 Komorniki PO.N 6 373 1.26% 97
22 MAJCHRZAK Jarosław Grzegorz 47 Luboń PiS 4 351 1.19% 216
23 WOŹNIAK Justyna Maria 53 Plewiska PSL 1 350 1.19% 151
24 GIESE Marek Krzysztof 61 Luboń BS 4 281 0.95% 207
25 WERBLIŃSKI Jakub 59 Łęczyca PSL 2 257 0.87% 53
26 KRZEMIŃSKA Maria Jolanta 56 Komorniki PiS 5 251 0.85% 141
27 GRZEŚKOWIAK Wojciech Mieczysław 56 Łęczyca NdP 7 217 0.74% 56
28 FRĄSZCZAK Anna Maria 43 Luboń NdP 5 215 0.73% 110
29 LAPIS Włodzimierz Antoni 52 Komorniki NdP 6 181 0.61% 27
30 NOWAKOWSKI Marek 61 Puszczykowo PdP 1 178 0.60% 43
31 JAŁOWIEC Elżbieta Bogumiła 58 Mosina PdP 2 97 0.33% 47
32 KACZMAREK Maciej Tomasz 49 Komorniki PSL 5 82 0.28% 44
33 PINCZAK Aleksandra 31 Komorniki PSL 4 71 0.24% 32
34 PERA Anna Maria 37 Dąbrowa PdP 3 57 0.19% 29
35 PIĄTKOWSKI Piotr 33 Stęszew PSL 7 54 0.18% 29
36 BETKOWSKA Małgorzata 46 Mosina PSL 6 51 0.17% 25
37 JĘDRKOWIAK Mateusz 32 Głuchowo PSL 3 43 0.15% 16

Okręg nr 5 61,70% dane wg PKW
Puszczykowo 66,74%
Komorniki 62,12%
Luboń 56,24%

Frekwencja

dla Powiatu (miał 8 mandatów) i 1 man-
dat KW PSL (Polskie Stronnictwo Ludo-
we), które w mijającej kadencji posiadało 
2 mandaty. Bez reprezentacji jest nowe 
ugrupowanie KWW Porozumienie – Dla 
Powiatu Poznańskiego.

Qn Prawdopodobna większość w Radzie 
Powiatu Poznańskiego (RPP) powstanie 
teraz z koalicji PO.Nowoczesna + Bez-
partyjni Samorządowcy, co da przewa-
gę 14+5=19 w 29-osobowym gremium. 
Biorący pierwszy raz udział w wyborach 
do Rady Powiatu Poznańskiego komi-
tet wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy 
(BS) powstał z odłączenia się części osób 
od ugrupowania Niezależni dla Powiatu. 
Jaka będzie przyszłość, np. dotychczaso-

wego wicestarosty Piotra Zalewskiego, 
puszczykowianina mieszkającego obec-
nie w Luboniu (lidera NdP)? Czy zastą-
pi go np. Dariusz Szmyt, były burmistrz 
Miasta Luboń (2006-2014) dotychczas 
z NdP teraz BS?

Qn W Luboniu zanotowano jedną z naj-
niższych frekwencji w Powiecie Poznań-
skim – 56,24%. W większości, w 13. z 17. 
gmin tworzących wokół miasta Poznań 
Powiat Poznański, frekwencja wynosiła 
ponad 60%, najlepszą odnotowano w Su-
chym Lesie 67,52%.

Qn Szczegółową listę, wg liczby uzyska-
nych wyników, czyli stopnia poparcia, 
przedstawiamy w tabeli. Wybranych rad-
nych prezentujemy na szarym tle. Nato-
miast wszystkich 11. kandydatów z Lubo-
nia (przed 4. laty – 19.) dla odróżnienia 
przedstawiamy drukiem pogrubionym.

oprac. PPR

SAMORZĄD

Przedwyborczo
ską odpłatnie, choć w innych 
miejscowościach uchwalono 
dla nich zwolnienia?

Odp.: Odpowiadając na to 
pytanie (po raz kolejny w ciągu ostatnie-
go okresu), podsumuję dotychczasowe 
prace Miasta podejmowane w  celu za-
pewnienia lubońskim uczniom darmo-
wych przejazdów komunikacją miejską. 
Na mocy porozumienia, komunikacja 
miejska w Luboniu realizowana jest przez 
Zarząd Transportu Miejskiego w Pozna-
niu. W związku z podjęciem przez Radę 
Miasta Poznania uchwały, która wpro-
wadziła bezpłatne przejazdy lokalnym 
transportem zbiorowym na terenie stre-
fy A (tj. Poznania) dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów, zameldowa-
nych w Poznaniu, wyraziliśmy zgodę na 
rozszerzenie tego uprawnienia na strefę 
B i objęcie nim również dzieci z Lubonia. 
Pismo w tej sprawie skierowano do Za-
rządu Transportu Miejskiego w maju tego 
roku.
Aby rozszerzyć wprowadzone zwolnienia 
z opłat na strefę B czy C, niezbędna jest 
zgoda wszystkich samorządów obsługi-
wanych przez Zarząd Transportu Miej-
skiego w Poznaniu, której niestety brak. 
Tym samym, 20 sierpnia br. Zarząd 
Transportu Miejskiego poinformował, że 
nie ma możliwości rozszerzenia obowią-
zywania zwolnień z opłat na strefy B i C, 
z uwagi na brak zgody ze strony czterech 
samorządów i  brak zajęcia stanowiska 
przez kolejne cztery.
Wobec powyższego, pozostaje jedynie moż-
liwość wprowadzenia dla lubońskich 
uczniów szkół podstawowych oraz gimna-
zjów uprawnienia do ulg lub bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską po strefie 
B, czyli na terenie Miasta Luboń.
Istnieje prawna możliwość sfinansowania 
z budżetu Miasta zakupu biletów okre-
sowych dla uczniów zainteresowanych 
korzystaniem ze zbiorowego transportu, 
m.in. w podróżach do i ze szkoły, która 
będzie analizowana pod kątem możliwo-
ści budżetowych Miasta.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

cd.  
ze str. 
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Nowy system głosowania
Uruchomiono urządzenie do głosowa-
nia, które nie tylko ma ułatwić tę pro-
cedurę, ale co najważniejsze, zapewnić 
pełną i skrupulatną rejestrację głoso-
wań, prowadzenie rozmaitych statystyk 
i  unikniecie ewentualnych pomyłek. 
Wypróbowano go ze świadomością, że 
będzie służył radzie kolejnej kadencji. 
Każdy z radnych loguje się do systemu, 
który rejestruje głosowania na prze-
znaczonym tylko do tego celu dysku, 
wynik głosowania jest także widoczny 
na dwóch ekranach, co ułatwia uczest-
nikom sesji śledzenie podejmowanych 
decyzji.

4 nowe autobusy
5 października nadeszła wiadomość od 
Zarządu Województwa Wielkopolskie-
go, że zwiększył on alokację środków 
dla projektu z Lubonia (program „In-
westycje w obszarze transportu miej-
skiego”) o około 4,5 mln zł, z których 
miasto będzie mogło kupić niskoemi-
syjne autobusy, modernizować zatoki 
autobusowe, zamontować i uruchomić 
stację rowerów miejskich oraz wdrożyć 
rozwiązania z  zakresu Inteligentnych 
Technologii Transportowych (ITS). 
Całkowita wartość projektu wynosi 
ponad 5 mln  zł. O  te środki miasto 
aplikowało dwa lata temu i uznaje, że 
jest to wielki sukces, zwłaszcza, że na 
tle innych gmin uzyskało największe 
dofinansowanie ze środków unijnych. 
Informację przedstawioną przez za-
stępcę burmistrza Michała Popławskie-
go przyjęto oklaskami.

Argumenty Z. Trawki
Były prezes LOSiR-u, Zbigniew Traw-
ka, zwolniony dyscyplinarnie w czerw-
cu 2017  r., korzystając z  możliwości 
wygłoszenia swoich racji w  ramach 
wolnych głosów mieszkańców, wnio-
skował o pół godziny czasu na zapre-
zentowanie swojej opinii o przeszłości 
i obecnej sytuacji LOSiR-u, zwłaszcza 
bilansu za rok 2017, sporządzonego już 
pod nowym kierownictwem spółki. 
Przewodnicząca zgodziła się na dzie-
sięciominutowe wystąpienie. Były pre-
zes protestował, argumentując, że po 
tylu latach pracy w miejskiej instytucji 
powinien być wysłuchany. Przewodni-
cząca podtrzymała swoje stanowisko 
wyrażając zdziwienie, że były prezes 
nie nadesłał wcześniej tekstu, który 
dostarczono by radnym, i nie wnio-
skował o  ujęcie sprawy w  porządku 
obrad. Były prezes odczytał przygo-
towany tekst w punkcie obrad prze-
znaczonym na głosy mieszkańców. 
Bardzo długie oświadczenie, które 
miało na celu wykazanie, że decyzja 
o zwolnieniu z pracy, zarówno jego, 
jak i  księgowej, była nieuzasadniona 
i wynikała z niewiedzy, nieznajomości 
rzeczy, a nawet ze złej woli podejmu-
jących. Ponieważ w wystąpieniu poja-
wiło się wiele danych liczbowych i ich 
interpretacji, trudnych do zweryfiko-
wania, a nawet do zrozumienia z po-
wodu formy prezentacji, nie możemy 

odnieść  się do nich merytorycznie. 
Wystąpienie nie przyniosło oczekiwa-
nego przez byłego prezesa efektu, nie 
zadano mu pytań i  nie było żadnej 
reakcji na odczytany przez niego tekst.

Sprzeciw na stawki owalu LOSiR
Właściciel firmy, która za prezesury Zbi-
gniewa Trawki w 2013 roku przeprowa-
dziła adaptację owalu i  łącznika hali 
LOSiR (temat nieprawidłowości nagła-
śniany przez „Wieści Lubońskie”), na-
stępnie prowadziła tam usługi siłowni 
i fitness – Patryk Brzeziński, wrócił do 
swojego wniosku o udostępnienie umo-
wy najmu lokalu i  sprzętu 
przez nowego zarządzającego 
tymi obiektami. Kwestiono-
wał ich prawidłowość, opła-
calność i  zasadność, żądał 
pisemnego wyjaśnienia spra-
wy procentowego udziału 
kosztów wynajmu lokalu 
i sprzętu (który był jego wła-
snością), w tej nowej umowie 
najmu z FitArt – Agnieszką 
Buciorą.

Wolne głosy mieszkańców
Qn Robert Korcz pytał o wy-

niki śledztwa i procesu do-
tyczącego nieprawidłowości 
przy wymianie okien w Szkole Pod-
stawowej nr 3. Burmistrz odmówiła 
wypowiadania się w sprawie karnej 
i odesłała pytającego do zasięgnięcia 
informacji w prokuraturze. Mieszka-
niec dociekał też, kto jest wykonawcą 
boiska, placu zabaw i boiska na ul. 
Chabrowej i czy był przetarg na te 
prace. Burmistrz udzieli mieszkań-
cowi odpowiedzi na piśmie,
Qn Włodzimierz Kościak, kwestionował 

decyzje Rady i Burmistrza w sprawie 
Studium i Planu zagospodarowania 
przestrzennego dla ulicy Wirowskiej. 
Groził skierowaniem sprawy do sądu 
administracyjnego i  prokuratury, 
sugerując, że zostały sfałszowane 
gminne dokumenty. Wydaje się, że 
powodem tego emocjonalnego wy-
stąpienia jest niezgoda na funkcję 
przemysłowo-usługową tego terenu, 
zamiast oczekiwanej mieszkaniowej. 
Odpowiedź pisemna zostanie skiero-
wana do mieszkańca. Radny Bielawski 
dodał, że w tej sprawie zwracał się 
przed wakacjami do wojewody wiel-
kopolskiego i otrzymał odpowiedź, 
że po analizie prawnej, nie stwier-
dzono żadnych niezgodności.
Qn Bogdan Tarasiewicz miał pretensje, że 

na budynku urzędu nie ma flag państwo-
wych, o których umieszczenie apeluje mię-
dzy innymi premier Mateusz Morawiecki, 
a od niedawna dopiero zawieszono flagę 
miasta. Wrócił też do odrzuconego z bu-
dżetu – obywatelskiego projektu budowy 
windy dla niepełnosprawnych w Ośrodku 
Kultury, dowodząc nieprawidłowości przy 
podejmowaniu decyzji. Żądał sprostowa-
nia informacji w tej sprawie na oficjalnej 
stronie Urzędu.
Qn Zbigniew Dudek protestował w spra-

wie danych umieszczonych w projekto-

Ostatnia przed wyborami
50. Sesja Rady Miasta Luboń, 11 października 2018 r.

wanej uchwale dotyczą-
cej lokalnych standardów 
urbanistycznych dla inwe-

stycji mieszkaniowych. Zarzucił brak 
konsultacji w tej sprawie. W kolejnym 
punkcie obrad zajęto się właśnie tym 
projektem uchwały.

Standardy urbanistyczne
Ustawa, która porządkuje standardy 
urbanistyczne wymaga potwierdzenia 
w  uchwale samorządowej. Są w  niej 
zarówno ograniczenia jak i przywileje 
lokalizacji budownictwa mieszkanio-
wego. Nie ma w niej określenia miejsc 
parkingowych, co może budzić zdzi-
wienie. Luboń, zgodnie z ustawą, za-
ostrzy te warunki z  powodu dużego 
zagęszczenia zabudowy mieszkaniowej 
– do dwóch kondygnacji i  dwóch 
miejsc parkingowych na lokal miesz-
kalny. Mimo że w ustawie nie ma ta-
kiego wymogu, miasto uznało go za 
konieczny. W szkołach miast obowiąz-
ku miejsca dla 7% populacji, będzie 
w  uchwale 10%, a  w  przedszkolach 
miast 3,5% będzie 5%. Taki, zdaniem 
Burmistrza i radnych jest interes mia-
sta. Uchwałę przyjęto: 20 za, przy 1. 
wstrzymującym się.

Odpady
Uchwalono kontrolowanie komposto-
wania odpadów przez mieszkańców, 
którzy odbierają od miasta kompostow-
niki (czytaj str.  29). Ponadto zakazano 
wystawiania odpadów wcześniej niż 12 
godzin przed planowanym odbiorem 
i zmieniono godziny odbioru, a będą to 
w dni powszednie 6 do 20, a w soboty 6 
do 16. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Współpraca z organizacjami
W czasie przeznaczonym na konsultacje 
w tej sprawie nie wpłynęły żadne uwagi 
ani propozycje. Przyjęto uchwałę w pro-
ponowanym brzmieniu.

Zmiany w Statucie Miasta oraz zasady 
i tryb zgłaszania projektów uchwał zo-
stały przyjęte zgodnie z zapisami ustawy, 
która zobowiązywała do ich wprowadze-
nia od nowej kadencji rady.

Na koniec obrad 50. Sesji Rady Miasta 
Luboń podsumowanie i podziękowanie 
wygłosiła przewodnicząca Teresa Zyg-
manowska. Razem z burmistrz Małgo-
rzatą Machalską podziękowały indywi-
dualnie radnym i współpracownikom.

Obserwator luboński
JN

n
Podczas październikowej sesji RML testowano elektroniczny system 
głosowania projektów uchwał przez radnych. Głosowanie polegało 
na jednoczesnym, tradycyjnym sygnalizowaniu swojego stanowi-
ska przez unoszenie rąk i przyciskaniu jednego z klawiszy pilota, za 
pomocą którego najpierw trzeba było się zalogować do elektro-
nicznego systemu. Głosując nowym systemem, radni mieli na pilo-
tach do dyspozycji trzy przyciski: zielony (należało nacisnąć głosu-
jąc za przyjęciem projektu uchwały), czerwony (przeciw) lub żółty 
(wstrzymując się). Następnie na monitorach znajdujących się po 
przeciwnych stronach sali sesyjnej można było śledzić przebieg 
i odczytywać wynik głosowania projektów uchwał   
 fot. Paweł Wolniewicz

W związku z zarzutami, jakie pojawi-
ły się pod adresem osób kandydujących 
z list KWW Forum Obywatelskie Luboń, 
związanych z używaniem na plakatach 
wyborczych słowa „radny(-a)” infor-
mujemy, iż plakat wyborczy nie jest 
materiałem informacyjnym, a rekla-
mowym. Ma na celu zaprezentowanie 
programu, osoby w sposób zachęcający, 
posługując się przy tym komunikatami 

o charakterze perswazyjnym (vide de-
finicja reklamy). Sformułowania typu 
„Radny”, „Nowy radny”, „Twój rad-
ny” podobnie jak osławiony „Premier 
z Krakowa”, stosowane są w materiałach 
wyborczych powszechnie.
Korzystając z okazji dziękujemy wszyst-
kim, którzy oddali na nas głos w wy-
borach samorządowych.

KWW Forum Obywatelskie Luboń

Oświadczenie
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF w z z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF nn nn nn
Bielawski Jakub LIO (4) nn nn nn

Budzyński Łukasz FOL (14)-kF z z z
Dworaczyk Adam LIO (10) w w w

Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF z z z
Franek Dorota FOL (20)-kF z z z

Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF nn nn nn
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF z z z

Goryniak Piotr FOL (16)-kF w z z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF z z z

Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF z z z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF z z z

Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF z z z
Okupniak Andrzej ML (15) z w z
Samulczyk Marek ML (3) p n w
Szwacki Michał FOL (7)-kF z z z

Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF z z z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF z z z

Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) z z z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF z z z

14 15 16
1 0 0
3 2 2
18 17 18

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

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało

Już porządek obrad wzbudził kontro-
wersje i napięcie. Radny Marek Samul-
czyk zwrócił uwagę na niezgodność 
wniosku burmistrz Małgorzaty Ma-
chalskiej o zwołanie sesji nadzwyczaj-
nej z porządkiem obrad, przekazanym 
Radzie przez przewodniczącą Teresę 
Zygmanowską. Co do zasady miał 
rację, bowiem we wniosku był ujęty 
jeden miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego (MPZP), w porząd-
ku obrad zaś – dwa plany. Wątpliwości 
proceduralne trwały dość długo, jak 
na wagę sprawy. Później też nie było 
lekko.

MPZP „Luboń Północ”
Zmiany w planie „Luboń Północ” (tere-
ny przy ul. Unijnej i Dębieckiej) omówił 
projektant. Dotyczą głównie kilku ob-
szarów:

Qn 1. Przy hotelu „Max” w teren usłu-
gowy U1 wrysowano ślepą drogę pu-
bliczną 1KDD o szerokości 10 m (do 
istniejącej na zapleczu parkingu hote-
lowego myjni). Radny Piotr Goryniak 
podniósł kwestię tej drogi dojazdowej 
przy hotelu „Max”, o której na Komisji 
Komunalnej nie było mowy! Według 
tłumaczeń zastępcy burmistrza, Micha-
ła Popławskiego – to ustalenia, które 
zapadły przed laty. Na dowód pokazał 
porozumienie w tej sprawie z 2014 roku, 

podpisane przez byłe-
go zastępcę burmistrza, 
Mikołaja Tomaszyka 
z  właścicielem hotelu, 
Janem Cegłowskim, któ-
ry ma partycypować w budowie dro-
gi. M. Popławski stwierdził, że radny 
P. Goryniak niepotrzebnie dał wiarę 
„wrzutce”, jak  się wyraził, Marka Sa-
mulczyka. M. Popławski oświadczył, 
że właściciel hotelu już część tej drogi 

zbudował. Miasto poszło mu „na rękę”, 
nie mając jeszcze umowy notarialnej, 
bowiem zobowiązał się on do pokry-
cia wszystkich kosztów. Burmistrz M. 
Machalska jest przekonana, że wszyst-
kie zobowiązania wynikające z listu in-
tencyjnego zostaną wykonane. Temat 
drążył głębiej radny M. Samulczyk, któ-
ry dopytywał o parametry dotyczące 
drogi i terenu usługowego, sugerując, 
że są one niekorzystne dla miasta. Do-
tyczą m.in procentu zabudowy i ilości 
miejsc parkingowych. W odpowiedzi 
usłyszał, że wszystkie są zgodne ze Stu-
dium uchwalonym dla tego terenu i nikt 
nie zgłosił do nich uwag.

Qn 2. Na wniosek fir-
my (prawdopodobnie 
„Factory”) zamieniono 
w planie kilka tysięcy 
m2 dotychczasowej zie-
leni publicznej na usługi 
wielkopowierzchniowe 
(rozbudowę centrum 
handlowego). Obecnie 
grunt ten to obszar zie-
leni od strony Facto-
ry, w pobliżu ujścia ul. 
Dębieckiej w Puszkina. 
Miasto, które jest wła-
ścicielem tego terenu, 
będzie mogło uzyskać 
dochód ze sprzedaży 
prawie 9  tys. m2 pod 
zabudowę wielkopowierzchniową.

Qn 3. Dla terenu dotychczasowej zlew-
ni ścieków, która ma być zlikwidowana 
(naprzeciw parkingu Factory, na łuku ul. 
Dębieckiej), wpisano funkcję produkcyj-
no-usługową.

Qn 4. Według nowego zapisu, prawie 
całe Wzgórze Papieskie zostało objęte 
możliwością zabudowy, z uwzględnie-
niem strefy ochrony widoku krzyża pa-
pieskiego i 30-metrowego pasa zieleni 
od strony autostrady. Według argumen-
tacji, która padła na sesji, umożliwi 
to np. wybudowanie toalet, obiektów 
sportowych, wybiegów dla psów, ma-
łych pawilonów.
Zmiany w planie „Luboń Północ” przy-
jęto 14. głosami „za”, przy sprzeciwie 
radnego M. Samulczyka i trzech wstrzy-
ujących się.

MPZP „Żabikowo Centrum Północ”
Projektantka przedstawiła proponowa-
ne zmiany w  rejonie ulic Poniatow-
skiego i  Lipowej. Polegają one na 
umożliwieniu rozbudowy przedszkola, 
która nie mogłaby dojść do skutku przy 
obowiązującym przeznaczeniu tego 
terenu pod budownictwo mieszkanio-
we, jednorodzinne. W studium od 2013 
roku obowiązuje tam także wzdłuż głów-
nych dróg, jak ul. Poniatowskiego, za-
budowa usługowa. Do projektu planu 
nie zgłoszono żadnych uwag. Wątpliwo-
ści radnych, zwłaszcza Andrzeja Okup-
niaka, wzbudziła ilość planowanych 
miejsc parkingowych. Radny, który jest 
zawodowym kierowcą, dowodził, że jest 
ich za mało wobec potrzeb i spowoduje 
to utrudnienia oraz zagrożenia w ruchu. 
Za mała ilość miejsc parkingowych kom-
plikuje korzystanie z  usług, a  zbyt duże 
wymagania mogą zahamować rozwój 
usług. Radny Okupniak nie dawał ze wy-
graną. Pytał, dlaczego inwestor nie zbu-
duje na swojej, dużej działce większego 
parkingu? Miał też pretensje, że został 
wprowadzony w  błąd podczas obrad 
Komisji Komunalnej, gdzie informowa-
no o 40. miejscach parkingowych, a na 
sesji o 13. Obradom przysłuchiwali się 
nowo wybrani radni – Monika Nawrot 
(kandydowała też na burmistrza) i Bog-
dan Tarasiewicz. Głośne komentarze do 
dyskusji ze strony przyszłej radnej wró-
żą ostre spory w przyszłej Radzie, która 
zostanie ukonstytuowana na następnej 
sesji. Uchwałę przyjęto 15. głosami, przy 
2. wstrzymujących się. Radny M. Samul-
czyk nie wziął udziału w głosowaniu.

Zmiany w WPF
Burmistrz zawnioskowała o podwyższe-
nie w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
kwoty na rozbudowę Szkoły Podstawo-
wej nr 4 o 105 tys. zł, do 215 tys., kosz-
tem przebudowy dróg i  uregulowania 
gospodarki wód opadowych i roztopo-
wych. Zmiany przyjęto 16. głosami, przy 
2. wstrzymujących.

Wolne głosy
Przeproszono Monikę Nawrot za pomył-
kę, jaką popełnił „Informator Miasta 
Luboń”, zamieszczając na liście wybra-
nych radnych inną osobę. Zapowiedzia-
no stosowne sprostowanie wraz z prze-
prosinami. Monika Nawrot i  Marek 
Samulczyk zwrócili też uwagę na błędy 
korektorskie w miejskim biuletynie.

Obserwator luboński
JN

Ostatnia sesja tej kadencji
51. Sesja – nadzwyczajna, 08.11.2018 r.

n
Ostatnie, nadzwyczajne obrady RML kadencji 2014-2018. Niektórzy radni, którzy 
nie weszli do Rady w wyniku ostatnich wyborów (21.10), przyszli na sesję już bez 
dokumentacji   fot. Jerzy Nowacki

n
Prezydium Rady Miasta 2014-2018 – Teresa Zygmanowska 
(przewodnicząca) oraz wiceprzewodniczący: Paweł Krzy-
żostaniak (z lewej) i Piotr Izydorski   fot. Jerzy Nowacki
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tuar będzie miał szero-
kość od 3,44 – 7,16  m. 
Obecne elementy małej 
architektury (ławki, ga-
zony, kosze na śmieci) 
zostaną wymienione. 
Przed przejściem dla pie-
szych na ul. Poniatow-
skiego (naprzeciw zatoki 
autobusowej), wzdłuż 
chodnika staną słupki 
stalowe o wys. 0,8 m.
Autorem projektu bu-
dowlano-wykonawczego 
jest Henryka Grygier 
(dyr. Biura Majątku Ko-
munalnego UML), która 
w im. Miasta wnioskowa-
ła również do starostwa 
o pozwolenie na prowa-
dzenie prac budowlanych 
na terenie układu urba-
nistycznego wpisanego 
do rejestru zabytków. Za 

SAMORZĄD

Po wielu spotkaniach z przedstawicie-
lami stowarzyszeń, klubów i rad senio-
rów z  terenu powiatu poznańskiego, 
starosta Jan Grabkowski powołał Po-
wiatową Radę Seniorów. Po uchwaleniu 
jej regulaminu i  zatwierdzeniu Rady, 
jako jednej z form współpracy, powo-
łano w jej skład przedstawicieli jedno-
stek starostwa: Elżbietę Tonder (Zarząd 
Powiatu), Marka Lisa (Komisja Polity-
ki Społecznej i  Ochrony Zdrowia), 
Małgorzatę Halber (Społeczna Powia-
towa Rada Działalności Pożytku Pu-
blicznego), Anitę Wachowiak (Powia-
towa Społeczna Rada ds. Osób Niepeł-
nosprawnych), Elżbietę Bijaczewską 
(Zespół Ekspertów ds. Polityki Senio-
ralnej przy Wielkopolskiej Radzie Se-
niorów) oraz mieszkańców Powiatu 

Poznańskiego zaangażowanych w dzia-
łania na rzecz seniorów: lubonian Ire-
nę Skrzypczak i  Zbigniewa Jankow-
skiego, Marię Grzęśko, Włodzimierza 
Turkiewicza oraz Marię Chrobot. 
W tajnych głosowaniach wybrano wła-
dze Rady. Przewodniczącą została lu-
bonianka Irena Skrzypczak, jej zastęp-
cą – Elżbieta Bijaczewska, a  sekreta-
rzem – Włodzimierz Turkiewicz.
Powiatowa Rada Seniorów ma na celu 
wspieranie społeczności seniorów i re-
prezentowanie ich zbiorowych potrzeb 
oraz interesów. Ich znajomość, zasoby 
wiedzy i doświadczenia środowiska se-
niorów będą pomocne w  planowaniu 
i realizacji polityki senioralnej.

Irena Skrzypczak
Przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów

Lubonianie w Powiatowej 
Radzie Seniorów

n
Nieliczna część nowej Rady Seniorów Powiatu Poznańskiego, w skład której wcho-
dzą lubonianie: Irena Skrzypczak (przewodnicząca) i nieobecny na zdjęciu Zbi-
gniew Jankowski

Tuż po wyborach, 24 października 
ruszyła przebudowa chodnika przy 
placu Edmunda Bojanowskiego, która, 
według zapowiedzi, potrwa do 10 
grudnia. Przy okazji zostanie też zmo-
dernizowana zatoka autobusowa na ul. 
Poniatowskiego (transport w kierunku 
centrum Lubonia i Poznania).
Zakres inwestycji obejmuje pas wokół 
placu od kościoła św. Barbary do 
sklepu „Społem przy ul. Poniatow-
skiego. Nowy chodnik będzie konty-
nuacją wykorzystanych materiałów 
i sposobu ułożenia płytek, jakie za-
stosowano na odcinku graniczącym 
z terenem parafii, w budowie które-
go miasto już partycypowało. Powsta-
nie ciąg komunikacyjny stanowiący 
całość kompozycyjną, podkreślający 
reprezentacyjność miejsca.
Trotuar wokół placu jest wykonywany 
na podsypce cementowo-piaskowej, 
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, 
w  dwóch odcieniach szarości (jasnej 
i  ciemnej) o  powierzchni uszlachet-
nionej posypką granitową. Przed pa-
wilonem handlowym przy ul. Ponia-
towskiego powstanie chodnik z  sza-
rych, zaokrąglonych, betonowych 
bloczków. Nawierzchnia zatoki auto-

busowej zostanie wykonana z nieregu-
larnej kostki granitowej. Zmiana ma-
teriału nastąpi też na terenie utwar-
dzonego pobocza i zjazdów na posesje, 
które będą miały szerokość dostoso-
waną do istniejących wymiarów. Tro-

Reprezentacyjny

n
Fragment nowego, reprezentacyjnego chodnika przy 
placu E. Bojanowskiego   fot. Hanna Siatka

n
Zdemontowane płytki chodnikowe dostaną nowe życie. Zamiast 
trafić na śmietnik, zostaną prawdopodobnie przekazane parafii św. 
Jana Bosko, która utwardzi nimi parking przy kościele    
fot. Hanna Siatka

Od nocy z 12 na 13 października 2018 r. 
uruchomiono linię nocną nr 250, która 
zapewni mieszkańcom Lubonia, Komor-
nik i Dopiewa dojazd z węzła Górczyn. 
Dzięki trasie przez ul. Głogowską zyska-
ją też poznaniacy. Linia nr 250 będzie 
uruchamiana w noce z piątków na so-
boty i z sobót na niedziele.
W weekendowe noce (z piątków na so-
boty i  sobót na niedziele), również od 

nocy z 12 na 13 października br., wyzna-
czone kursy autobusów linii nr 243 zo-
staną wydłużone do przystanku Wiry/
Kościół.
Więcej: https://www.ztm.poznan.pl/pl/
komunikaty/nowa-linia-nocna-nr-250-
bedzie-kursowac-w-weekendy-
wydluzone-kursy-na-linii-nr-243

Agnieszka Smogulecka
Rzecznik prasowy ZTM

Autobus weekendowy, nocny

zgodą Powiatowego Konserwatora Za-
bytków inwestycja jest realizowana bez 
konieczności prowadzenia prac arche-
ologicznych. Wykonawcą jest firma 
„Bud-Mix” z  Niechanowa, która zre-
alizuje przedsięwzięcie za 354.389  zł 
(najdroższa z 3. ofert w przetargu opie-
wała na 743 791 zł).
Z przyczyn oczywistych, w rejonie pla-
cu E. Bojanowskiego powstały utrud-
nienia komunikacyjne dla kierowców 
i  pieszych. Szczególnie ci drudzy na-
rzekają, że inwestycji nie prowadzi się 
etapami, lecz od razu rozebrano cały 
chodnik, utrudniając przejście oraz 
dostęp do sklepu.

HS
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W ramach tegorocznej akcji odremonto-
wano nawierzchnie o  łącznej wielkości 
4  706,17 m2. Prace przeprowadzono na 
następujących ulicach: 11 Listopada, Szkol-
na, Powstańców Wielkopolskich, Kościusz-
ki, Dworcowa (przy przejeździe kolejo-
wym), Okrzei, Ogrodowa, skrzyżowanie 
ul. Traugutta z 11 Listopada i Rejtana, ul. 
Kilińskiego, Poniatowskiego, Chudzickie-
go, Jana III Sobieskiego. Ponadto wykona-
no zjazd z ulicy Cmentarnej w Graniczną.

Inne roboty związane z remontem cząst-
kowym:
Qn wjazdy i chodniki przy nieruchomo-

ściach; montaż nowych włazów żeliw-
nych na studniach kanalizacji deszczo-
wej w systemie STAMEI w ilości 9 szt. 
na ulicach 11 Listopada i  Sobieskiego; 
regulacja studni i  wpustów kanalizacji 
deszczowej, wykonanie wymiany krawęż-
ników drogowych i wykonanie ścieków 
ulicznych – Żabikowska, Kościuszki, Po-

niatowskiego.
Całkowity koszt 
prac wyniósł 
573  394,55  zł 
brutto.
Wykonane na-
prawy nadal są 
mniejsze od po-
trzeb, które wy-
stępują na jezd-
niach Lubonia. 
W związku z po-
wyższym, do re-
alizacji wybie-
ra się uszkodze-
nia nawierzchni 
j ezdni ,  które 
wymagają na-
tychmiastowej 
naprawy. Należy 
także zauważyć, 
że remont cząst-
kowy jest napra-
wą dziur wystę-

Trwa akcja bezpłatnych szczepień prze-
ciwko pneumokokowemu zapaleniu płuc, 
sepsie i  zapaleniu opon mózgowo-rdze-
niowych dla dzieci z Powiatu Poznańskie-
go. Program obejmuje dzieci urodzone 
w latach 2010-2016, mające na dzień wy-
konania szczepienia ukończone 24 m.ż. 
Tegoroczna edycja to szansa także dla 
dzieci starszych. Program w  całości jest 
finansowany z budżetu Powiatu Poznań-
skiego (szacunkowy koszt jednej dawki to 
ok. 300 zł). Zadbano o to, aby szczepionym 
zagwarantować jak najlepszą z dostępnych 
na rynku ochronę, dlatego też w ramach 
szczepienia dzieci otrzymują szczepionkę 
skoniugowaną, 13-walentną o  obecnie 
najszerszym pokryciu.
Program będzie realizowany tylko do 21 
grudnia 2018  r. (lub do wyczerpania 
zapasów). Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Szczepienia można wykonać w kilkuna-
stu placówkach medycznych na terenie 
Powiatu Poznańskiego. Realizatorem 
i koordynatorem programu jest Specja-
listyczna Przychodnia Lekarska „Edic-
tum”. Szczegółowe informacje nt. akcji 
można uzyskać pod numerem telefonu 
(61) 847 04 54 lub osobiście w siedzibie 
EDICTUM przy ul. Mickiewicza  31 
w Poznaniu, I piętro, pok. 120.

Pneumokoki to jedne z najbardziej nie-
bezpiecznych bakterii zagrażających 
zdrowiu i  życiu zarówno dzieci, jak 
i osób starszych, dorosłych, które w aż 

15-25% przypadkach niestety prowadzą 
do śmierci. Wcześniejsze zaszczepienie 
przeciwko pneumokokom daje możli-
wość wyeliminowania najbardziej zja-
dliwych bakterii, skutecznie zmniejsza-
jąc liczbę zachorowań i  jednocześnie 
redukując liczbę powikłań i zgonów.
Nosicielami pneumokoków jest cały 
gatunek ludzki, ale atakują przeważnie 
dzieci i / lub osoby starsze. Pneumokoki 
umiejscowione są na błonach śluzowych 
gardła i nosa, przenoszą się drogą kro-
pelkową – wystarczy zatem kichnięcie 
lub kaszel, a bakteria może zaatakować 
kolejne osoby, atakują szczególnie wtedy, 
gdy mamy obniżoną odporność np. po 
infekcji wirusowej, często grypowej. 
W grupie największego ryzyka znajdu-
ją się przede wszystkim dzieci w wieku 
od 2 do 8 lat, które na co dzień przeby-
wają w większych skupiskach w żłobku, 
przedszkolu, a także w szkołach. Szacu-
je się, że w Polsce małymi nosicielami 
tej bakterii jest od 80 do 98% dzieci, 
samo nosicielstwo jednak nie gwaran-
tuje zachorowania, może natomiast przy-
czynić się do dalszego infekowania ko-
lejnych osób. Warto zauważyć, że to 
właśnie pneumokoki stanowią jedną 
z głównych przyczyn umieralności wśród 
najmłodszych, dlatego zapewnienie 
dziecku odpowiedniej ochrony zawcza-
su może uchronić je przed zakażeniem.

Aleksandra Łańska
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska EDICTUM

Bezpłatne szczepienia dla dzieci

Łatanie ulic 2018
Informacja nt. prac wykonanych w ramach remontów cząstkowych ulic 
pozyskana z Urzędu Miasta

n
Remont wyjazdu z ul. Granicznej w Cmentarną znacznie popra-
wił komfort korzystania ze skrzyżowania. Zlikwidowano dziury 
na styku ruchliwych dróg – niebezpieczne dla układów zawie-
szenia pojazdów   fot. Hanna Siatka

List do redakcji

Potrzeby kontra przepisy
W sprawie przystanku przy ul. Fabrycznej

Emerytowany inżynier, pan Tadeusz 
Pawlęty, od 2015  r. „walczy” o  wiatę 
autobusową z  ławeczką na przystanku 
przy ul. Fabrycznej (w okolicy Dworco-
wej), z którego korzystają głównie osoby 
starsze. Wysyłał w tej sprawie pisma do 
Urzędu Miasta, apelował w „Wieściach 
Lubońskich”. Bezskutecznie. Teraz listem 
poleconym skierował do burmistrz Mał-
gorzaty Machalskiej własnoręcznie wy-
konaną dokumentację projektową pro-
stego rozwiązania

Sprawę tę próbowałem załatwić w Urzędzie 
Miasta Lubonia przed dwoma laty, ale 
bezskutecznie. Zacząłem poprzez Redak-
cję „Wieści Lubońskich” w odpowiedzi na 
jej apel, w cyklu „Mieszkańcy pytają” („WL” 
12-2015, str. 17). Do Niezależnego Mie-
sięcznika Mieszkańców „Wieści Lubońskie” 
skierowałem w  marcu 2016  r. następne 
swoje pismo, którego kopię wysłałem wte-
dy do wiadomości Urzędu Miasta Lubonia. 
Ówczesny urzędnik tak ją wtedy tam 
„załatwiał”, że sprawa przystanku (tylko 
z nazwy – n/ż) jest nadal aktualna. Kopię 
tego swojego pisma załączam teraz, nie 
będąc pewnym, czy znajduje się w archi-
wum magistratu (żadnej odpowiedzi na 
to pismo nie dostałem). W swoich aktach 
nie doszukuję się inicjałów prowadzącego 
wtedy sprawę, bo szkoda mi na to czasu. 
Nie oczekuję oczywiście, że sprawę jedne-
go z  przystanków autobusowych będzie 
załatwiać osobiście Pani Burmistrz. Proszę 
jednak, żeby podkomendny, któremu ją 
przekaże, był odpowiednio nadzorowany.
Dla zapoczątkowania i ułatwienia akcji 
opracowałem „Projekt koncepcyjny 
WIATKA dla przystanku (LUDWA 01) 
n/ż linii 610 do Poznania Dębca”. Jest to 
uproszczona dokumentacja techniczna 
wykonania w jakimś warsztacie podze-
społów małego deszczochronu, przewie-
zienie go na miejsce przeznaczenia i tam 
ustawienie. Wykonawca może, stosownie 
do swoich możliwości, wprowadzić pew-
ne zmiany. Moje dane, jako autora „Pro-
jektu”, mogą być mu, w celu omówienia 
ewentualnych zmian, udostępnione. 
Działam dla dobra sprawy, bezintere-
sownie. Natomiast, czy na przystanku 
zostanie zawieszona tabliczka z  nazwą 
firmy i datą wykonania, jest mi obojętne.
Załączony „Projekt koncepcyjny…” nie-
koniecznie musi być przez Panią Bur-
mistrz przeczytany. Proszę jednak o za-

poznanie się z niektóry-
mi „Założeniami projek-
towymi” (…). Plik tej 
dokumentacji technicz-
nej załączam w  dwóch 
kompletach: jeden do akt 
w Urzędzie Miasta, drugi dla wybranego 
warsztatu ślusarskiego.
Kopię tego pisma wysyłam do NMM „Wie-
ści Lubońskie” jako rzecznika zwyczajnych 
mieszkańców miasta. Od tego miesięcznika 
sprawę przystanku zacząłem we własnym 
zakresie załatwiać w  2015  r. i  chciałbym, 
żebym w  roku 2019 nie potrzebował jej 
kontynuować w tym czasopiśmie. Dla jego 
redaktorów dołączę też jeden komplet swo-
jego wyobrażenia przystanku, z  którego 
korzystają często osoby w podeszłym wieku, 
jadące do kościołów św. Jana Bosko lub św. 
Jana Pawła II – w zależności od czasu Mszy 
św. lub nabożeństw. Sam jestem właścicielem 
samochodu, ale nie muszę poznawać świata 
tylko spoza szyby swojego automobilu „Pan-
da”. Mogą to być szyby autobusów lub tram-
wajów. Mogę też wykonywać marsze piesze 
– kiedy chcę, a nie tylko kiedy muszę.

inż. Tadeusz Pawlęty

Odpowiedź
W odpowiedzi na Pana wniosek w spra-
wie montażu wiaty autobusowej na przy-
stanku Luboń Dworcowa – kierunek 
Dębiec informuję, że montaż zadaszenia 
w tej lokalizacji jest niemożliwy z przy-
czyn technicznych.
Szerokość skrzydła wiat przystankowych 
montowanych w  ostatnich latach na 
terenie Miasta wynosi minimum 50 cm. 
Szerokość chodnika w obrębie przystan-
ku jest równa 2,37 m. Należy zaznaczyć, 
że w celu obsługi technicznej wiaty (wy-
miana szyb, naprawa zniszczeń) koniecz-
ne jest odsunięcie wiaty od płotu posesji 
minimum o 50 cm.
Wobec powyższego, wprowadzając wia-
tę przysadkową we wnioskowanej loka-
lizacji, szerokość chodnika obsługujące-
go zarówno pieszych jak i  pasażerów 
komunikacji publicznej zmniejszy się do 
1,37 m, co w sposób negatywny wpły-
nęłoby na warunki przejścia, oczekiwa-
nia na przyjazd autobusu oraz wymianę 
pasażerów.

oprac. Mateusz Olejniczak
Z-ca Kierownika Wydziału  

Spraw Komunalnych

pujących w jezdni, z małą możliwością 
regulacji spadku podłużnego i  po-
przecznego. Dlatego często nie można 
zlikwidować wszystkich obniżeń jezd-
ni, w  których po deszczu zbiera  się 
woda. Te odcinki jezdni nadają  się 
tylko do remontu kapitalnego; wymia-
na krawężnika drogowego, przebudo-
wa i regulacja włazów kanalizacji sa-
nitarnej i  deszczowej oraz kratek 
ściekowych, wzmocnienie podbudowy 
i ułożenie nowej nawierzchni ścieral-
nej z profilem podłużnym i poprzecz-
nym.

Podstawowe wyznaczniki wyboru na-
wierzchni przeznaczonej do remontu:
1. jej aktualny stan techniczny, zapobie-
ganie dalszej degradacji,
2. znaczenie – ważność komunikacyjna 
ulicy (natężenie ruchu),
3. zasadność wykonania remontu – po-
prawa stanu ulicy (wymaganie remontu 
pełnego),
4. planowane prace w nawierzchniach 
ulic.

Leszek Jurga
Wydział Spraw Komunalnych UML
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Zgodnie z zarządzeniem burmistrz Mał-
gorzaty Machalskiej z  26  września 
w sprawie przyjęcia programu użyczania 
kompostowników mieszkańcom Lubo-
nia, każdy zameldowany w naszym mie-
ście jest uprawniony do otrzymania 
plastikowego zbiornika o  pojemności 
400 l, z przeznaczeniem na gromadzenie 
w nim bioodpadów. Można go otrzymać 
spełniając następujące warunki:
Qn należy być właścicielem, współwłaści-

cielem lub użytkownikiem wieczystym 
znajdującej się na terenie Miasta Luboń 
nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej 
budynkiem jednorodzinnym wolnosto-
jącym, w zabudowie bliźniaczej lub sze-
regowej oraz zadeklarować, że lokalizacja 
nieruchomości pozwala na ustawienie 
kompostownika w  sposób niestwarza-
jący uciążliwości dla mieszkańców tejże 
posesji oraz posesji sąsiednich;
Qn trzeba mieć możliwość zagospodaro-

wania wytworzonego kompostu;
Qn trzeba mieć złożoną deklarację o wy-

sokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi;
Qn należy mieć uregulowane wszystkie 

należności z tytułu opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.
Wnioski można składać pisemnie za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej lub 
bezpośrednio w lubońskim magistracie 
przy pl. Bojanowskiego 2. Będą one roz-
patrywane według kolejności zgłoszeń, 
do wyczerpania puli zakupionych kom-
postowników, która w pierwszym etapie 

wynosi 25  sztuk. Miasto zachęca do 
składania wniosków. Szczegółowych in-
formacji udziela kierownik Referatu 
Gospodarki Odpadami – Kamila Mazu-
rek, pok. nr 209 na II piętrze UM; tel. 
61 813 00 11 w. 51.

Kamila Mazurek i PAW

Kompostowniki ogrodowe
Plastikowe pojemniki na bioodpady

n
Użyczany kompostownik EKOBAT 
Thermolight 400 PLUS o pojemności 
400 l, ma 81 cm wysokości, 72 szeroko-
ści i 72 głębokości

Qn Skąd wzięło się obciążenie hipoteczne 
mieszkania w budynku komunalnym 
przy ul. Rydla, które przewodnicząca 
Rady Miasta, pani Teresa Zygmanow-
ska, kupiła od miasta? Zainteresowana 
pisze o nim w odpowiedzi na pytania 
od mieszkańca w poprzednim wydaniu 
„WL” (str. 53).

Odp.: Hipoteka obciążająca stanowiący 
odrębną nieruchomość lokal mieszkalny 
w  budynku przy ul. Rydla 27G, została 
ustanowiona zgodnie z treścią art. 70 ust.2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami, w celu zabezpie-
czenia wierzytelności Miasta Luboń wobec 
właściciela lokalu o zapłatę, rozłożonej na 
raty, ceny sprzedaży lokalu.

Qn Co do tego tematu mam jeszcze jed-
no, bardzo ważne dla mnie – wybor-
cy – pytanie. Całkiem nie tak dawno 
przeczytałem w „Wieściach” o tym, że 
miasto odstąpiło od sprzedaży miesz-
kań w budynku komunalnym przy ul. 
Rydla 27G. Aż tu w poprzednim nu-
merze „WL” dowiaduję się z ust pani 
Zygmanowskiej, że ta nabyła lokal pod 
tym adresem. Dlaczego miasto sprze-
dało jedno mieszkanie, a  nie, co by-

łoby logiczne, wszystkie lokale w bu-
dynku?   (W.Z.)

Odp.: Miasto złożyło propozycję wyku-
pu lokalu wszystkim najemcom miesz-
kań w  budynku komunalnym przy ul. 
Rydla 27G. Z  propozycji nabycia wła-
sności lokalu skorzystało jedynie 2 na-
jemców. W zaistniałej sytuacji, Miasto 
zdecydowało o odstąpieniu od sprzeda-
ży mieszkań w  ww. budynku, w  celu 
niedopuszczenia do nabycia lokali przez 
osoby inne, niż najemcy mieszkań.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Mieszkanie 
Przewodniczącej cd.

Zapraszamy do nadsyłania pytań do władz wykonawczych (burmi-
strzów) i  stanowiących (radnych), urzędników itp. w  ramach cyklu 
„Mieszkańcy pytają”. Chętnie widziane będą też polemiki czy komenta-
rze. Przypominamy, że pytania można dostarczać do redakcji przy ul. 
Wschodniej 23A/62, wrzucać do niebieskich skrzynek na terenie Lubo-
nia, a  najlepiej przesyłać e-mailem na adres: redakcja@wiescilubonskie.pl  
lub zatelefonować: 61 810 43 35, 609 616 277, 609 616 290.

Redakcja

Mieszkańcy pytają
Apel

Zakończył  się trwający kilka miesięcy 
remont ul. Osiedlowej. Po zainstalowaniu 
nowej kanalizacji sanitarnej, Aquanet 
odtworzył nawierzchnię jezdni, a miasto 
odremontowało chodniki. Od ul. Żabi-
kowskiej do miejsca na wysokości bloku 
z adresem: ul. Żabikowska 62G, jedno-
kierunkowa ul. Osiedlowa ma teraz nową 
jakość. Na jezdni odtworzono przejścia 
dla pieszych i namalowano linie wyzna-
czające pasy postojowe, które powstały 
wzdłuż chodnika. Nowy chodnik ma 
teraz różną szerokość i przebieg. Miejsca, 
w  których samochody nie mogą nań 
najeżdżać, zagrodzono biało-czerwony-
mi słupkami.
Niestety, widać już też pierwsze braki. 
Do poprawy nadają  się niektóre zbyt 
nisko osadzone studzienki deszczowe 
i źle posadowione krawężniki. Nie wia-
domo też, jak za jakiś czas będzie wy-
glądała nawierzchnia jezdni? Ułożenie 
siatki pod wierzchnią warstwą asfaltu 
świadczyć może o słabym zagęszczeniu 
terenu i nierównościach.

(SR)

Nowa Osiedlowa

n
Przed położeniem ostatniej warstwy asfaltu, jezdnię ul. Osiedlowej przykryto siat-
ką   fot. Hanna Siatka

n
Źle zamontowane krawężniki nadają się 
do poprawy   fot. Piotr P. Ruszkowski

Obniżone guliki kanalizacji desz-
czowej, po nałożeniu wierzchniej 
warstwy asfaltu, muszą zostać 
podniesione   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

n
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Już nie wolno
15 listopada zakończył się sezon spalania 
suszu ogrodowego rozpoczęty 1 paź-
dziernika. Zgodnie z  „Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na te-
renie Miasta Luboń” z 2016 r. – Dopusz-
cza  się spalanie odpadów z  drewna nie 
zawierającego substancji niebezpiecznych 
oraz spalanie suchych pozostałości roślin-
nych poza instalacjami i  urządzeniami 
w terminach od 1 marca do 30 kwietnia 
i od 1 października do 30 listopada, jeśli 
czynność ta nie narusza przepisów odręb-
nych i  nie jest uciążliwa dla sąsiednich 
nieruchomości.

Konduktor z terminalem
Kontrolerzy biletów ZTM w  Poznaniu 
zostali wyposażeni w przenośne termina-
le płatnicze. To usługa dla osób złapanych 
na jeździe na gapę w Poznaniu, które chcą 
uiścić niższą karę, a nie mają przy sobie 
gotówki (za przejazd bez ważnego biletu 
bądź dokumentu uprawniającego do prze-
jazdu bezpłatnego jest wystawiana opłata 

dodatkowa 280 zł, jeśli jest płatna u kon-
trolera lub w ciągu 7. dni – 140 zł). W ra-
mach umowy Miasta Poznania z bankiem 
PKO Bank Polski dotyczącej obsługi płat-
ności elektronicznych wypożyczono 27 
sztuk terminali mobilnych, w które zosta-
li wyposażeni kontrolerzy ZTM i  MPK. 
Każdy zespół kontrolerski będzie dyspo-
nował co najmniej jednym takim urządze-
niem. Zgodnie z Regulaminem Przewozów, 
pobranie właściwej opłaty za przewóz 
i opłaty dodatkowej albo wystawienie we-
zwania do zapłaty stanowi dokument prze-
wozu i uprawnia do kontynuowania prze-
jazdu tym samym pojazdem, w  czasie 
trwania danego kursu.

Zatrucia dopalaczami
Od 1 do 30 września br. do Państwowej 
Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w  Po-
znaniu zgłoszono 12 osób hospitalizo-
wanych z powodu zatrucia nieznanym 
środkiem zastępczym lub nową substan-
cją psychoaktywną. W sierpniu zareje-
strowano 24 przypadki. Od 21 sierpnia 

Krótko 2018 r. obowiązuje nowelizacja ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii. Wpro-
wadza ona na podmioty wykonujące 
działalność leczniczą oraz przeprowa-
dzające badania pośmiertne szersze niż 
dotychczas obowiązki przekazywania do 
inspekcji sanitarnej zgłoszeń dotyczących 
wystąpienia zatrucia środkami zastęp-
czymi lub nową substancją psychoak-
tywną albo podejrzenia wystąpienia ta-
kiego zatrucia lub zgonu. Zgłoszenia 
dokonuje się niezwłocznie, nie później 
niż w  ciągu 48 godzin od wystąpienia 
lub podejrzenia zatrucia.   

(Cyryla Staszewska PSSE w Poznaniu)

Droga do lotniska
W ramach wydatków obronnych pań-
stwa powstanie ponad 8-kilometrowa 
trasa do bazy lotniczej Poznań-Krze-
siny, dołączona do wykazu dróg o zna-
czeniu obronnym. Z rządowych środ-
ków w wysokości 77 mln zł starostwo 
powiatowego w Poznaniu ma ją wyko-
nać do 2022 r. To kolejna alternatywna 
trasa skomunikowana z  drogą S-11 
i  inwestycja, która ma  się przyczynić 
również do zwiększenia bezpieczeństwa 

użytkowników dróg lokalnych wokół 
lotniska (nową trasą będzie skierowa-
ny ruch ciężkich samochodów wojsko-
wych do bazy). W  ramach „Programu 
pozamilitarnych przygotowań obronnych 
RP na lata 2017-2026” w  skali kraju 
zostaną zrealizowane 4 projekty drogowe, 
z czego 2 w Wielkopolsce (poza Krzesi-
nami, również do bazy wojskowej w Po-
widzu). Dzięki znowelizowanej w  tym 
roku ustawie Siły Zbrojne RP będą mo-
gły zapewnić sobie dojazd m.in. do 
portów lotniczych i  morskich, prze-
praw, poligonów, składów materiało-
wych i obiektów specjalnych. To umoż-
liwi odpowiednie przygotowanie infra-
struktury drogowej na potrzeby obro-
ny państwa i  zabezpieczy potrzeby 
transportowe polskiego wojska i  sił 
sojuszniczych. Nowa droga została 
zaprojektowana ze zjazdu na S-11, na 
wysokości Gądek. Powstaną na niej 
ronda oraz wiadukt drogowy nad to-
rami. Nawierzchnia będzie odpowia-
dała wysokim standardom technicznym 
wytrzymującym dużą nośność ciężkich 
pojazdów do 11,5 tony na jedną oś.   

(WUW)

O unikalnym miejscu, jakim jest Ośro-
dek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczy (OREW) „Emedea”, który 
od września uruchomiono przy ul. So-
bieskiego  97 a  pisaliśmy szerzej przed 
dwoma miesiącami (czytaj: „WL” 09-
2018, s.  3). W  środę, 10  października 
nastąpiło w  nim uroczyste otwarcie 
Przedszkola Specjalistycznego „Emedea-
-Intuicja” przeznaczonego dla dzieci 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
oraz z autyzmem. To kolejna nieodpłat-
na placówka oświatowa dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
uruchomiona przez OREW „Emedea”. 
Uroczystego przecięcia wstęgi 
w drzwiach nowego budynku dokonali 
burmistrz Małgorzata Machalska i prezes 
Fundacji „Pro Maxima” i „Emedea” Sp. 
z o.o. – Zbigniew Gałęcki. W uroczysto-
ści wzięli udział m.in: Zygmunt Jeżewski 
– członek Zarządu Powiatu Poznańskie-

go, wójt Gminy Ko-
morniki – Jan Broda, 
radny Powiatu Po-
znańskiego – Zbi-
gniew Jankowski, rad-
ny Poznania – Henryk 
Kan i a ,  dy re ktor 
Ośrodka Kultury – 
Regina Górniaczyk, 
dyrektorzy Poradni 
Psychologiczno-Peda-
gogicznych, dyrektor 
Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzi-
nie w Poznaniu – Elż-
bieta Bijaczewska, 
pełnomocnik ds. osób 
niepełnosprawnych – 
Elżbieta Tonder, pre-
zesi i  dyrektorzy za-
przyjaźnionych insty-
tucji, rodzice z dzieć-

mi, pracow-
nicy Ośrod-
ka, zapro-
szeni goście 
oraz media 
lokalne. Po 
okoliczno-
ściowych 
mowach 
i  prezenta-
cjach multi-
medialnych 
przybliżają-
cych funk-
cjonowanie 
OREW 
„Emedea” 

oraz różno-

Wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych dzieci
„Nie boją się jutra, bo widzieli wczoraj i podoba im się dzisiaj”

rodność wykorzystywanych tu metod 
rehabilitacyjno-wychowawczo-opiekuń-
czych, goście mieli okazję zwiedzić bu-
dynek wraz z  salami dydaktycznymi 
i specjalistycznymi, oraz poznać specy-
fikę pracy placówki. Na zakończenie, 
przy kawie i herbacie był czas na pytania 
skierowane do pracowników oraz na 
rozmowy indywidualne.
Nowo otwarta placówka prowadzi re-
krutację dzieci (posiadających orzecze-
nie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydanego ze względu na niepełnospraw-
ność sprzężoną oraz autyzm) do przed-
szkola specjalistycznego. Wysoko wy-
kwalifikowana kadra zapewnia zajęcia 
indywidualne oraz grupowe, w ramach 
których jest realizowana podstawa pro-
gramowa wraz z zajęciami rewalidacyj-

nymi (kształcenie specjalne). Nowa 
placówka charakteryzuje się wysokim 
standardem, jest w pełni dostosowa-
na do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Ponadto posiada duży poten-
cjał rozwojowy, zarówno pod wzglę-
dem lokalowym, jak i pod względem 
filozofii podejścia do diagnozy, edu-
kacji oraz terapii dzieci z niepełno-
sprawnościami. W styczniu 2019 r., 
w  budynku przy ul. Sobieskiego 97 
a  zostanie uruchomiona placówka 
rewalidacyjno-wychowawcza zapew-
niająca nieodpłatnie edukację i opie-
kę dzieciom oraz młodzieży z  nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi, 
a  także z  niepełnosprawnością głę-
boką od 3 do 25 roku życia.

PAW

n
Uczestnicy uroczystego otwarcia przedszkola, przed wejściem do budynku   fot. Paweł Wolniewicz

n
W dniu uroczystego otwarcia placówki pojawiły się również 
przedszkolaki z mamami   fot. Paweł Wolniewicz
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Sieć supermarketów założona w 1990 r. 
przez Piotra i  Pawła Wosiów wpadła 
w tarapaty finansowe, zadłużyła się m.
in. u dostawców i klienci zaczęli trafiać 
na puste półki. 12 września br. Sąd Re-
jonowy w Poznaniu otworzył postępo-
wania sanacyjne wobec trzech spółek 
grupy Piotr i Paweł, które mają na celu 
restrukturyzację zadłużonej firmy i od-
budowanie jej pozycji na rynku do tego 

stopnia, aby była w stanie za-
rabiać i  spłacać swoje długi. 
To odpowiedź na kolejne 
wnioski o ogłoszenie upadłości, składa-
ne przez dostawców sieci. Sieć przez rok 
będzie chroniona przed wierzycielami. 
Umożliwi to normalne funkcjonowanie 
i bieżące regulowanie zobowiązań.
Dotąd Piotr i Paweł pozbył się 8. skle-
pów. 5 kupił właściciel Biedronek – firma 
Jeronimo Martins (na poznańskim Fra-
nowie, we Wrocławiu – 2, Kaliszu i w Ty-
chach), a trzy francuska sieć Carrefour 
(w warszawskim Wilanowie, Konstan-
cinie-Jeziornie i w Katowicach). Trans-
akcje pozwoliły na znaczne zwiększenie 
stanów magazynowych sieci. Były to 

lokalizacje nietrafione z punktu widzenia 
firmy (ale jednocześnie interesujące dla 
kupujących), która chce wrócić do ko-
rzeni i postawić na bardziej wymagają-
cych klientów, będących w stanie zapła-
cić więcej za zakupy. W zamian mogą 
liczyć na większy wybór towarów, niż 
w popularnych dyskontach. Poznańska 
sieć supermarketów zapewnia, że nie 
znika z rynku i że w tym roku zakoń-

czyła sprzedaż placówek. Bę-
dzie się przyglądać kolejnym, 
które nie są dla niej rentowne. 
W grze pojawił się nowy gracz 
– Maxima Grupe, właściciel 
Emperia Holding – odpowie-
dzialna w  Polsce za sieć Sto-
krotka. Docelowo w  rękach 
Piotra i Pawła może pozostać 
ok. 70 sklepów z  ponad 140. 
Na razie sieć została dofinan-
sowana przez fundusz TFI 
Capital Partners, który przejął 

100% udziałów firmy. Jego głównym 
celem jest znalezienie inwestora bran-
żowego dla polskich supermarketów 
marki „Piotr i Paweł”.
Jak zapewnia kierownik sklepu – 
Agnieszka Gadzińska – w  lubońskim 
supermarkecie na razie nic się nie zmie-
nia. Właściciel i marka pozostają te same 
(sklep należy do spółki „Piotr i  Paweł 
Detal” – macierzystej i  największej 
w  grupie). Jest trochę lepiej, wróciła 
ciągłość dostaw towarów. Reaktywowa-
no dział handlowy, który pracuje nad 
poprawą sytuacji. Z powrotem wydawa-

Na razie, bez obaw
Czy „Piotr i Paweł” utrzyma się w Luboniu? – Walka sklepów znanej, 
poznańskiej marki o poprawę kondycji na rynku Restauracja „Pesto”, którą na początku 

br. otwarto na piętrze Pajo Centrum, 
uzyskała III miejsce w powiecie poznań-
skim w plebiscycie „Głosu Wielkopol-
skiego” – „Mistrzowie Smaku”! Lokal 
zdołał uzyskać również inne wyróżnienia 
w  konkursach organizowanych przez 
poznański dziennik. Szef Kuchni, Łukasz 
Przybysz, zdobył pierwsze miejsce w ple-
biscycie „Mistrzowie Smaku” (czytaj 
„WL” 09-2018, str. 6), a kelnerka, Maja 
Witkowska, uzyskała drugą lokatę.
Ciepłe, designerskie wnętrze restauracji 
stworzyło biuro „Wierszyłłowski i Pro-
jektanci” Sp. z o.o., którzy nadali restau-
racji kameralny charakter, jednocześnie 

zachowując jej przestronność. Układ sali 
zapewnia swobodę nawet większym 
grupom gości. Także najmłodsi znajdą 
tu swoje miejsce – nie tylko w specjal-
nym, dziecięcym menu oraz zaprojek-
towanej dla maluchów przestrzeni, ale 
także... w kuchni. W Pesto dzieci mają 
możliwość samodzielnego przygotowa-
nia zamówionej pizzy oraz zgłębienia 
tajników jej produkcji podczas grupo-
wych warsztatów.

Pesto

Restauracja dziękuje za zaangażowanie 
odbiorców oraz za głosy oddane w kon-
kursach.

Wyróżnienia dla Pesto

n
 Wnętrze restauracji „Pesto” w Centrum Pajo

Qn Czy Luboń wystąpi do Ministerstwa 
Obrony Narodowej o bezpłatną licencję na 
wykorzystanie projektu Multimedialnej 
Ławki Niepodległości? W wyniku kon-
kursu takie urządzenia, dotowane przez 
MON, staną do końca roku w 15. miastach 
Wielkopolski. Czytałem, że siedząc na 
takiej ławce, będzie można posłuchać np. 
„Marszu Pierwszej Brygady” i nagrań na 
temat najważniejszych wydarzeń, które 
doprowadziły do odzyskania przez Polskę 
niepodległości, a także historii lokalnej 
społeczności z tych czasów. Mieliśmy w Lu-
boniu wielu powstańców wielkopolskich, 
którzy urodzili się w naszym mieście lub 
byli z nim związani w inny sposób. Moż-
na by ich w ten sposób upamiętnić. Pro-
jekt oferuje MON, pieniądze powinny się 
znaleźć w kasie miejskiej, a jeśli nie, to 
można zarządzić dobrowolną zbiórkę na 
ten cel.   (patriota)

Odp.: W odpowiedzi na pytanie in-
formuję, że termin złożenia wniosku 
do Ministerstwa Obrony Narodowej 
o  przyznanie bezpłatnej licencji na 
wykorzystanie projektu Multimedial-
nej Ławki Niepodległości w konkur-
sie ofert „Ławka Niepodległości dla 
samorządów” upłynął 10 września 
br. Miasto było zainteresowane wzię-
ciem udziału w konkursie ofert, zre-
zygnowało ze złożenia wniosku, gdy 
w procesie przygotowania dokumen-
tu okazało się, że wybrana lokalizacja 
Ławki Niepodległości nie spełniała 
wymogów technicznych realizacji 
projektu, a z uwagi na krótkie termi-
ny w konkursie nie była już możliwa 
modyfikacja wniosku.

oprac. Agata Andrzejczak
Promocja Miasta

Mieszkańcy pytają

Ławka Niepodległości 
w Luboniu?

n
 Czy marka „Piotr i Paweł” – właściciel pierwszego supermarketu w naszym mieście 
– za rok będzie firmować sklep w Luboniu?   fot. Hanna Siatka

Towary powoli wracają na 
półki lubońskiego Piotra 
i Pawła, gorzej z klientami. 
Wiele zależy od tego, czy 
sklep zdąży ich przyciągnąć 
przed zbliżającymi się święta-
mi   fot. Hanna Siatka

ne są gazetki reklamowe. Od nowego 
roku ma być wprowadzony nowy pro-
gram lojalnościowy dla klientów, ale na 
razie szczegóły nie są znane. Do końca 
br. działają: stara karta rabatowa i senio-
ra. Czy ta druga zostanie – nie wiadomo. 
Zredukowano liczbę pracowników 

(zwolniono kilku z  Ukrainy, etatowi 
pozostali, poza tymi którzy sami odeszli 
– dwóch). Zlikwidowano godziny do-
datkowych agencji. Niestety, znacznie 
ubyło klientów, kierownik określiła ten 
stan słowami: „bardzo dużo”.

oprac. HS

n
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Qn Jestem mieszkanką Lubonia od uro-
dzenia. Mamą samotnie wychowującą 
dwójkę dzieci. Od października nie będę 
otrzymywała alimentów z funduszu ali-
mentacyjnego z  Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, ponieważ przekro-
czyłam kwotę 725  zł o  trochę ponad 
43 zł. Czy „Wieści” mogłyby się dowie-
dzieć w MOPS-ie, jak to jest, że wiele 
osób z Lubonia dostaje dużo różnych 
zasiłków, chociaż mieszkają z partne-
rami i mają dobre dochody, a niektórzy 
pracujący, samotni rodzice nie mają 
nic oprócz 500+ na jedno dziecko, bo 
jest bez progu dochodowego? Ręce mi 
już na to wszystko opadają.   (dane do 
wiadomości redakcji)

Odp.: W odpowiedzi na pytanie zadane 
przez mieszkankę Lubonia w  ramach 
cyklu „Mieszkańcy pytają” Dział Fun-
duszu Alimentacyjnego Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu 
informuje, że zgodnie z Ustawą o pomo-
cy osobom uprawnionym do alimentów( 
Dz.U z 2018r poz. 554 tekst jednolity) 
świadczenia z  funduszu przysługują, 
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Jed-
nocześnie informujemy, że przekrocze-
nie wskazanego progu dochodowego nie 
oznacza całkowitej utraty prawa do ali-
mentów przez osoby uprawnione i ko-
mornik jest zobowiązany nadal egze-
kwować przyznane wyrokiem sądu ali-
menty od ojca dzieci. Państwo w ramach 
świadczeń wypłacanych w formie fun-
duszu alimentacyjnego wspomaga oso-

by o niskich dochodach, 
stąd ustalone kryterium 
dochodowe.
Odpowiadając na drugą 
część zadanego pytania 
informujemy, że zgodnie z  Ustawą, 
w skład rodziny wchodzą odpowiednio 
następujący członkowie: małżonek, ro-
dzic dziecka, opiekun faktyczny dziecka 
oraz pozostające na utrzymaniu dzieci 
w wieku do ukończenia 25. roku życia, 
a także dziecko, które ukończyło 25. rok 
życia legitymujące  się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści, jeżeli w związku z tą niepełnospraw-
nością przysługuje świadczenie pielę-
gnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuń-
czy albo zasiłek dla opiekuna. Do człon-
ków rodziny nie zalicza się dziecka po-
zostającego pod opieką opiekuna praw-
nego, dziecka pozostającego w związku 
małżeńskim, a  także pełnoletniego 
dziecka posiadającego własne dziecko; 
zatem konkubent z  którym matka nie 
wychowuje wspólnie dziecka, nie wcho-
dzi w skład rodziny.
Osoba ubiegająca się o świadczenia i po-
moc z MOPS-u oświadcza, że zawarte 
we wniosku dane są zgodne z  prawdą 
i  że jest świadoma odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświad-
czeń
Informujemy również, że zasiłki z po-
mocy społecznej przyznawane są rów-
nież zgodnie z  ustalonymi kryteriami 
dochodowymi.

Justyna Wojciechowska

LUDZKIE SPRAWY

Mieszkańcy pytają

Alimenty i próg dochodowy

Urokliwa aleja platanów na ul. Konopnickiej jesienią jest udręką mieszkańców. 
O tej porze roku te gęsto ulistnione, parkowe drzewa gubią liście, które grubym 
dywanem pokrywają chodniki i przedostają się na okoliczne posesje. Mieszkańcy 
ul. Konopnickiej, o czym pisaliśmy już jesienią ub. roku, nie nadążają ze sprząta-
niem ogrodów i pasów przy jezdni. Uporanie się z ogromną ilością liści jest ponad 
siły szczególnie starszych osób. (S)

Piękne, ale kłopotliwe

n
Niewysokie, ale rozłożyste platany są jesienią kłopotliwym obowiązkiem dla miesz-
kańców. Służby miejskie, wyposażone w odpowiedni sprzęt, powinny, ich zda-
niem, pomóc w usuwaniu dużych ilości listowia   fot. Hanna Siatka

Hałas to zmora wielu z  nas, a  niedosłuch i  głuchota to choroba współczesnych 
czasów. Jak miło, kiedy słyszymy, co do nas mówią, jednak w życiu osób niesłyszą-
cych lub słyszących słabo świat z czasem ucieka i nie można go dogonić…
W sobotę, 22 września, na parkingu przed supermarketem Intermarché przy ul. 
Żabikowskiej, w godz. 9-17 firma „Aaudiosłuch” Centrum Aparatów Słuchowych 
mająca gabinet w przychodni „Med-Lux” przy ul. Żeromskiego 1, przeprowadziła 
dla mieszkańcach Lubonia i okolic, bezpłatne, przesiewowe badania słuchu w pro-
fesjonalnym słuchobusie z kabiną ciszy. W ramach tej pożytecznej  akcji zbadano 
słuch u 106  osób i rozdano ponad 1 000 ulotek informacyjnych.

PAW

Akcja słuch

W związku ze zmia-
nami, jakie szykują się 
od przyszłego roku 
i  dotyczą wyboru 
jednego, stałego 
czasu, ciekawi byli-
śmy który czas – let-
ni czy zimowy – wolą 
lubonianie. Dla pewności przypomnijmy, 
obecnie obowiązuje czas zimowy, który 
tym różni  się od letniego, że wcześniej 
robi się jasno, ale i o godzinę prędzej mamy 
zachód słońca.

Qn Wśród pytanych zdecydowaną prze-
wagę stanowią „nocni markowie”, czyli 
osoby lubiące długie wieczory, dlatego 
wolą ustawienie zegarków na czas letni. 
To aż 71,1% pytanych. Odnotowaliśmy 
m.in. takie komentarze: „Jest dłużej ja-
sno”, „Dni wydają  się długie”, „Jak jest 
zimowy i  robi  się szybciej ciemno po 
południu, to dostaję depresji, wolę jak 
rano robi się później jasno”, „Wolę żeby 
był jeden czas i żeby było dłużej jasno”, 
„Nie lubię tych wczesnych ciemności”, 
„Można dłużej imprezować na dworze”.

Qn Zwolenników zimowego czasu – 
13,3% pytanych – można nazwać „ran-
nymi ptaszkami”, bowiem twierdzą, że: 
„Lepiej, kiedy wcześniej jest jasno, zimą 
i tak po południu jest ciemno”, „Lubię jak 
jest wcześniej ciemno”, „Zdecydowanie 
lżej się wstaje, po przestawieniu na zi-
mowy czas”.

Qn Nie mający zdania, których było 10,1%, 
tak niekiedy argumentowali: „Według mnie, 
może zostać tak jak jest, telefon zmienia 
godzinę automatycznie”, „Nie wiem, jaka to 

Sondaż
Od przyszłego roku nie będziemy przestawiać zegarków. Czy woli Pani 
(Pan) żyć w czasie letnim czy zimowym?

Odpowiedzi mieszkańców

71,1%

13,3%

Odmówiło 5,5%

letni
zimowy

nie mam zdania 10,1%

róż-
nica”, 
„Nie lubię 
przestawiać zegarków”, „Takie przesta-
wianie ma sens, ale nie lubię tych dni, 
kiedy mam mieć krótszy sen”, „Osta-
tecznie nie będzie miało to większego 
znaczenia, bo najwyżej dostosują czas 
do potrzeb większości i przestawią, np. 
godziny otwarcia sklepów, pubów, roz-
poczęcia pracy itd. Tak, jak jest to już 
w kościele – latem wieczorne msze lub 
nabożeństwa są później, a zimą godzinę 
wcześniej”.

Qn Tak jak ulica, podobne proporcje wyka-
zał sondaż internetowy: 85% wybrało czas 
letni, 8% zimowy i 4% nie miało zdania.

Sondaż przeprowadzili: Mateusz Fabi-
szak, Wiktoria Kucharska, Jerzy Nowac-
ki (wśród władz), Krystyna Ruszkowska, 
Magda Wieczorek, Maria Wieczorek, 
Rafał Wojtyniak (Internet).

oprac. PPR

Przesiewo-
we badania 
w słucho-
busie przed 
Intermar-
che   fot. 
Paweł Wol-
niewicz

n
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Zbulwersowany wydarzeniem w jednym z lubońskich sklepów mieszkaniec przyszedł 
do redakcji z pytaniem:
Czy do sklepu spożywczego można wprowadzać zwierzęta domowe i gospodar-
cze? Czy jest jakiś przepis prawny, który o tym mówi?

Wojewódzkie sądy administracyjne wskazują, że nieważne są regulaminy o zacho-
waniu czystości i  porządku w  gminie w  zakresie, w  jakim zakazują wstępu do 
obiektów przeznaczonych do wspólnego użytku z czworonogami. Sądy uznają, że 
regulacja prawna w danej gminie tworzącej taki ogólny zakaz wstępu dla psów, jest 
zbyt daleko idąca, a sama gmina nie ma umocowania ustawowego, aby je tworzyć 
w swoich regulaminach. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 6 Ustawa o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, regulamin określa szczegółowe 
zasady utrzymania czystości i  porządku na terenie gminy dotyczące 
m.in. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających 
na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz 

Prawnik radzi
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Tylko pod tym znakiem
Uroczystości 11 listopada rozpoczęła 
msza św. zamówiona przez władze mia-
sta w  kościele św. Barbary na godz.  9. 
Świątynię wypełniły poczty sztandarowe, 
przedstawiciele władz miasta, w  tym 
nowo wybrani radni, oraz licznie przy-
byli inni uczestnicy tej szczególnej Eu-
charystii. Wierzchnie okrycia wielu 
z nich zdobiły biało-czerwone kotyliony. 
Podniosłość liturgii podkreślił chór 
„Bard” oraz Orkiestra Dęta ZHP w Mo-
sinie. Mszę św. celebrował ks. kan. Ber-
nard Cegła – proboszcz żabikowskiej 
parafii. Rozwijając przypadający na ten 
dzień fragment Ewangelii wg św. Łuka-
sza o wdowim groszu, duszpasterz do-
strzegł w ubogiej kobiecie, która oddała 
wszystko, co miała, wzór do naśladowa-
nia, na podobieństwo Chrystusa. Uczy-
nili tak również ci, którzy złożyli ofiarę 
z życia dla ojczyzny. Czy w nas – współ-
czesnych – tak jak u tych patriotów, jest 
żywa wiara w Boga, miłość do człowie-
ka i ojczystego kraju? – pytał kaznodzie-
ja przypominając, że „Tylko pod krzy-
żem, tylko pod tym znakiem Polska jest 
Polską, a Polak Polakiem”.    (HS)

W wyjątkowej atmosferze
Po zakończeniu Mszy św. za ojczyznę 
w kościele św. Barbary starszy Luboń-
skiego Bractwa Kurkowego (LBK) – Ro-
bert Świerczyński, przy dźwiękach mo-
sińskiej orkiestry dętej wprowadził 
poczty sztandarowe na żabikowskim 
rynek, gdzie pokłoniły się przed Zniczem 

Pamięci Pokoju. Tutaj w atmosferze te-
gorocznego, wyjątkowego Święta Nie-
podległości uroczystość prowadził Wi-
told Jaśniaczyk (LBK), który powitał 
zebranych i  zaprosił do odśpiewania 
„Mazurka Dąbrowskiego”. Wśród uczest-
ników jubileuszowego świętowania byli 
również goście z Francji zaprzyjaźnieni 
ze Stowarzyszeniem „Luboń bez Granic”, 
którego prezesem jest nauczycielka SP 3 
– Grażyna Kiercul. Dlatego też obok flag 
polskich na pl. Edmunda Bojanowskie-
go powiewała również flaga francuska. 
Delegacja z  Francji przyjechała uczcić 
nasze święto z prezydentem europejskie-
go Stowarzyszenia „Europe Inter Echan-
ges” –Alainem Schatmanem i  sekreta-
rzem Komisji Polskiej w osobie Pierrea 
Vanderbekena na czele. Towarzyszyli im: 
Boutrais Jean Cloude, Boutrais Jouellei, 
Ledoyen Serge i Jacqueline Tabaka. Cie-

płymi słowami powitała 
wszystkich uczestników 
jubileuszowej uroczystości 
burmistrz Małgorzata Ma-
chalska, życząc im rado-
snego świętowania . 
W  imieniu Francuzów 
przemówił po polsku Pier-
re Vanderbeken. Najpierw 
nawiązał do I wojny świa-
towej i odzyskania przez 
Polskę suwerenności po 

Jak Luboń świętował 100 lat niepodległości  
i Powstania Wielopolskiego

123 latach niewoli. Mówił też m.in. o po-
nad 20-letniej przyjaźni organizacji, 
którą reprezentuje, z  naszym miastem 
i lubonianami. Następnie złożono wią-
zanki kwiatów pod Zniczem Pamięci 
Pokoju. Na koniec bracia kurkowi uczci-
li Narodowe Święto Niepodległości sal-
wą z armatki oraz turniejem strzeleckim 
do Tarczy Niepodległościowej.   (PAW)

Biało-czerwone miasto
Luboń świętował szczególny jubileusz 
Polski, aranżując szereg innych wyda-
rzeń. Miasto zostało udekorowane fla-
gami narodowymi. 4.11 Luboński Klub 

Biegacza zorganizował kolejny Bieg 
„Mały Patriota”. 9.11 uczniowie luboń-
skich szkół włączyli się w ogólnopolską 
akcję „Rekord dla Niepodległej”, odśpie-
wując o godz. 12 cztery zwrotki hymnu 
narodowego. W LOSiR-ze odbył się tego 
dnia koncert „Polska Niepodległa od stu 
lat”, a w SP 1 otwarto okolicznościową 
wystawę. Bractwo Kurkowe przygoto-
wało 10.11 Niepodległościowy Turniej 
Strzelecki, a w wigilię święta, w Hotelu 

Poznańskim odbył się bal. 11.11 o godz. 
11.11, w ósmej edycji Lubońskiego Bieg 
Niepodległości szczególną okazję uczci-
ło 1341 uczestników. Obchody zakończył 
wieczorny występ Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Śląsk”. O  tych wydarzeniach prze-
czytacie Państwo w następnym wydaniu 
„WL”.   (HS)

n
Do zgromadzonych na placu przemawia po polsku gość 
z Francji – Pierre Vanderbeken   fot. Paweł Wolniewicz

n
Okolicznościowa Msza św. w kościele św. Barbary, z udziałem pocztów sztandaro-
wych, władz miasta, gości i mieszkańców Lubonia   fot. Rafał Wojtyniak

n
Kwiaty pod Zniczem Pamięci Pokoju na placu Edmunda Bojanow-
skiego złożyły m.in. delegacje władz miasta oraz specjalnie przybyli 
na tę uroczystość do Lubonia Francuzi z zaprzyjaźnionej gminy 
Rouen   fot. Paweł Wolniewicz

n
Podczas Balu Niepodległości w Hotelu Poznańskim bawiło się 130 osób. Wśród 
nich władze miasta i goście z Francji   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Specjalnie wybite medale dla uczest-
ników 8. Lubońskiego Biegu Niepod-
ległości   fot. Anna Strojna
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przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użyt-
ku. Jak widać z powyższego, mogą to być wyłącznie obowiązki mające 
na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz 
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użyt-
ku, a nie całkowite zakazy.
Nie zmienia to jednak sytuacji właścicieli czworonogów, jeżeli chodzi 

o sklepy spożywcze, o tyle, że sklepy spożywcze stanowią własność prywatną i to 
sam właściciel danej placówki, przy braku regulacji prawnych, podejmuje decyzję 
o możliwości lub zakazie wprowadzania psa do sklepu. Sklepy często powołują się 
w tym przypadku na obowiązki wynikające z przepisów o ochronie i bezpieczeństwie 
żywności i spoczywającym na nim obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa żyw-
ności (art. 59 Ustawy o  bezpieczeństwie żywności i  żywienia). Przepisy te nie 
wskazują jednak bezpośrednio, czy pies może przebywać w sklepie spożywczym, 
czy też nie. Mówią tylko o bezpieczeństwie żywności i to ten, a nie inny obowiązek 
właściciel sklepu spożywczego musi spełnić.
Jedyny wyjątek, który uregulował ustawodawca dotyczy psów asystujących 
osobom niepełnosprawnym. W  kwestii psa asystującego regulacje prawne 
znajdują się wprost w ustawie Ustawa o rehabilitacji zawodowej i  społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: Art. 2 pkt 11 – pies asystujący 
oznacza odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczegól-
ności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asysten-
ta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej 
aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Natomiast w oparciu o art. 20 a ust. 
1 pkt 1: Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: 
do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otocze-
nia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawie-
dliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, 
opieki społecznej i  socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, 
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w  transporcie kolejowym, drogowym, 
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych 
lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przezna-
czonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych 
i socjalnych.
Do psa asystującego odwołuje się również art. 59 a Ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia: wskazując, że podmioty działające na rynku spożywczym, 
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Wieczorem w Halloween, przed dniem 
Wszystkich Świętych, na ulicach Lubo-
nia można było spotkać grupy dzieci 
i  młodzieży pukających do drzwi lub 
dzwoniących przy furtce, w oczekiwaniu 
na słodycze. Jedna z takich wizyt skoń-
czyła się dla mieszkańców domu jedno-
rodzinnego przy ul. Łącznej nieprzyjem-
nie. Niedawno budynek został otynko-
wany i pomalowany. W wigilię Wszyst-
kich Świętych młodzi ludzie obrzucili 
frontową ścianę budynku surowymi 
jajami. Na białej, świeżo pomalowanej 

elewacji pojawiły się zacieki trudne do 
usunięcia. Jedynym sposobem, by się ich 
pozbyć, jest przemalowanie całej fron-
towej ściany. Małoletni sprawcy praw-
dopodobnie nie zdawali sobie sprawy, 
że podobne czyny są traktowane jako 
przestępstwo i grożą za nie sankcje kar-
ne. Naprawienie szkody będzie koszto-
wało właścicieli budynku ponad 1 000 zł. 
Z pozoru niewinna zabawa dla innych 
stała się problemem. Gdzie się ona koń-
czy, a gdzie zaczyna się wandalizm?

PAW

Zabawa czy wandalizm?

n
Nowa elewacja ściany frontowej z trudnymi do usunięcia zaciekami po rozbitym 
jaju pomiędzy oknami   fot. Paweł Wolniewicz

Po 5. latach ukazała się kolejna książka 
Mateusza Kaptura. Pierwszą – powieść 
pt. „Sprzedawca papieru” – młody autor 
z  Lubonia wydał w  2013 roku (patrz 
„WL” 10-2013, str. 5). W przerwie zbie-
rania materiałów do drugiej powieści 
wpadł na pomysł napisania utworu 
znacznie krótszego i w formie wierszo-
wanej. Inspiracją dla książki „Matki 
Polki 2018” były historie kobiet z  jego 
otoczenia. Słuchając ich opowieści o ży-
ciu, o tym, jak postrzegają siebie i swoje 
położenie w kontekście czasowym (XXI 
wiek), geograficznym (Polska) i społecz-
nym (pracownik, matka, żona), zaczął 
zastanawiać się, czym uwarunkowane 
jest ich spojrzenie na siebie i skąd bio-
rą się tak różne, nierzadko sprzeczne ze 
sobą, postawy. Dlaczego jedne kobiety 
czują nieustanną presję, że coś muszą 
(robić karierę zawodową, urodzić dziec-
ko przed trzydziestką, znaleźć atrakcyj-
nego męża – kolejność dowolna), i dla-
czego inne o tym samym wręcz marzą? 
Dlaczego wybór drogi życiowej kobiety 
jest zawsze jej stosunkiem do czegoś (do 

tradycji, oczekiwań społecznych itp.)? 
Punktami odniesienia dla opowieści są 
prawa kobiet oraz wyśmiewany często 
feminizm. Bohaterką tego minipoematu 
społeczno-politycznego jest kobieta, któ-
rej codzienne życie obraca się wokół tych 
samych zajęć: kucharzenia, sprzątania 
i matkowania. Najpierw poznajemy hi-
storię jej miłości. Zaraz potem niepla-
nowanej ciąży, poświęcenia się rodzinie 
kosztem niezrealizowanych marzeń 
o studiach, przysłuchujemy się nieustan-
nym zapewnieniom męża o  tym, że 
wszystko się ułoży. Po kilku latach zma-
gań z  kolejnymi problemami (druga 

nieplanowana ciąża, eksmisja) przycho-
dzi dzień, w  którym bohaterka zadaje 
sobie pytanie, gdzie popełniła błąd. Dla-
czego jej życie potoczyło  się zupełnie 
inaczej, niż tego pragnęła? Anastazja 
podejmuje decyzję, która zaważy na jej 
losie przez wiele następnych lat...
Przenosimy się do roku 2018. Jest drugi 
weekend listopada, dzień imienin boha-
terki i  setnej rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Swoją wizytę 
w  tym terminie z niejasnych przyczyn 
zapowiada brat pana domu, emigrant 
z czasu przemian ustrojowych 1989 roku. 
Jak potoczą się przygotowania? Co przy-
niesie sen, w  który z  przepracowania 
zapadnie gospodyni-solenizantka? Jakie 
spojrzenia na Polskę odkryje dyskusja 
przy zastawionym stole? Czy patriotycz-
no-imieninowa uczta ułatwi Anastazji 
zrobienie kolejnego kroku?
Autorowi zależało na napisaniu książki 
na tematy społecznie aktualne, bez mo-
ralizującego zadęcia, a z humorem i iro-
nią, które nie odbiorą powagi porusza-
nym tematom. Za redakcję i  korektę 
odpowiada Karolina Kutereba-Irzyk, a za 
projekt okładki Klaudia Migacz. Książka 
jest do ściągnięcia za darmo ze strony: 
http://selfpublishing.net.pl/. Opiniami 
i refleksjami można dzielić się na stronie 
książki, na facebooku.

Mateusz Kaptur aa 31 lat. Pochodzi 
z Lubonia i nadal zarówno tu mieszka, 
jak i pracuje. Ukończył tutejszą podsta-
wówkę nr  1 przy ul. Poniatowskiego, 
Gimnazjum nr 2 przy ul. Kołłątaja, jed-
no z  poznańskich liceów, a  następnie, 
jako ostatni rocznik jednolitych studiów 
magisterskich, polonistykę na UAM.

(A)

Opowieść zrymowana

n
Autor pozycji „Matki Polki 2018” – lubo-
nianin Mateusz Kaptur 

n
Okładka „Matki Polki 2018” w tonacjach 
brązu zaprojektowana przez Klaudię 
Migacz. Wydanie 105-stronicowe

prowadzące zakłady obrotu żywnością lub gastronomii, obowiązane są uwzględ-
niać w procedurach dotyczących dobrej praktyki higienicznej oraz wdrażania 
i stosowania zasad systemu HACCP, prawo wstępu i korzystania z tych zakładów 
przez osoby niepełnosprawne z  psem asystującym w  rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych.

Kancelaria Radcy Prawnego  Kamila Kowalewska z siedzibą w Luboniu
tel. 735 336 147 prawnik@radcakowalewska.pl www.radcakowalewska.pl
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Rafał Rembalski urodził się 11 kwietnia 1952 r. 
w Luboniu. Był żonaty. Wraz z żoną Ireną (z d. 
Dobucką) doczekali  się dwójki dzieci – syna 
Dariusza i córki Anny, oraz wnucząt – Joanny 
i  Mateusza. Do 1998  r. pan Rafał pracował 
w  Poznańskich Zakładach Nawozów Fosforo-
wych w  zawodzie elektromontera. W  1991  r. 
został uhonorowany srebrną odznaką zasłużo-
nego pracownika. W pracy był bardzo sumien-
ny i koleżeński. Kochał swoją rodzinę.
Służbę wojskową odbył w jednostce wojskowej 
w Bemowie Piskim w stopniu bombardiera. Gdy 

Rafał Rembalski
(1952 – 2018)
Były zawodnik Lubońskiego Klubu 
Sportowego. Zmarł 21 września 2018 r. 

n
Rafał Rembalski

Rafał Rembal-
ski (w środku) 
podczas wy-
borów do 
Rady Zakła-
dowej w Po-
znańskich 
Zakładach 
Nawozów 
Fosforowych

przeszedł na rentę, jego oazą był dom, 
który sam zbudował. Kochał swoje psy. 
Jego pasją było też łowienie ryb. Inte-
resował  się sportem, w  szczególności 
piłką nożną. Jego ojciec – Czesław 
Rembalski – również był działaczem 
sportowym.
Rafał, jako wychowanek Lubońskiego 
Klubu Sportowego, rozpoczął karierę 
sportową w 1968  r. Przez kilkanaście 
lat pełnił funkcję bramkarza. Jak wspo-
mina jego kolega z pracy i z boiska – 
Stanisław Kędziora – na szczególną 
pamięć zasługują mecze oldboyów 

Zakładów Chemicznych z oldboyami 
firmy „Soda aus Stassfurt” z Niemiec, 
podczas których Rafał Rembalski bro-
nił „świątyni” LKS-u na zmianę z Kon-
radem Adamczakiem (Kundziem).

Pogrzeb śp. Rafała Rembalskiego od-
był się 26 września na cmentarzu pa-
rafialnym w Żabikowie. W jego ostat-
niej drodze, oprócz rodziny i  znajo-
mych, towarzyszyło mu wielu kolegów 
z  boiska. Mowę pożegnalną wygłosił 
Stanisław Dorosiński – kolega klubowy 
z boiska. Mszę św. w kościele św. Bar-

bary oraz ceremonię pogrzebową 
celebrował chrześniak zmarłego – ks. 
proboszcz, dziekan Artur Rembalski, 
syn starszego brata Rafała Rembal-
skiego – Bogdana.

Władysław Szczepaniak

Oldboye z Zakładów Chemicz-
nych. Od lewej: sędzia – śp. Cze-
sław Prałat, kapitan – Stanisław 
Kędziora, śp. Rafał Rembalski, śp. 
Dariusz Bartkowiak, Marian Kałuż-
ny, Bronisław Kołodziej, Przemy-
sław Dużyński, Jerzy Walkowiak, 
Adam Jurga, Edward Bartoszak, 
Antoni Turbiasz, Andrzej Pawłow-
ski, śp. Zenon Szóstak, Kazimierz 
Kaczmarek, śp. Adam Leciej i we-
teran Konrad Adamczak

n
Podczas uroczystości pogrze-
bowych Rafała Rembalskiego 
na cmentarzu w Żabikowie, 
w których uczestniczyli kole-
dzy z boiska. Od lewej: Jaro-
sław Młynek, Janusz Kaczma-
rek, Jerzy Walkowiak, Michał 
Nowacki, Bronisław Kołodziej, 
Konrad Adamczak, Stanisław 
Dorosiński, Jerzy Malujda, 
Włodzimierz Rybak, (ks. Artur 
Rembalski), Stanisław Kędzio-
ra i Marian Kałużny   fot. Wła-
dysław Szczepaniak

16 grudnia br., w godz. 9 – 18, w hali LOSiR-u 16 drużyn rozegra „Christmas Cup” 
– charytatywny turniej w piłkę nożną. Organizatorem wydarzenia jest poznańska 
Fundacja „Poma-Gramy”, która wspiera 21-letniego Alberta Radomskiego. Rok 
temu, podczas powrotu do domu z poznańskiej starówki, gdzie świętował swoje 
urodziny, chłopak został brutalnie pobity. Nieznany sprawca, bez powodu, zadał 
mu ciosy w głowę. Po drugim Albert upadł na ulicę i został przejechany przez sa-

Gramy dla Alberta! mochód. Trafił do szpitala w ciężkim stanie. Poprawę może przynieść jedynie 
kosztowna rehabilitacja.
Wstęp na turniej jest bezpłatny. Podczas zawodów będzie można kupić losy 
w loterii fantowej. Pozyskane środki finansowe w całości zostaną przekazane na 
rzecz Alberta.
Do organizatora wciąż mogą  się zgłaszać drużyny sportowe oraz sponsorzy, 
chcący wspomóc wydarzenie. Zgłoszenia i pytania można kierować mailowo: 
pomagramy@wp.pl lub za pośrednictwem portalu Facebook:  
https://web.facebook.com/PomaGramy
Szczegóły pod adresem: https://www.facebook.com/events/410019692867532/

(JG)

n

n
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Edward Bartkowiak
Zmarł na początku sierpnia 2018 r. Był 
najstarszym Nadzwyczajnym Szafarzem 
Komunii Świętej w  parafii pw. św. Jana 
Pawła  II. Służbę tę pełnił od powstania 
wspólnoty, tj. od lipca 2012 r. Wcześniej 
był szafarzem w parafii św. Barbary. Na-
leżał do Wspólnoty Neokatechumenalnej 
w parafii św. Trójcy na Dębcu. Był człon-
kiem Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Pokój” przy ul. Świerczewskiej w Lubo-
niu. Mieszkał w Spółdzielni „Lubonianka”.
(„WL” 09-2018, str. 52 i 63)

prof. dr hab. Lubomira  
Broniarz-Press
Zmarła 31 sierpnia 
2018  r. Urodzona 
w 1946 r. w Poznaniu 
polska chemiczka i fi-
zyk (pierwsza kobie-
ta, która na Uniwer-
sytecie Poznańskim  
skończyła w  trybie 
dziennym dwa kie-
runki – chemię i fizykę), córka znanego 
chemika, pierwszego dziekana Wydziału 
Chemicznego na Politechnice Poznań-
skiej – Jarogniewa Broniarza; nauczyciel 
akademicki w Politechnice Poznańskiej, 
wychowawca wielu pokoleń inżynierów 
chemików, wybitny uczony i  specjali-
sta w dziedzinie inżynierii i aparatury 
chemicznej oraz procesowej, w  latach 
1994-2016 kierownik Zakładu Inżynie-
rii i Aparatury Chemicznej. Autorka ok. 
200 prac naukowych opublikowanych 
w czasopismach i wydawnictwach pol-
skich oraz międzynarodowych, a także 
wielu opracowań zastrzeżonych na po-
trzeby przemysłu (nieopublikowanych); 
członek kilku sekcji Polskiej Akademii 
Nauk i Nowojorskiej Akademii Nauk, 
Naczelnej Organizacji Technicznej, prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego 
Towarzystwa Reologii Stosowane. Wraz 
z mężem, Vello Press – chemikiem z Esto-
nii, od początku lat 90. mieszkała przy ul. 
Brzoskwiniowej. Pan Vello zmarł w maju 
2017 r. Oboje spoczywają na cmentarzu 
parafii św. Antoniego Padewskiego na 
Starołęce w Poznaniu.
(„WL” 06-2002, str. 2 i 19; 02-2011, str. 3)

Zdzisław Marian Dotka
Zmarł w wieku 87 lat 
4 marca 2018 r. – ce-
niony lubonianin, śpie-
wak w chórze „Bard”, 
długoletni harcerz, spo-
łecznik, miłośnik spor-
tu z ul. Dożynkowej. 
Urodził  się 8  wrze-
śnia 1934 r. w Lubo-
niu i przez całe życie tu mieszkał. Ojciec, 
Andrzej Dotka był zapalonym społecz-
nikiem działającym w zarządzie Towa-
rzystwa Sportowego „Sokół”. W 1943 r. 
Zdzisław rozpoczął edukację w niemiec-
kiej szkole dla Polaków w Lasku, a po 
zakończeniu okupacji kontynuował ją 

w SP 3. Potem zdobywał zawód ślusarza 
w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy 
Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego 
w Poznaniu, gdzie przepracował potem 
50 lat. Podczas służby wojskowej ukoń-
czył Szkołę Podoficerską Łączności jako 
radiotelegrafista. Następnie w  stopniu 
plutonowego służył w Dowództwie Wojsk 
Łącznościowych w Warszawie. Po wojsku 
ponownie pracował w ZNTK oraz ukoń-
czył Technikum Kolejowe w Poznaniu, 
gdzie później pracował jako nauczyciel 
zawodu, i  Studium Pedagogiczne. Od 
1945  r. związany z  Gronem Miłośni-
ków Sportu w Luboniu. Uprawiał sport, 
zwłaszcza kajakarstwo. Jako instruktor 
sportu kajakowego w Giżycku trenował 
lubońskich juniorów i seniorów, ustalał też 
składy drużyn na mistrzostwa w różnych 
regionach kraju. Brał udział w rozgryw-
kach III ligi tenisa stołowego. Od 1952 r. 
nieprzerwanie śpiewał w chórze „Bard” 
i, jako członek reprezentacyjnej orkie-
stry kolejowej, wyjeżdżał na koncerty, 
również zagraniczne. Od najmłodszych 
lat był zapalonym harcerzem – należał 
do 7  Lubońskiej Drużyny Harcerskiej 
(LDH) im. Jana Karola Chodkiewicza 
oraz do Kręgu Starszyzny Harcerskiej 
i Seniorów 17. i 18. LDH im. Ks. Józefa 
Poniatowskiego. Pochowany na cmen-
tarzu w Żabikowie.
(„WL” 03-2018, str. 35)

Jan Jakuboszczak
Zmarł w  styczniu 
2018 r. Był długolet-
nim członkiem chóru 
„Bard” w  Luboniu, 
odznaczonego przez 
Polski Związek Chó-
rów i Orkiestr – Złotą 
Odznaką z Laurem. 
Był związany z zespo-
łem nieprzerwanie od 1960 do 2017 r. 
Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa 
Zarządu Chóru. W 1985 r. odznaczony 
„Za zasługi w rozwoju województwa po-
znańskiego”. Pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Żabikowie.

Maria Kaczmarek
Zmarła 24  lutego 
w wieku 71 lat. Nie-
strudzona społecz-
niczka, miłośniczka 
przyrody (szczególnie 
Parku Siewcy, w pobli-
żu którego mieszkała), 
propagatorka ekologii; 
długoletni pracownik 
Poznańskich Zakładów Nawozów Fosfo-
rowych (45 lat), członek Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu 
(Komisji Społeczno-Kulturalnej), wni-
kliwa obserwatorka zjawisk społecznych 
w naszej Małej Ojczyźnie. Urodziła się 
w 1946 r. w Luboniu i przez całe życie 
tu mieszkała. Córka Władysława, znane-
go w Luboniu społecznika i kierownika 
szkoły przy Zakładach Chemicznych. Po 
ukończeniu SP 4 kontynuowała naukę 
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Odeszli
Zmarli od listopada 2017 do listopada 2018, których przedstawialiśmy 
w „Wieściach Lubońskich” – osoby publiczne oraz zgłoszone przez 
organizacje i instytucje

w poznańskim Liceum Ogólnokształcącym 
im. Dąbrówki. Po zdaniu matury podję-
ła pracę w pionie technicznym Poznań-
skich Zakładach Nawozów Fosforowych. 
Usilnie zabiegała o pozyskanie środków 
na rewitalizację zespołu zabytkowych 
budynków kolonii mieszkalnej dawnej 
fabryki chemicznej Moritza Milcha, wy-
magających niezwłocznej interwencji. 
Ze środków Ministerstwa Kultury uda-
ło się uzyskać 85 000 zł na I etap rewi-
talizacji budynków przy ulicach Armii 
Poznań 51 i Kolonia PZNF 2. Do końca 
życia mieszkała wraz z  97-letnią mat-
ką, którą się opiekowała. Uczestniczyła 
w sesjach i posiedzeniach komisji Rady 
Miasta. Wielokrotnie broniła interesów 
proszących ją o to sąsiadów. Swoimi ob-
serwacjami i wnioskami dzieliła się m.in. 
pisząc na łamach „Wieści Lubońskich”. 
Chwaliła co dobre, natomiast zdecydo-
wanie i stanowczo ganiła i krytykowała 
wszelkie, jej zdaniem, zło w  naszym 
mieście. Pochowana na cmentarzu żabi-
kowskim, w grobowcu rodzinnym obok 
dziadka ze strony mamy – Edwarda Ro-
gowskiego, który po zakończeniu wojny 
był osobistym kierowcą apa Metropolity 
Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, Pry-
masa Polski – Augusta Hlonda.
(„WL” 03-2018, str. 36)

Zygmunt Kukuła
Odszedł po długiej 
chorobie 31 stycznia 
2018 r. w wieku 84. lat. 
Pochodził z  Kępna. 
Czas jego kształce-
nia  się i  aktywności 
zawodowej przypadł na 
okres Polski Ludowej 
(PRL). Idąc w tym cza-
sie pod prąd, często nie zgadzał się z non-
sensownymi zarządzeniami partyjnych 
komitetów powiatowych, wojewódzkich 
i  centralnych. Jego obroną było prawo 
konstytucyjne – do wolności wyznania 
i sumienia. Przyświecało mu hasło: „Bóg-
-Honor-Ojczyzna”. Był synem więźnia 
obozu koncentracyjnego w Dachau. Jako 
pierwsze pokolenie powojenne ukończył 
studia w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w  Warszawie. Po studiach 
założył rodzinę. Mieszkał w Spółdzielni 
„Lubonianka”. Po stanie wojennym sta-
nął po stronie prawa. Uważał, że należy 
organizować od nowa uczciwy, polski 
rząd, troszczyć się o silną i sprawiedliwą 
Polskę, o jaką walczyli i oddawali życie 
nasi ojcowie. W Luboniu działał w „So-
lidarności”, w Stowarzyszeniach: Kultu-
ralno-Oświatowym „Forum Lubońskie” 
i „Miłosierni w Prawdzie i Miłosierdziu”, 
organizował spotkania z  posłami oraz 
komórkę sympatyków PiS-u. Solidary-
zował  się z  tym wszystkim, co służyło 
dobru wspólnemu, nie było rywalizacją 
o prywatę i egoistyczne potrzeby. Spo-
czywa na cmentarzu w Żabikowie.
(„WL” 02-2018, str. 35 i 56)

Jerzy Łukaszewicz
Zmarł 13 listopada 2017 r. w wieku 65 
lat. Był znany w Luboniu. Najpierw zaj-
mował się instalacją sieci wod.-kan. Od 
1996 r. wynajmował i prowadził kioski 
„Ruchu” w naszym mieście, m.in. przy 
sklepie „Społem” na ul. Kościuszki, a po-
tem przez wiele lat przy Urzędzie Miasta 

na placu Edmunda Bojanowskiego, któ-
ry nazywał „betlejemką”. Kolportował 
prasę również po zamknięciu punktu, 
co nastąpiło przed kilkoma laty. Szkołę 
podstawową ukończył w  Luboniu, był 
też ministrantem w kościele pw. św. Jana 
Bosko. Potem był uczniem V LO w Po-
znaniu. Mieszkał przy ul. Pułaskiego. 
Spoczywa na cmentarzu w Żabikowie.
(„WL” 12-2017 na str. 63)

Małgorzata Pajkert
Odeszła po ciężkiej chorobie 18 listopa-
da 2017 r. Była wieloletnią nauczycielką 
biologii i przyrody w Szkole Podstawowej 
nr 1. Miała 61 lat. Została pochowana na 
cmentarzu parafialnym w Żabikowie.
(„WL” 12-2017, str. 63)

Barbara Pawłowska
Odeszła 9 października 2018 r. 3 grudnia 
br. skończyłaby 102 lata. Sprowadziła się 
z rodziną do Żabikowa, kiedy miała 4 lata. 
Od 1979r. mieszkała przy ul. Sikorskiego. 
Spoczęła na cmentarzu w Żabikowie.
(„WL” 12-2016, str. 37)

Rafał Rembalski
Zmarł 21 września 2018 r. Miał 66 lat. 
Był pracownikiem Poznańskich Zakła-
dów Nawozów Fosforowych i zawodni-
kiem Lubońskiego Klubu Sportowego, 
w którym przez kilkanaście lat grał jako 
bramkarz. Spoczywa na cmentarzu pa-
rafialnym w Żabikowie.
(szerzej na str. 35)

Teresa Rostocka-Smogur
Oddany pediatra. Mieszkała w Spółdzielni 
„Lubonianka”. Odeszła 4 czerwca 2018 r. 
Pochowana na cmentarzu w Żabikowie.
(„WL” 07-2018, str. 56)

ks. Sławomir Stronka
Zmarł 17 kwietnia 2018 r. 
w Targowej Górce, gdzie 
przez 14 ostatnich lat 
życia był proboszczem 
parafii pw. św. Michała 
Archanioła. Miał 56 lat. 
Od urodzenia mieszkał 
przy ul. Migalli (dziś Uro-
cza). Jego powołanie do 
służby kapłańskiej dojrzewało w rodzinnej 
parafii pw. św. Barbary (ministrant, lektor, 
członek młodzieżowej grupy parafialnej). 
Był uczniem SP 1, potem w Zespole Szkół 
Mechanicznych w Poznaniu zdobywał za-
wód mechanika napraw i eksploatacji urzą-
dzeń chłodniczych. Po maturze wstąpił do 
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego 
w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 
15 maja 1986 r. z rąk abp. Jerzego Stroby. 
Pierwsza placówka duszpasterska – para-
fia pw. NMP Wniebowziętej w Ostrorogu, 
potem parafia pw. św. Jakuba Apostoła 
w Murowanej Goślinie, pw. św. Andrzeja 
Boboli w Rawiczu, probostwo w parafiach 
św. Kazimierza w Podstolicach i pw. Mat-
ki Bożej Szkaplerznej w Stróżewie, a od 
2004 r. w Targowej Górce. Od 2007 r. ka-
pelan Oddziału Straży Pożarnej w Nekli, 
odnowiciel jednostki w  Targowej Górce 
(Złoty Medal „Zasłużony dla Związku 
Oficerów Rezerwy RP” oraz Złoty Medal 
Zasługi dla Pożarnictwa). Pochowany na 
cmentarzu parafialnym w Targowej Górce.
(„WL” 05-2018, str. 28)
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Realizując funkcję kronikarskiego odnotowywania i przypominania ważnych zdarzeń 
dotyczących Lubonia, prowadzimy rubrykę „Kalendarium lubońskie”. Przedstawiamy 
fakty, które miały miejsce w konkretnych miesiącach 5, 10, 15... lat temu.

Kalendarium lubońskie
listopad – okrągłe rocznice

150 lat temu
Qn 15 listopada 1868 r. między Zarządem 

Centralnego Towarzystwa Gospodar-
czego reprezentowanym przez Hipolita 
Cegielskiego a Augustem Cieszkowskim 
została zawarta ugoda, mocą której 
Cieszkowski oddał Towarzystwu na 12 
lat w bezpłatną dzierżawę folwark Żabi-
kowo z obowiązkiem założenia tam przez 
Zarząd CTG szkoły rolniczej i nadania 
jej imienia „Haliny” (przedwcześnie 
zmarłej żony hr. A. Cieszkowskiego).   
(11, s. 141; 13, s. 355)
Qn 30 listopada 1868 r., po sporządzeniu 

aktu notarialnego, na zapalenie płuc 
zmarł nagle prezes CTG – Hipolit Ce-
gielski – co stworzyło znaczne przeszko-
dy w realizacji projektu budowy szkoły 
rolniczej w Żabikowie.   (11, s. 141)

135 lat temu
Qn W listopadzie 1883 r. przedstawiono 

pierwszy projekt budowlany nowej szkoły 
w Lasku, który po niewielkich zmianach 
został przyjęty (szkoła ewangelicka przy 
ul. Krętej przy skrzyżowaniu ul. Sobie-
skiego).   (13, s. 78)

130 lat temu
Qn 30 listopada 1888  r. w  Witkowie 

koło Środy urodził się późniejszy soł-
tys Żabikowa – Andrzej Mizerka. Za-
mordowany przez Niemców w 1941 r. 
w Mauthausen.   (13, s. 161)

115 lat temu
Qn Według notatki w  „Przewodniku 

Katolickim” z 29 listopada 1903 r., po-
lichromię wnętrza kościoła w Wirach 
(niegdyś świątynia parafialna dla dzi-
siejszego Lubonia) wykonał malarz 
Krzemiński z  Inowrocławia na pod-
stawie projektu architekta Sławskie-
go (prawdopodobnie chodzi o Rogera 

Sławskiego – późniejszego wziętego 
twórcę kościołów i pałaców, który zaj-
mował  się również wystrojem wnętrz 
i malowidłami w świątyniach).   (3, s. 60)

110 lat temu
Qn W połowie listopada 1908 r. uczniowie 

Szkoły nr 2 zebrani pod budynkiem II 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 
(przebywali tam na czas budowy nowej 
szkoły przy ul. Żabikowskiej) przeszli pod 
kierunkiem nauczyciela Aleksandra Wa-
niorka do nowej placówki (budynek III) 
przy ul. Żabikowskiej.   (13, s. 144)

100 lat temu
Qn 11 listopada 1918 r. z inicjatywy powia-

towego komitetu wyborczego odbyły się 
zebrania wiejskie w Luboniu, Żabiko-
wie i Lasku, by wybrać kandydatów do 
Powiatowej Rady Ludowej Poznań-Za-
chód. Miała ona udział w zdarzeniach, 
które odbyły się miesiąc później – po-
wstaniu wielkopolskim. Kandydatami 
zostali: Piotr Antoniewicz (gospodarz 
z Lubonia) oraz Józef Czarnecki i Józef 
Kubiak (ostatni sołtys Żabikowa) – obaj 
z Żabikowa. Wspólnie z 7. innymi Pola-
kami reprezentowali fabianowski okręg 
wyborczy.   (16, s. 28)

85 lat temu
Qn Od listopada 1933 r. do lutego 1934 r. 

prof. Tadeusz Wielgosz opracowywał 
projekt „parcelacji  II” folwarku żabi-
kowskiego.   (11, s. 187)
Qn 10 listopada 1933 r. poświęcono sztan-

dar Koła Żabikowo Związku Weteranów 
Powstań Narodowych RP 1914-1919, 
powstałego w 1932 r.   (16, s. 36)

70 lat temu
Qn 1 listopada 1948  r. odwołano ze 

stanowiska Antoniego Swiniarskiego 

(prof. dr hab.) – dyrektora naczelne-
go firmy Dr Roman May, Chemiczna 
Fabryka – Spółka Akcyjna w Luboniu, 
mianowanego po II wojnie, w sierpniu 
1945 r. Powierzono mu funkcję głów-
nego chemika, a następnie kierownika 
Laboratorium Badawczego w Luboniu. 
To późniejszy rektor Uniwersytetu 
im. Mikołaja Kopernika w  Toruniu 
i doktor honoris causa Uniwersytetu 
w Tuluzie.   (6, s. 89)

Qn 1 listopada 1963 r. dyrektorem Szko-
ły Podstawowej nr  4 został Edward 
Rutkowski. Sprawował tę funkcję do 
1972 r. Po nim kierownictwo nad pla-
cówką objął Leon Wawrzyniak.   („WL” 
09-2004, s. 26)

45 lat temu
Qn 22 listopada 1973 r. zmarł ks. Teodor 

Nogala – powojenny proboszcz parafii 
św. Jana Bosko (1945-1973).   (3, s. 201)

15 lat temu
Qn 10 listopada 2003 r. burmistrz Wło-

dzimierz Kaczmarek zawarł porozu-
mienie z burmistrzem Buku w sprawie 
przyjmowania śmieci z terenu Lubonia.   
(„WL” 02-2004, s. 4)
Qn 19 listopada 2003 r. nadano Klubowi 

Honorowych Dawców Krwi PCK „Lu-
bonianka” imię bł. Edmunda Bojanow-
skiego.   („WL” 10-2004, s. 18)
Qn 23 listopada 2003  r. poświęcono 

w  kościele pw. św. Jana Bosko nowe 
organy.   („WL” 12-2003, s. 31)
Qn 23 listopada 2003 r. zmarł Alojzy 

Grześkowiak z  ul. Okrzei – uczest-
nik obozu pracy dla młodocianych 
w Orzechowie k. Jarocina w 1939 r., 
członek zespołu muzycznego „Ton” 
(skrzypce) i chóru „Bard” (1945-2003).   
(informacja od żony Alicji)
Qn 27 listopada 2003  r. Rada Miasta 

uchwaliła nazwę dla ronda przy ul. 
Żabikowskiej – Żabikowskie.   („WL” 
12-2003, s. 4)
Qn 27 listopada 2003 r. na sesji Rady Mia-

sta nadano nazwy ulicom: Bluszczowej, 
Bratkowej, Oliwkowej i Rumiankowej.   
(„WL” 03-2004, s. 9)
Qn 28 listopada 2003 r. uroczyście otwarto 

2,1-kilometrową obwodnicę Lubonia, 

zbudowaną w całości przez Autostra-
dę SA. Oddano też do użytku rondo 
Żabikowskie.   („WL” 12-2003, s. 2,5)
Qn W listopadzie 2003 r. wydano książ-

kę pt. „Pancerna Rezerwa Uderzenio-
wa”, której współtwórcą był lubonianin 
Maciej Karalus.   („WL” 01-2004, s. 20)

5 lat temu
Qn 8 listopada 2013 r. na stadionie przy 

ul. Rzecznej odbył się montaż skatepar-
ku, oczekiwanego przez młodzież od 
lat.   („WL” 11-2013, s. 2)
Qn 11 listopada 2013 r. odbył się III Lu-

boński Bieg Niepodległości organizo-
wany przez Luboński Klub Biegacza, 
z liczbą uczestników ok. 1200.   („WL” 
12-2013, s. 5)
Qn 14 listopada 2013 r. mszą św. o godz. 19 

z udziałem ks. bp. Zdzisława Fortuniaka 
w sanktuarium w Żabikowie zainaugu-
rowano Rok Edmunda Bojanowskiego.   
(„WL” 12-2013, s. 44)
Qn 23 listopada 2013  r. zakończył  się 

trwający od 18.11 ogólnopolski protest 
Związku Nauczycielstwa Polskiego prze-
ciwko zmianom w ustawie oświatowej 
(projekt nowelizacji ustawy z 28.08.2013). 
W akcie solidarności oflagowano m.in. 
SP 1 i SP 3.   („WL” 12-2013, s. 46)
Qn 23 listopada 2013 r. przestawio-

no zabytkową bramę przy koście-
le pw. św. Floriana w  Wirach (w 
przeszłości przez wiele lat należeli 
do niego lubonianie), tak by znaj-
dowała  się na równym poziomie 
ze współczesną jezdnią i  nie ko-
lidowała z  szerokością chodnika.   
(„WL” 12-2013, s. 37
Qn 28 listopada 2013  r. Rada Miasta 

Luboń zadecydowała o  zwiększeniu 
dotacji dla przedszkoli niepublicznych.   
(„WL” 12-2013, s. 16)
Qn 30 listopada 2013 r. lubonianin, To-

masz Kaczmarek (wnuk śp. burmistrza 
Włodzimierza Kaczmarka) został mi-
strzem Polski w  speed badmintonie.   
(„WL” 12-2013, s. 4)
Qn W listopadzie 2013 r. przypadły set-

ne urodziny dwóch lubonianek – Re-
giny Auguściak (ur. 16.11.1913) i Adeli 
Grzelewskiej (ur. 28.11.1913).   („WL” 
01-2014, s. 24)
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155 lat temu
Qn 14 października 1863  r. August 

hr. Cieszkowski z  Wierzenicy kupił 
od małżeństwa Gintrowiczów dawną 
osadę młyńską w  Żabikowie o  po-
wierzchni ok. 65 ha. Trzy lata później 
powiększył ją do 96 ha przez dokupie-
nie przyległych gruntów lubońskich 
i świerczewskich.   (3, s. 36; 11, s. 101, 
120, 125; 13, s. 352)

145 lat temu
Qn 1 października 1873  r, na początku 

VII semestru, do Wyższej Szkoły Rolni-
czej im. Haliny w Żabikowie przyjęto no-
wych profesorów: dr. A. Sempołowskiego 

– wykłady z  uprawy roli, dr. Z. Rości-
szewskiego – chów zwierząt domowych, 
J. Rivoliego – leśnictwo, K. Graffa – weł-
noznawstwo, dr. J. Kusztelana – wykłady 
z fizyki.   (11, s. 155)

125 lat temu
Qn 1 października 1893 r. nowy pro-

boszcz parafii wirowskiej, ks. Karol 
Seichter, na podstawie rozporządze-
nia Królewskiego Rządu w Poznaniu 
rozpoczął w szkole wirowskiej (ul. 
Łęczycka) prowadzenie lekcji reli-
gii w języku polskim. Najpierw do-
tyczyło to oddziałów I i II, a od 20 
października również oddziału III.   
(13, s. 56)

Kalendarium lubońskie
październik – okrągłe rocznice

120 lat temu
7 października 1898 r. sołtys Żabikowa 
(1898-1925) – Michał Hossa – wraz z żoną 
Wiktorią kupili od Hugona Blombeka 
40-hektarowe gospodarstwo rolne w Ża-
bikowie wraz z  zabudowaniami (dziś 
teren części NCL z ulicą Pułaskiego do 
Żabikowskiej).   (13, s. 151)

115 lat temu
Qn W październiku 1903 r. przetarg na 

budowę pierwszej siedziby polskiej szkoły 
w Lasku (dziś Przedszkole nr 1przy ul. 
Sobieskiego 65,) wygrał mistrz murarski 
Adolf Höfig ze Swarzędza.   (13, s. 90)
Qn Do jesieni 1903  r. powstał projekt 

małej, dwuizbowej szkoły dla wsi Lu-
boń. W związku z budową Zakładów 
(Ziemniaczanych i  Drożdżowni), co 
wiązało się z osadnictwem robotniczym, 
powiększonej, z dwoma mieszkaniami 

nauczycielskimi – stara SP  3 przy ul. 
Armii Poznań 27 (dziś zabytek – sie-
dziba Szkoły Podstawowej im. św. Filipa 
Neri).   (13, s. 211)

85 lat temu
Qn W październiku 1933  r., za zgodą 

sołtysa lubońskiego, Stanisława Skrzyp-
czaka, w  niewielkiej salce na piętrze 
Domu Gminnego przy ul. Poznańskiej 
(dzisiejsza ul. Armii Poznań) otwarto 
kaplicę. Inicjatorem był ks. Stanisław 
Streicha, proboszcz parafii św. Jana 
Bosko.   (3, s. 102)

70 lat temu
Qn W październiku 1948 r., po upań-

stwowieniu fabryki chemicz-
nej w Luboniu, odbyło się 
zebranie Rady Nadzorczej 
Spółki Akcyjnej Dr Roman 
May Chemiczne Fabryki. 

cd.  
ze str. 
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Poprowadził je hr. Leon Żół-
towski. Podpisano i przekazano 
część imiennych akcji spółki 
na rzecz żony zmarłego pre-
zydenta, Stanisławy Ratajskiej, 

z domu May.   (6, s. 55)

35 lat temu
Qn W październiku 1983 r. umarł Ma-

rian Brodziński – dyrektor Miejskiego 
Zespołu Szkół w  Luboniu (wówczas 
w baraku przy SP 2), nauczyciel w SP4 
i SP1.   (13, s. 121)

30 lat temu
Qn W październiku 1988 r. powstał Dom 

Rolnika w Lasku. Dziś w budynku tym 
(ul. Sobieskiego 97) działa Ośrodek Kul-
tury.   („WL” 10-2004 – „Wademekum 
lubońskie”, cz. 8, s. 31

25 lat temu
Qn 2 października 1993  r. oddano do 

użytku skrzydło „C” Szkoły Podstawowej 
nr 2 przy ul. Żabikowskiej, z 8 izbami 
szkolnymi (segment od strony osiedla 
„Lubonianka”).   (13, s. 196; „WL” 02-
2003, s. 20)
Qn 12 października 1993  r. Społeczne 

Komitety Telefonizacyjne nr 1,2,3 poin-
formowały, że otrzymały warunki tech-
niczne na budowę sieci telefonicznej. Na 
tej podstawie mogły się zarejestrować. 
W  związku z  nowym koncentratorem 
(w piwnicach nowej SP 3), rozpoczęto 
przydzielanie numerów z wówczas począt-
kową cyfrą „131”   („WL” 03-1994, s. 12)

15 lat temu
Qn 1 października 2003 r., w pomieszcze-

niach parafii św. Barbary zaadoptowa-
nych w piwnicy pod probostwem, uru-
chomiono świetlicę dla dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 1.   („WL” 10-2003, s. 27)
Qn Z końcem października 2003 r. Rada 

Miasta Luboń podjęła decyzję o współ-
udziale w  budowie międzygminnego 
schroniska dla zwierząt w Skałowie gm. 
Kostrzyn. Do dziś Luboń nie zainwesto-
wał jednak w żadne własne rozwiązanie 
kwestii bezdomnych zwierząt z terenu 

miasta. Czworonogi odwożone były do 
przytulisk w ościennych gminach, obec-
nie do Poznania.   („WL” 01-2004, s. 13)

5 lat temu
Qn Na początku października 2013  r. 

Luboń sparaliżowała wieść o  pobycie 
w  naszym mieście groźnego pedofila, 
który przybył do Lubonia po odbyciu kary 
więzienia. Policja najpierw potwierdziła 
tę informację, a potem ją zdementowała.   
(„WL” 10-2013, s. 14
Qn 4 października 2013  r., na wniosek 

rodziców, Szkołę Podstawową nr 1 wi-
zytował Kurator Oświaty (nie doszuka-
no się złamania przepisów), a Dwójkę 
kontrolowali przedstawiciele Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, którzy potwierdzili 
nieprawidłowości w tej placówce. Sprawa 
wywołała głośne reperkusje w środowi-
sku szkolnym Lubonia i  we władzach 
miasta.   („WL” 10-2013, s. 16)
Qn 5 października 2013 r., z okazji 100-le-

cia Wielkopolskiego Związku Piłki Noż-
nej przyznano złoty medal „Za Wybitne 
Osiągnięcia w  Rozwoju Piłki Nożnej” 
Stanisławowi Butce oraz srebrny Jerze-
mu Kołodziejowi.   („WL” 11-2013, s. 4)
Qn 11 października 2013 r. w serialu TVN 

„Wawa non stop” gościnnie wystąpiła 
lubonianka Manuela Michalak, znana 
z  pierwszej w  Polsce edycji telewizyj-
nego reality show „Big Brother”.   („WL” 
11-2013, s. 35)
Qn 15 października 2013 r. władze Lubo-

nia spotkały się z posłem PiS na Sejm 
RP – Tadeuszem Dziubą.   („WL” 11-
2013, s. 19)
Qn 16 października 2013 r. miasto zawarło 

pierwszą od przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności na terenie m. 
Luboń” – roczną umowę z  gabinetem 
weterynaryjnym na czipowanie zwierząt.   
(„WL” 11-2013, s. 24
Qn 18 października 2013  r. trzech lu-

bońskich dyrektorów szkół otrzymało 
medale Komisji Edukacji Narodowej: 
Grażyna Leciej (SP 3), Izabela Popraw-
ka (SP 4), Teresa Zygmanowska (SP 2).   
(„WL” 11-2013, s. 33)

Qn 20 października 2013 r. pięcioosobowa 
reprezentacja Lubońskiego Klubu Tenisa 
Stołowego zwyciężyła I Grand Prix Wiel-
kopolski.   („WL” 11-2013, s. 60)
Qn Od 20 października 2013 r. do 31 grud-

nia 2014 r. zbierano fundusze na budowę 
Ławeczki im. Bł. Edmunda Bojanowskie-
go na placu Edmunda Bojanowskiego.   
(„WL” 10-2013, s. 41)
Qn 21 października 2013 r. lubońska Ochot-

nicza Straż Pożarna zdobyła wyróżnienie 
za największą aktywność operacyjną wśród 
jednostek ochotniczych włączonych do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego w województwie wielkopolskim.   
(„WL” 11-2013, s. 11)
Qn 24 października 2013 r. rada Miasta 

uchwaliła zmiany w Miejscowych Planach 
Zagospodarowania Przestrzennego: „Kocie 
Doły” (żwirownia), „Żabikowo-Centrum 
Północ” (dla budynku Przychodni Leka-
rza Rodzinnego), „Żabikowo-Centrum 
Południe” (dla działki Stowarzyszenia 
„Wspólna Droga” przy ul. Wojska Pol-
skiego  87), „Tereny po WPPZ” (droga 
wzdłuż Warty).   („WL” 11-2013, s. 17)
Qn 25 października 2013  r. lubonianin 

Sylwester Lorenz został wicemistrzem 
świata w  biegu na 100  m przez płot-
ki w kategorii 60+. Zawody odbyły się 
w Brazylii.   („WL” 01-2014, s. 3)
Qn W październiku 2013 r. zakończył się 

remont zabytkowego budynku dawnej 
Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny, 
zrealizowany przez prywatnych właści-
cieli.   („WL” 11-2013, s. 9)
Qn W październiku 2013 r. wybudowa-

no chodnik na ul. Nowiny (800  m od 
ul. Traugutta w kierunku Wir).   („WL” 
10-2013, s. 28)
Qn W październiku 2013 r. rozpoczęła się 

kilkumiesięczna budowa ul. Paderew-
skiego.   („WL” 11-2013, s. 15)
Qn W październiku 2013 r. powstało sto-

warzyszenie Klub Sportowy „Pogrom 
Luboń” założone przez Szymona Owsian-
nego i  Sebastiana Michalaka.   („WL” 
08-2014, s. 9)
Qn W październiku 2013 r. ks. abp Sta-

nisław Gądecki erygował nową parafię 
na Dębcu – pw. Błogosławionej Piątki 
Poznańskiej.   („WL” 08-2014, s. 45)

Qn Pod koniec października 2013 r. radna 
RML i przewodnicząca koła Platformy 
Obywatelskiej w Luboniu – Magdalena 
Nyćkowiak-Filusz – została wiceprze-
wodniczącą Zarządu PO Powiatu Po-
znańskiego.   („WL” 11-2013, s. 20)
Qn Na przełomie października i listopada 

2013 r. za sprawą mediów ogólnopolskich 
cała Polska dowiedziała się o liście dwóch 
lubońskich 4-klasistów z SP 1 do Burmi-
strza Miasta w sprawie zamiaru wybu-
dowania szałasu w upatrzonym punkcie 
Lubonia i ich wizycie w Urzędzie Miasta.   
(„WL” 11-2013, s. 13)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa 
XX wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna 
Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń 
i okolice. Dzieje osadnictwa i dziewię-
ciu parafii” Stanisław Malepszak, Luboń 
2002 i 2005; 4 – „Wykopaliska archeolo-
giczne w Luboniu”, Stanisław Malepszak, 
Błażej Stanisławski, Luboń 1998; 5 – „50 
lat Lubońskiego Klubu Sportowego 1943 
– 1993”, Stanisław Malepszak, Luboń 
1993; 6 – „Zakłady Chemiczne Luboń 
SA 1914-1999. Tradycja i współczesność”, 
Andrzej Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Biblio-
teka Miejska – „Kalendarium Lubonia” 
(www.biblub.com); 10 – uchwały Rady 
Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje 
wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego” 
Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 13 –
„200 lat oświaty w Luboniu” Stanisław 
Malepszak i Piotr P. Ruszkowski, Luboń 
2008; 15 – Kronika Komisariatu MO 
w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lubonia-
nie w Powstaniu Wielkopolskim”, Luboń 
2009; 17 – „Rocznik Historyczny Lubo-
nia” – tom 1, Luboń 2011; 18 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom  2, Luboń 
2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Paradowska, 
Poznań 1998]; 30 – BZCz (Biblioteka Za-
wartości Czasopism); „Wieści Lubońskie” 
1994, 2003, 2004, 2013-2017

Mieszkańców, organizacje oraz instytucje 
prosimy o  uzupełnianie naszego kalen-
darium i  przesyłanie informacji: telefo-
nicznie, listownie, pocztą elektroniczną 
lub osobiście.

oprac. HS

Kalendarium lubońskie

cd.  
ze str. 
37

W ramach obchodów setnych rocznic: 
odzyskania niepodległości przez Polskę 
i jakże lokalnie ważnej dla nas Wielko-

polan – wybuchu powstania wielkopol-
skiego – Miasto realizuje film poświę-
cony tamtym czasom. Scenariusz do 
filmu „Droga do niepodległej. Luboń 
historia nasza” napisała Anita Plumiń-
ska-Mieloch (dyrektor Zespołu Szkół 
w Luboniu, historyk), a reżyserem jest 
Łukasz Budzyński (nauczyciel z SP 5). 
W  projekt jest zaangażowanych wiele 
środowisk, m.in. regionaliści i pasjona-
ci historii, lubońskie szkoły, grupy re-
konstrukcyjne, chóry oraz potomkowie 
lubonian walczących w powstaniu wiel-
kopolskim. Premiera filmu odbędzie się 
w lutym przyszłego roku.

PAW

Na planie filmu o naszych powstańcach

n
Na planie filmu, u potomków powstańców wielkopolskich Piotra i Józefa Wojcie-
chowskich. Stojący za kamerą reżyser w roli operatora nagrywa Antoniego Klatkie-
wicza (wnuka Józefa). Czekają na nagranie Beata Janicka i Jacek Wojciechowski 
(wnukowie Piotra)   fot. Paweł Wolniewicz

Edward Meller wspomina ojca Jana – jed-
nego z 4. braci powstańców wielkopol-
skich ze wsi Luboń – i objaśnia reżyserowi 
filmu, Łukaszowi Budzyńskiemu, rodzin-
ne fotografie   fot. Paweł Wolniewicz

n
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21   września, podczas spo-
tkania w  Urzędzie Miasta, 
komisja konkursowa w skła-
dzie:  Joanna Cichoń, 
Agnieszka Perz, Agata 
Strączkowska, Katarzyna 
Frąckowiak, Michał Popław-
ski, Hieronim Gawelski i Pa-
weł Wolniewicz wyłoniła 
laureatów tegorocznego Kon-
kursu Miejskiego „Zielony 
Luboń”. Konkurs, podobnie 
jak w latach ubiegłych, koor-
dynowała Joanna Cichoń. 
Skierowany był do mieszkań-
ców posiadających ogród 
przydomowy, balkon/taras 
czy teren ozdobny przed do-
mem, oraz do osób dbają-
cych o ogródki przyblokowe, 
a  także właścicieli działek 
Rodzinnych Ogródków 
Działkowych (ROD). Jego 
celem była poprawa estetyki 
miasta oraz promocja pomysłowości 
i nowatorskich rozwiązań mających po-
zytywny wpływ na podniesienie wize-
runku Lubonia. W  ramach konkursu 
mieściły się 4 kategorie: najpiękniejszy 
ogród, najpiękniejszy teren przed do-
mem, najpiękniejszy balkon i  najpięk-
niejszy ogród działkowy. Do udziału 
zgłoszono 20  zadbanych i  wyróżniają-
cych się zielonych miejsc, które komisja 
wizytowała w lipcu. W wyniku obserwa-
cji i analiz porównawczych komisja wy-
łoniła zwycięzców. W kategorii „najpięk-
niejszych ogrodów” 1. miejsce za dbałość 
o  swoją oazę zieleni zdobyła Joanna 

Kaczmarek z ul. Za-
mkniętej 6 (nagroda 
– lampiony ogrodo-
we i poradnik „Bitwa 
o pietruszkę), 2 loka-
tę ex aequo zajęły 
Agnieszka Wiórek 
z ul. Wandy Rutkie-
wicz  16 i  Agnieszka 
Wójcik z  ul.  Spor-
nej  7 (nożyce i  po-
radnik „Bitwa o Pie-
truszkę”). W katego-
rii „najpiękniejszy 
balkon” laureatką 
została Hanna Bie-
lawska z ul. Komor-

nickie j  (bon 
o   w a r t o ś c i 
150  zł), 2.  miej-
sce zdobył Mar-
cin Grobelny 
z  ul. Sikorskie-
go   13  (b on 
100  zł), nato-
miast 3. – Renata 
Pszeniczna z  ul. 
Szkolnej 52 (bon 
50  zł). Z  kolei 
w kategorii „naj-
piękniejszy teren 
przed domem” 

„Zielony Luboń”

n
Laureatka konkursu w kate-
gorii „najpiękniejszy ogród” 
– Joanna Kaczmarek   
fot. Paweł Wolniewicz

zwyciężyła Urszula Uszak z  ul. Sikor-
skiego 31 (nożyce jednoręczne, nawóz 
i poradnik „Bitwa o pietruszkę”). Druga 
była Halina Łopińska z ul. Okrzei 1 (bon 
100 zł). Wreszcie w kategorii „najpięk-
niejszy ogród działkowy” zwyciężyła 
Małgorzata Hańć-Rutkowska – ROD 
„Pokój”, działka nr 143 (cebule kwiato-
we, nawóz i poradnik), 2. miejsce zajął 
Jan Hermuła – ROD „Pokój”, działka 
nr  52 (cebule kwiatowe i  poradnik), 
natomiast 3. – Stefania Rzepka – ROD 
„Chemik”, działka nr 56 (cebule kwia-
towe i poradnik). Ponadto komisja przy-
znała w tej kategorii wyróżnienie Han-
nie i Stefanowi Ławickim z ROD „Po-
kój”, działka nr 117 (poradnik).

Spotkanie w sali Sesyjnej
30  października na zaproszenie Bur-
mistrz Małgorzaty Machalskiej do lu-

bońskiego magistratu przybyli laureaci 
konkursu. Spotkanie zorganizowała 
pracująca w Wydziale Planowania Roz-
woju i  Ochrony Środowiska Joanna 
Cichoń. W  sympatycznej atmosferze 
miłośnicy zieleni, pięknych ogrodów 
i balkonów, przy kawie i herbacie wy-
mieniali doświadczenia i  opowiadali 
o  swoich oazach zieleni. Przyznawali 
zgodnie, że są to ich „miejsca na ziemi”. 
Laureatom pogratulowali włodarze na-
szego miasta – Małgorzata Machalska, 
Michał Popławski i  Mateusz Mikołaj-
czak. Wręczyli im nagrody i upominki 
ufundowane przez Urząd Miasta oraz 
pamiątkowe dyplomy. Ponadto wszyscy 
uczestnicy spotkania tradycyjnie otrzy-
mali piękne wrzosy ufundowane przez 
właścicieli Centrum Ogrodniczego – 
Agatę i Wiesława Strączkowskich.

PAW

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

By kultywować tradycje śpiewacze, Koło 
Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego 
z  Tarnowa Podgórnego zaprosiło 14 
października na tegoroczne Jesienne 
Święto Pieśni trzy wielkopolskie chóry: 
„Lutnia” z  Międzychodu, „Dolorosa” 
z parafii Matki Boskiej Bolesnej z Pozna-
nia i „Bard” z Lubonia. Po krótkim roz-
śpiewaniu, o godz. 15, w sali Domu Kul-
tury rozpoczął się tegoroczny przegląd. 
Zgromadzonych śpiewaków i publiczność 
powitała prezes chóru z Tarnowa Pod-
górnego, Romualda Duda, a  następnie 
wójt gminy, Tadeusz Czajka, i dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, Szymon 
Melosik.
Każdy zespół wykonał 4-5 utworów 
z  własnego repertuaru, w  tym jeden 
akcentujący 100-lecie odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.
Chór „Bard” śpiewał jako pierwszy, pre-
zentując następujące utwory: pieśń reli-
gijno-patriotyczną „Polski Królowo”, 
„Rotę”, „Signore delle cime”, „Ikonę” oraz 
„Piosnkę dudarza”. Jako ostatni, z ukła-
dem pieśni patriotyczno-biesiadnych 
wystąpili gospodarze. Na zakończenie 
zaśpiewali wspólnie z chórem z Między-
chodu – dwa utwory.
Prezesi chórów i dyrygenci otrzymali po 
koncercie od organizatorów – pamiąt-
kowe plakietki oraz kwiaty. Po imprezie 

uczestnicy zostali zaproszeni na sympa-
tyczny poczęstunek do pięknie przygo-
towanej sali strzelnicy w Tarnowie Pod-
górnym.
Jesienne Święta Pieśni mają wieloletnią 
tradycję wśród chórów wielkopolskich. 
Chór „Bard” wielokrotnie w przeszłości 
organizował tego rodzaju imprezy, ma 
zamiar w przyszłym roku również przy-
gotować takie spotkanie.

Zarząd chóru „Bard” zaprasza wszystkie 
osoby lubiące śpiewać, do swego grona. 
Próby zespołu odbywają się w świetlicy 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonianka” 
przy ul. Żabikowskiej 62, w każdy po-
niedziałek, od godz. 18 do 20.

Zarząd chóru „Bard”

Jesienne Święto Pieśni

n
Luboński chór „Bard” na Święcie Pieśni w Tarnowie Podgórnym

W stulecie Powstania Wielkopolskiego 
i Odzyskania Niepodległości odbywa się 
wiele konferencji, spotkań, uroczystości, 
konkursów. Bohaterskiemu i odpowie-
dzialnemu zrywowi naszych braci i oj-
ców sprzed 100 lat poświęcono również 
październikową Sesję Rady Powiatu 
Poznańskiego. Do nas wszystkich na-

leży popularyzowanie wśród młodego 
pokolenia Polaków – wartości, które 
przyświecały bohaterskim decyzjom, 
czynom i życiu Powstańców.
O szacunku i pamięci tych lat słyszeli-
śmy w mowach starosty Jana Grabkow-
skiego, prof. Waldemara Łazugi i Mi-
rosława Wielocha – organizatora ob-

chodów rocznicy. Swoje refleksje i od-
czucia przedstawili w  recytacjach 
i pieśniach przedszkolacy i uczniowie 
Zespołu Szkół nr  1 im. Powstańców 
Wielkopolskich ze Swarzędza.
Gratulacje i podziękowania dla organi-
zatorów .

Irena Skrzypczak

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”
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Ośrodek Kultury
Początkowo powstał jako świetlica przy-
zakładowa Zakładów Ziemniaczanych 
przy ul. Armii Poznań. Tam też mieści-
ło się kino „Wrzos”. Dokładnie 30 lat temu, 
14 października 1988 r., w budynku wznie-
sionym przez miejscowych rolników przy 
ul. Jana III Sobieskiego utworzono Dom 
Rolnika. Po roku funkcjonowania został 
wpisany w rejestr placówek kulturalnych 
pod nazwą „Dom Kultury Rolnika”. W tym 
czasie prowadzono w nim kółko plastycz-
ne, urządzano zabawy taneczne, a także 
działało Koło Gospodyń Wiejskich, które 
organizowało kursy szydełkowania, hafto-
wania, szycia i gotowania. Przez pierwsze 
cztery lata działalności Dom Kultury Rol-
nika był prowadzony przez Urząd Miejski 

w Luboniu. Pełną samodzielność uzyskał 
w październiku 1992 r. Wtedy został wpi-
sany do rejestru instytucji kultury jako 
Ośrodek Kultury w Luboniu.
Ośrodek stale poszerza ofertę kulturalną 
dla mieszkańców Lubonia. Skupia wokół 
siebie liczne stowarzyszenia i organiza-
cje, nad którymi sprawuje opiekę. Dzia-
łają przy nim: chór „Bard”, Towarzystwo 
Miłośników Miasta Lubonia, Lubońskie 
Towarzystwo Kulturalne oraz Klub AA 
„Avanti”. W  Ośrodku prowadzone są 
wykłady, zajęcia i  kursy dla słuchaczy 
Uniwersytetu Lubońskiego III Wieku. 
Dzieci mogą skorzystać z nauki gry na 
gitarze, pianinie oraz z lekcji śpiewu. Dla 

najmłodszych prowadzone są zajęcia 
adaptacyjne – „Tuptusie”. Miłośnikom 
tańca proponuje: zabawę z baletem oraz 
hip-hop. Dla dorosłych prowadzi: jogę, 
zumbę oraz gimnastykę relaksacyjną. 
Dla dzieci i młodzieży proponuje rów-
nież zajęcia z  robotyki i  teatru. Przy 
Ośrodku działa Zespół „Ton”, Zespół 
Śpiewaczy „Szarotki” oraz Dziecięcy 
Zespół Tańca Ludowego „Lubonie”. Od-
bywają się tu stałe zajęcia plastyczne dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Organi-
zowane są wernisaże prac: rysunku i ma-
larstwa. Dla najmłodszych Ośrodek 
organizuje teatrzyki, baliki, imprezy 
andrzejkowe, karnawałowe oraz jasełka. 
Co roku zapewnia także wypoczynek 
dla dzieci podczas ferii letnich i zimo-

wych. Od 2015  r. jest organizatorem 
wycieczek Lubońskim Szlakiem Archi-
tektury Przemysłowej.
Ośrodek Kultury w Luboniu jest orga-
nizatorem i współorganizatorem wielu 
imprez cyklicznych. Należą do nich: 
Festiwal Polskiej Piosenki, Światowy 
Przegląd Zespołów Folklorystycznych 
„Integracje”, „Malta na Bis”, Przegląd 
Zespołów Rockowych PIEC, Biba w La-
sku, Turniej o Puchar Burmistrza Miasta 
Luboń w  Boule, Muzyczne Powitanie 
Wiosny, Przegląd Zespołów Śpiewaczych 
„Niezapominajka”, Miejski Dzień Dziec-
ka, Luboński Przegląd Piosenki Przed-
szkolnej, Rajd Nordic Walking im. Wło-

Podwójny jubileusz
26 października Ośrodek Kultury świętował swoją 30. rocznicę, 
a działający w nim zespół śpiewaczy „Szarotki” – 15-lecie istnienia

dzimierza Kaczmarka, 
mikołajki dla dzieci.
Celem Ośrodka Kultu-
ry było i  jest kształto-
wanie osobowości dzie-
ci i młodzieży, przygo-
towanie ich do aktyw-
nego uczestnictwa 
w  życiu kulturalnym 
i  społecznym, a  także 
odkrywanie i rozwija-
nie pasji oraz uzdol-
nień poprzez liczne 
zajęcia artystyczne. 
Ośrodek wychodzi na-
przeciw potrzebom 
mieszkańców organi-
zując koncerty, spekta-
kle i wystawy. Chętnie 
wpiera również inicja-
tywy senioralne, angażując się w dzia-
łalność Lubońskiego Uniwersytetu 
III Wieku.

„Szarotki”
Zespół powstał w 2003 r. z inicjatywy 
Ireny Podżerek, miłośniczki starych 
melodii. Członków zespołu łączy wiel-
ka miłość do przedwojennych piosenek 
i  wieloletnia znajomość. Szarotki re-
prezentują Luboń na licznych Przeglą-
dach Zespołów Śpiewaczych w zaprzy-
jaźnionych miejscowościach: Komor-
nikach, Wirach, Łęczycy, Krzykosach, 
a także występują w Poznaniu. Każde-
go roku w  maju zespół bierze udział 

w obchodach ogólnopolskiego Święta 
Niezapominajki. W tym dniu w Ośrod-
ku Kultury organizowany jest Przegląd 
Zespołów Śpiewaczych „Niezapomi-
najka”. Zespół Szarotki swoim śpiewem 
urozmaica również miejskie uroczy-

stości, występując m.in. na „Bibie 
w Lasku”. Za całokształt działań mu-
zycznych zespół Szarotki otrzymał 
nagrodę „Siewca Roku 2017” w kate-
gorii Kultura.

Podczas uroczystości na ręce dyrektor 
Reginy Górniaczyk, kwiaty i gratulacje 
złożyli m.in.: Burmistrz Miasta Luboń 
Małgorzata Machalska, Zastępca Bur-
mistrza Mateusz Mikołajczak, Prezes 
LOSiR Michał Kosiński, Dyrektor Bi-
blioteki Miejskiej Agnieszka Begier, Kie-
rownik Domu „Senior Wigor” Jagienka 
Niewiejska, a także Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Komornikach An-

toni Pawlik.
Uroczystość jubileuszową uświetnił wy-
stęp zespołu „Ton” oraz recital Magda-
leny Pawelec pt. „Cztery strony kobiety”.

Magdalena Baranowska
Ośrodek Kultury

n
Recital Magdaleny Pawelec uświetnił jubileusze

n
Bankiet w Ośrodku Kultury z okazji 30-lecia Ośrodka i 15-lecia zespołu „Szarotki”

n
Występ jubilata – „Szarotek”, którym stuknęło 15 lat

Na zaproszenie Ambasadora Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Konzerthaus w Ber-
linie odbył się Koncert Orkiestry Filhar-
monii Poznańskiej pod batutą Marka 
Pijarowskiego. W obecności Prezyden-
tów Rzeczypospolitej Polski i Republiki 
Federalnej Niemiec wysłuchaliśmy utwo-
rów: Ludwiga Van Bethowena, Jana Pa-
derewskiego, Aleksandra Tansmana, 
Fryderyka Chopina, Henryka Wieniaw-
skiego. Mistrzowskie wykonanie dzieł 
twórców związanych swoją twórczością 
i życiem z walką o wolną Ojczyznę, było 

dla nas dużym przeżyciem duchowym. 
Wysłuchaliśmy wspaniałej gry młodego 
pianisty, Szymona Nehringa, i skrzypacz-
ki Bomsorii Kim. Grupa słuchaczy z Lu-
bońskiego Uniwersytetu III Wieku wraz 
z młodzieżą z poznańskiej szkoły uczest-
niczyła w koncercie dzięki uczestnictwu 
w klubie „Pro Sinfonika”.

Irena Skrzypczak

Lubonianie – uczestnicy koncertu  
w Berlinie Konzerthaus w Berlinie

n

Koncert na 100-lecie w Berlinie
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Po raz piąty Fundacja Polskich Kawale-
rów Maltańskich zorganizowała „Zlot 
Talentów 2018” w Lubońskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji (LOSiR). Niecodzien-
ną imprezę14 września, którą także 
w  tym roku prowadził Marcin Żyski 
z Radia Poznań, sfinansowało Starostwo 
Powiatowe w  Poznaniu pod patronem 
medialnym TVP3. Niepełnosprawni 
twórcy prezentowali swoje zdolności 
w  następujących dziedzinach sztuki: 
plastycznej, fotograficznej, filmowej, 
muzycznej oraz teatralnej. Wśród uczest-
ników nie zabrakło mieszkańców Lubo-
nia – członków zajęć w  Warsztatach 
Terapii Zajęciowej (WTZ) „Wspólna 
Droga”. W jednym z dwóch konkursów 

fotograficznych – „Tajemniczy ogród” 
– fotografie przedstawiły Magdalena 
Mazurek i  Daniela Jagłowska. Maciej 
Zygmanowski pokazał pracę w kategorii 
„kolaż”, natomiast Arkadiusz Soboczyń-
ski w  kategorii „forma przestrzenna” 
zaprezentował krzesło-fotel. Lubonianka 
Ma gd a l e n a  Z go ł a 
uczęszczająca na zajęcia 
do Domu Pomocy Mal-
tańskiej w Puszczykowie 
zaprezentowała kolaż.
Zanim oficjalnie rozpo-
częła  się gala, Marcin 
Żyski zaprosił zebranych 
do obejrzenia reportażu 
filmowego z  III Warsz-
tatów Artystycznych dla 
Niepełnosprawnych 
Mieszkańców Powiatu 
Poznańskiego, które od-
były  się w  lipcu br., 
w  Leśnym Ośrodku 
Szkoleniowym w Pusz-
czykowie. Podobnie jak 
ten Przegląd, na zlecenie 
i  ze środków Powiatu 
Poznańskiego zrealizo-
wał je Dom Pomocy 
Maltańskiej w Puszczy-
kowie. Składały  się na 
nie warsztaty malarskie 
w  zakresie instalacji 
przestrzennej, teatralne, 

wokalne i fotograficzne. Na terenie po-
wiatu poznańskiego jest wielu niepełno-
sprawnych artystów amatorów, którzy 
tworzą w pracowniach placówek, a tak-
że w  zaciszu prywatnych mieszkań. – 
Często efektem ich pracy są dzieła mają-
ce znamiona indywidualnego i twórczego 
spojrzenia na świat widziany i odczuwa-
ny. Obcując z nimi jesteśmy pod wraże-
niem walorów malarskich, wyczucia 
kształtu i formy stosowanych uproszczeń, 
deformacji oraz śmiałego zestawienia 
kolorystycznego. I  chociaż nieraz twór-
czość ta nie mieści  się w  kanonach po-
wszechnie rozumianej sztuki, to jest ona 
szczera, bezkompromisowa, frapująca. 
Celem „Zlotu Talentów” jest zmiana po-

staw społecznych i estetycznych odbiorców, 
którzy często nie znają lub odrzucają 
twórczość outsiderów kierując się przeko-
naniem, że tylko wykształcony i  znany 
twórca może tworzyć wartościowe dzieła. 
Organizatorzy mają nadzieję, że impreza 
przyczyni się do podniesienia rangi twór-

Zaprezentowali talenty
Gala VI Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych – Mieszkańców Powiatu Poznańskiego w LOSIR-ze

czości artystów nieprofesjonalnych i wpły-
nie na zmianę postrzegania ich przez 
odbiorców. – poinformował zebranych 
prowadzący.

Uczestnicy, goście, jury
Wśród gości gali znaleźli się: Zygmunt 
Jeżewski – członek Zarządu Powiatu 
Poznańskiego, Małgorzata Machalska 
– burmistrz Lubonia, Teresa Zygmanow-
ska – przewodnicząca Rady Miasta Lu-
boń, Łukasz Ferchmin – członek Zarzą-
du Fundacji Polskich Kawalerów Mal-
tańskich „Pomoc Maltańska”, Katarzyna 
Heydel – przedstawicielka Związku 
Polskich Kawalerów Maltańskich, Miro-
sław Mieloch – radny Powiatu Poznań-
skiego, Bożena Mazur – dyrektor Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Mosinie, Dorota Pielichowska-
-Borysiewicz – dyrektor Domu Dziecka 
w  Kórniku-Bninie, Michał Kosiński – 
prezes Zarządu LOSiR, prezesi organi-
zacji pozarządowych, dyrektorzy ośrod-
ków pomocy społecznej, dyrektorzy 
i kierownicy placówek oświatowych. Nie 
zabrakło też kierownika Domu Pomocy 
Maltańskiej w Puszczykowie – Jerzego 
Pelowskiego. Zygmunt Jeżewski, Małgo-
rzata Machalska i  Katarzyna Heydel 
w swoich wystąpieniach wyrazili podziw 
dla twórców.
W gali brały udział osoby repezentujące: 
WTZ przy Stowarzyszeniu Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich Rodzin „Roktar” w Ba-
ranowie, WTZ „Promyk” w Konarzewie, 
WTZ „Promyk” w  Konarzewie – Filia 
w Otuszu, Środowiskowy Dom Samopo-
mocy „Gościnni” w Kórniku, Dom Pomo-
cy Społecznej w  Lisówkach, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ja-
nusza Korczaka w Mosinie, WTZ w Owiń-
skach, WTZ Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Graj-
ka w Swarzędzu, WTZ Fundacji „Pomoc 
Maltańska” w  Poznaniu, Dom Pomocy 
Maltańskiej w Puszczykowie, Środowisko-
wy Dom Społeczny (ŚDS) „Fountain Ho-
use” w  Poznaniu, WTZ w  Murowanej 
Goślinie, WTZ w Drzązgowie przy Stowa-
rzyszeniu Dzieci i  Młodzieży Niepełno-
sprawnej „Razem”, WTZ „Wspólna Droga” 
w Luboniu, ŚDS w Swarzędzu. Swoje pra-
ce wystawiali także uczestnicy zajęć 

w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Po-
biedziskach. Prezentacje oceniali: Dorota 
Strzelecka – dyrektor Galerii Sztuki 
w Mosinie, Danuta Nowak-Połczyńska 
– śpiewaczka operowa, pieśniarka, Ma-
ciej Kubacki – nauczyciel śpiewu i gry 
na pianinie, absolwent Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu na Wydziale Dyry-
gentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej 
i Edukacji Muzycznej, oraz Beata Adam-
ska – wokalistka, trener wokalny z wie-
loletnim doświadczeniem w  pracy 
z  dziećmi i  młodzieżą, wiceprezes ds. 
artystycznych Stowarzyszenia na rzecz 
osób utalentowanych „Galiarda”. Pracę 
jury na wcześniejszym etapie wydatnie 
wspierali: Piotr Derewenda – redaktor 
i producent spektakli Teatru TV: „Golgo-
ta wrocławska” czy „Kontrym” oraz filmów 
fabularnych „Miasto z morza”, „Chce się 
żyć”; Jacek Strzelecki – profesor Uniwer-
sytetu Artystycznego w Poznaniu, Marek 
Pruchniewski – często nagradzany drama-
topisarz i scenarzysta, Emilia Bogucka – 
absolwentka ASP w Poznaniu (rzeźba).

Laureaci
Qn Zwycięzcy w kategorii prac plastycz-

nych: „Samochód na miarę XXI wieku” 
– Hanna Siąkowska, „Miasto Przyszłości” 
– Ewa Kwiatkowska, „Krzesło/fotel” – Le-
szek Kaczmarek, „Zaczarowane Drewno” 
– Piotr Iwański, kolaż – Zdzisław Uchal
Qn Konkursy fotograficzne: „Szczęście 

w  obiektywie” – Joanna Kierzek; „Ta-
jemniczy ogród” – Monika Begier
Qn Kategoria „Teledyski” – Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy (SOSW) w Mo-
sinie – „Happysad-Ojczyzna”
Qn Kategoria „Teatr” – DPM w Puszczyko-

wie – „Syzyfowe rozmowy z kamieniem”
Qn „Wokal” – Jarosław Trepto – „Jeszcze 

w zielone gramy”.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody 
rzeczowe.
Talentem Roku wybrano Ewę Kwiatkow-
ską, która wykonała pracę plastyczną. 
Została uhonorowana pucharem, upo-
minkiem i dyplomem.

Przed i po rozdaniu nagród uczestnicy 
imprezy wspaniale bawili się przy śpiewie 
i muzyce zespołu „Cuda Wianki”.

Robert Wrzesiński

n
Występ muzyczny niepełnosprawnych   fot. Robert Wrzesiński

n
Lubonianka Magdalena Zgoła przy 
swojej pracy plastycznej w kategorii 
„Kolaż”   fot. Robert Wrzesiński

n
Hala widowiskowa LOSiR-u wypełniona uczestnikami przeglądu twórczości niepełnosprawnych, ich 
rodzinami i opiekunami   fot. Robert Wrzesiński
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Pierwszy październikowy weekend był 
lubońskim świętem muzyki, które obję-
liśmy medialnym patronatem. W te dni 
nasze miasto przybrało miano stolicy 
polskiej piosenki. W piątek, 5., i w so-
botę, 6 października, w wypełnionej po 
brzegi publicznością hali widowiskowo-
-sportowej Lubońskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji (LOSiR) odbyły się kon-
certy X edycji ogólnopolskiej imprezy, 
która od dwóch lat nosi nazwę „Festiwal 
Polskiej Piosenki im. Janusza Kondra-
towicza”. Warto przypomnieć, że wybór 
patrona imprezy nie był przypadkowy. 
Mianowicie, dyrektor artystyczny festi-
walu – Michał Kosiński (prezes LOSiR-
-u) – zabiegał, by bohaterem muzyczne-
go wydarzenia stał  się wybitny autor 
tekstów, ikona historii polskiej piosenki 
– Janusz Kondratowicz. Tak też się stało, 
po wyrażeniu zgody przez żonę nieży-
jącego poety. Bohaterem tegorocznej 
odsłony festiwalu był poeta, autor tek-
stów piosenek i librecista – Jacek Cygan, 
twórca tekstów ponad tysiąca piosenek, 
w większości wielkich przebojów, które 
mają w swoich repertuarach m.in.: Ma-
ryla Rodowicz, Edyta Górniak, Grażyna 
Łobaszewska, Seweryn Krajewski, Ry-
szard Rynkowski, zespół „Kombi”. Pre-
ludium do tej uczty muzycznej stanowi-
ły trzy przedfestiwalowe wydarzenia 
w Bibliotece Miejskiej – otwarte warsz-
taty gitarowe z Mietkiem Jureckim 4.10 
(czytaj na str.  44), spotkanie z  Heleną 
Norowicz, Marianem Pysznikiem i Mar-
kiem Gaszyńskim 05.10 i  śniadanie 
z  Jackiem Cyganem 06.10 (czytaj na 
str. 44). W tym roku nowością festiwalu 
był konkurs „Pióro Poetów”, do którego 
zaproszono wszystkich chcących  się 
zmierzyć z napisaniem tekstu do muzy-
ki skomponowanej przez Mietka Jurec-
kiego. Jeszcze przed festiwalem Michał 
Kosiński przypomniał, że to największe, 
cykliczne lubońskie wydarzenie kultu-
ralne ukazało już piękno i ponadczaso-
wość piosenek napisanych przez mi-
strzów Janusza Kondratowicza i Bogda-
na Olewicza. Dodał również, że słucha-
jąc bardzo zdolnych i właściwie profe-
sjonalnych młodych wokalistów można 

w Luboniu usłyszeć to, co autorzy cie-
kawych, wartościowych i pięknych tek-
stów oraz melodii chcieli dać słuchaczo-
wi. Podkreślił również wspaniałe atmos-
ferę i  klimat imprezy. Na festiwalowej 
scenie nie zabrakło gwiazd – gościły na 
niej znane i  wyjątkowe postacie arty-
stycznego świata – oprócz wspomnia-
nego bohatera tegorocznej imprezy, 
również Helena Norowicz, Joanna Trze-
piecińska, Marek Gaszyński, Bogdan 
Olewicz, Mietek Jurecki, Marian Pysznik, 
Andrzej Seweryn i Aleksander Nowacki. 
Wszystkim wokalistom podczas koncer-
tów towarzyszył zespół muzyczny pod 
kierownictwem kompozytora i aranżera 
– Macieja Szymańskiego – w składzie: 
Maciej Szymański – instrumenty klawi-
szowe, Dawid Troczewski – piano, Janusz 
Musielak – gitary, Piotr Max Wiśniewski 
– bas, Waldemar Franczyk – perkusja, 
Jarosław Wachowiak – saksofony, i Ma-
ciej Gwóźdź – trąbka. W skład jury fe-
stiwalu weszli: Mieczysław Jurecki – 
przewodniczący, dr Anna Domżalska, 
Jarosław Bajew, Rafał Sekulak, Sławomir 
Bajew oraz gościnnie Krzysztof Dzikow-
ski. Podczas dwóch dni festiwalowych 
na widowni zasiadło ponad 2 000 osób. 
Zwiastunem rekordowej frekwencji był 

brak miejsc na parkingu przy hali LOSiR 
i w najbliższej okolicy, już na kilkadzie-

KULTURA

Święto muzyki

siąt minut przed rozpoczęciem koncer-
tów. Uczestnictwo publiczności w kon-
certach było bezpłatne, obowiązywały 
wejściówki dostępne w: Urzędzie Miasta, 
Ośrodku Kultury, LOSiR-ze i Bibliotece 
Miejskiej.

„Wznieś serce”
W piątkowym koncercie konkursowym 
o Nagrodę Grand Prix, nagrody pienięż-
ne i wspaniałe statuetki walczyło 13. fi-
nalistów, uprzednio zakwalifikowanych 
przez Radę Artystyczną w składzie: Mi-
chał Kosiński, Maciej Szymański, Regi-
na Górniaczyk, Emilia Bryś i Rafał Se-
kulak. Każdy z  nich zaprezentował po 
dwie piosenki, autorem tekstu których 
jest Jacek Cygan. Kształt estradowemu 
widowisku nadawał konferansjer – Sła-
womir Bajew – dziennikarz Radia Po-
znań, który swoje zapowiedzi przeplatał 
anegdotami, szybko nawiązując dobry 
kontakt z  publicznością. Na wstępie, 
laureatki Małego Festiwalu Lubońskiego 
– Julia Galin, Basia Szymkowiak i Nina 
Wolińska – zaśpiewały przebój z reper-
tuaru Anny Jantar „Tyle słońca w całym 

mieście” do słów Janusza Kondratowicza 
i muzyki Jarosława Kukulskiego. Następ-
nie rozpoczął  się koncert konkursowy 
o  nagrodę Grand Prix Festiwalu. Pu-
bliczność mogła wysłuchać kolejno 26. 
piosenek, m.in.: Dotyk, Mały elf, Niebo 
to My, Życzenie na dziś, Kołysanka, Je-
stem kobietą, Łatwopalni, Słowa wolne 
od cła, Co Ty królu złoty, Deszczowy 
wielbiciel, Ballada R., Jaka róża taki cierń, 
Czas nas uczy pogody. W przerwie od-
było się głosowanie o nagrodę publicz-
ności. Po części konkursowej, dedykując 
występ obchodzącemu w tym roku 60-le-
cie pracy dziennikarzowi i prezenterowi 
muzycznemu, specjaliście z zakresu mu-
zyki rozrywkowej, a zarazem autorowi 
tekstów ponad 150  piosenek i  książek 
o  tematyce muzycznej – Markowi Ga-
szyńskiemu – wystąpił Zespół Rafała 
Sekulaka i  jego goście w  repertuarze 
zatytułowanym „60  lat w  służbie dla 
muzyki”. Piosenki wykonali: Rafał Seku-
lak, Mariusz Wawrzyńczyk, Marysia 
Kiersnowska-Sekulak, Joanna Dolata, 
Paulina Tarnowska, Michał Mroziewicz, 
Anna Wardęska i Maciej Kossowski oraz 
chórki w  składzie: Magdalena Dolska-
-Domek, Rafał Sekulak, Marysia Kier-
snowska-Sekulak i Aleksandra Śliwińska. 
Na zakończenie, w  podziękowaniu za 
działalność, licznie zgromadzona pu-
bliczność zgotowała jubilatowi owację 
na stojąco. Piątkowy wieczór był dobrym 
zwiastunem tego, co miało  się dziać 
następnego dnia podczas Koncertu Ga-
lowego.

„Wiara, Nadzieja, Miłość”
Sobotnia gala rozpoczęła się miłym ak-
centem, mocnym wejściem lubonianki 
Magdaleny Dolskiej-Domek, która bu-
dząc zachwyt publiczności, zaśpiewała 
tytułową piosenkę drugiego dnia festi-
walu „Wiara, nadzieja, miłość”. Po tym 
wspaniałym utworze publiczność przy-
witali Jacek Cygan i  Sławomir Bajew. 
Pierwszy nawiązując do patrona luboń-
skiego festiwalu – Janusza Kondratowi-
cza – i jego miłości do polskiej piosenki, 
podkreślił, że musimy o nim pamiętać, 
natomiast on – tam na górze – na pew-
no  się cieszy, słysząc nasze dźwięki. 
Powiedział również, że po czterdziestu 
latach pracy artystycznej może śmiało 
stwierdzić, że tekściarz piosenek to dobry 
szewc, który robi buty na miarę. Rzeczy-
wiście, musi być dobrym „szewcem”, 
ponieważ w „szytych przez niego butach” 
chodzimy już od 40 lat. W dalszej kolej-
ności zaprezentowało  się publiczności 
trzynaścioro finalistów festiwalu. W mię-
dzyczasie uroczyście uhonorowano głów-
nego bohatera weekendowego festiwalu 
– Jacka Cygana – doceniając jego doko-
nania w ciągu 40 lat pracy artystycznej. 
Najpierw na scenie pojawiła się Roxana 
Tutaj – laureatka nagrody Grand Prix 
ubiegłorocznego festiwalu – która zapre-
zentowała  się z  Mietkiem Jureckim 
w utworze Czas (sł. Jacek Cygan, muz. 
Ryszard Rynkowski). Następnie Sto lat 
zagrał jubilatowi, na gitarze Mietek Ju-
recki, po czym burmistrz Małgorzata 
Machalska podarowała Jackowi Cyga-
nowi jedyny w swoim rodzaju, oryginal-
ny parasol festiwalowy. Z kolei Krzysztof 
Dzikowski reprezentujący Stowarzysze-
nie Artystów Wykonawców Utworów 
Muzycznych i  Słowno-Muzycznych 
(SAWP) wręczył mu Kryształowy Ka-

n
Występ laureatek Małego Festiwalu Lubońskiego – Julii Galin, Basi Szymkowiak 
i Niny Wolińskiej   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Konkursowy występ późniejszej laure-
atki Nagrody Publiczności – Adriany 
Krzak   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Podczas festiwalowego weekendu występom na scenie towarzyszyły aplauz i owa-
cje publiczności   fot. Mariusz Marszałkiewicz
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merton. Wzruszony adresat życzeń i gra-
tulacji, z łezką w oku podziękował za nie 
i skierował ciepłe słowa do uczestników 
uroczystego wydarzenia. Następnie Mag-
dalena Dolska Domek oraz Rafał Seku-
lak zaśpiewali w  duecie piosenkę pt. 
„Dumka na dwa serca”, która 20 lat temu 
została nagrana przez Edytę Górniak 
i Mieczysława Szcześniaka. Duży aplauz 
wśród publiczności wywołała również 
piosenka Sen o  Warszawie (sł. Marek 
Gaszyński, muz. Czesław Niemen) w wy-
konaniu Macieja Kujawy. W konkursie 
Pióro Poetów 2018 zwyciężył Adam 
Czech autor tekstu piosenki pt. „Tysiąc 
nowych szans” do muzyki Mietka Jurec-
kiego, którą na scenie zaśpiewała Roxa-
na Tutaj, przy akompaniamencie gitary 
pana Mietka. Nagrodę wręczył Marian 
Pysznik – przewodniczący Rady Lite-
rackiej. Wreszcie przyszedł czas na ogło-
szenie werdyktu jury festiwalu. Zwycięż-
czynią tegorocznej imprezy nagrody 
Grand Prix została studentka pierwsze-
go roku Akademii Muzycznej w Pozna-
niu na kierunku Wokalistyka Jazzowa 
– Karolina Kram, która zaprezentowa-
ła się publiczności śpiewając dwie pio-
senki – „Deszczowy wielbiciel” z muzy-
ką Seweryna Krajewskiego i  „Tańcz, 
choćby płonął świat” z muzyką Romu-
alda Lipki, oczywiście z tekstami Jacka 
Cygana. Zwyciężczyni otrzymała festi-
walową statuetkę oraz nagrodę pienięż-
ną w  wysokości 5  000  zł (czek na 
1000 euro ufundowany przez Stowarzy-
szenie Artystów Wykonawców Utworów 
Muzycznych i  Słowno-Muzycznych 
SAWP, pozostałą część ufundowało Mia-
sto Luboń). Grand Prix Festiwalu wrę-
czył laureatce osobiście Aleksander 
Nowacki, oficjalny przedstawiciel Związ-
ku Autorów i  Kompozytorów ZAKR, 
szerzej znany jako wykonawca i kompo-
zytor oraz założyciel zespołu „Homo 
Homini”. Laureatka została uhonorowa-
na także „Kryształowym Kamertonem” 
– prestiżową statuetką Związku Autorów 
i Kompozytorów ZAKR. Nagrodę wrę-
czyli burmistrz Małgorzata Machalska 
i  Mietek Jurecki. Na drugim miejscu 
znalazł  się Maciej Kujawa za piosenki 
„Ballada R” (muz. Ryszard Rynkowski) 
i „Odnawiam duszę” (muz. Dariusz Ko-
zakiewicz), który otrzymał nagrodę 
w wysokości 3 000 zł przekazaną przez 

Fundusz Popierania Twórczości im. An-
drzeja Szczypiorskiego przy Stowarzy-
szeniu Autorów ZAiKS. Zaś trzecią 
nagrodę, ufundowaną przez Miasto 
Luboń, w wysokości 2 000 zł jury przy-
znało Aleksandrze Śliwińskiej za „Od-
bijany” (muz. Rafał Paczkowski) i „Ko-
łysanka” (muz. Marek Napiórkowski). 
W tym roku nagrodę publiczności otrzy-
mała Adriana Krzak za „Jaka róża taki 
cierń” (muz. Włodzimierz Korcz) i „Nie 
zamykajcie się od środka” (muz. Wło-
dzimierz Korcz), a prezenty dla niej – 
mikrofon koncertowy oraz kosz z upo-
minkami – ufundowały firmy „Audio-
light” i „Intermarché” w Luboniu. Lau-
reatka nagrody publiczności otrzymała 
również wyróżnienie – nagrodę specjal-
ną Dyrektora Artystycznego Festiwalu 
– uczestnictwo w kolejnym festiwalu bez 
wstępnej weryfikacji. Po ogłoszeniu wer-

n
Karolina Kram ze statuetką Grand Prix 
Festiwalu   fot. Grzegorz Lesiuk

dyktu jury i  nagrodzeniu laureatów 
utwór Jacka Cygana z muz. Majki Jeżow-
skiej Laleczka z saskiej porcelany zaśpie-
wała Amelka Kurantowicz, a towarzy-
szyły jej tańcząc Natalia Zys i  Maja 
Markiewicz. Na zakończenie tej wiel-
kiej uczty muzycznej odbył się spek-
takl „Cygan w  Polskim. Życie jest 
piosenką”, w ramach którego mogli-
śmy usłyszeć ponadczasowe przebo-
je Jacka Cygana w wykonaniu same-
go autora, który ku zadowoleniu 
publiczności przeplatał je różnymi 
anegdotami z  życia artystycznego, 
oraz jego gości Andrzeja Seweryna, 
Joanny Trzepiecińskiej, Lidii Sado-
wej, Krzysztofa Kwiatkowskiego i To-
masza Błasika. Podsumowując festi-
wal dyrektor artystyczny – Michał 
Kosiński – wyznał, że emocje wraca-
ją do normy, ale nie wolno mu zapo-
mnieć o wszystkich, którzy „dotykali” 
festiwalu – poświęcili czas, energię 
i uczucie. Począwszy od spotkań orga-
nizacyjnych rad artystycznej i literac-
kiej, opracowania i  wysłania regula-
minów, oprawy medialnej, czasu ante-

nowego radia i  telewizji, ustalenia na-
gród, pozyskania partnerów , sponsorów, 
patronów, poprzez m.in.: zaproszenie 
uczestników, gości, publiczności, zaaran-
żowanie piosenek, próby z uczestnikami, 
warsztaty wokalne, przygotowanie sceny, 
nagłośnienia, światła, scenografii i cho-
rografii oraz hali widowiskowej wreszcie 
otwarcie festiwalu.
Organizatorami festiwalu byli: Miasto 
Luboń, Ośrodek Kultury, LOSiR, Pozy-
tywny Luboń i Biblioteka Miejska, na-
tomiast patronatem honorowym objęli 
go: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Starostwo Poznańskie, 
Samorząd Województwa Wielkopolskie-
go i  Powiat Poznański, które projekt 
współfinansowały.

PAW

n
Maciej Kujawa – zdobywca drugiej 
nagrody w festiwalu   fot. Mariusz Mar-
szałkiewicz

n
Widok na scenę festiwalu i telebimy ze zbliżeniami wykonawców – z reżyserki 
dźwięku   fot. Paweł Wolniewicz

n
Jacek Cygan z finalistami tegorocznego festiwalu   fot. Grzegorz Lesiuk

Organizatorzy dziękują patronom ho-
norowym, patronom medialnym i part-
nerom festiwalu oraz finalistom – za 
entuzjazm, profesjonalizm i wspaniałą 
atmosferę, jaką stworzyli podczas kon-
certowego weekendu.
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wystawę „Orędownicy Niepodległości” 
ukazującą sylwetki osób, bez których 
odzyskanie niepodległości w  1918  r. 
byłoby znacznie trudniejsze, a  być 
może nawet niemożliwe.
Na czwartkowych spotkaniach „Wo-
kół sztuki, wokół fotografii”, które 

prowadzi dr Da-
riusz Głowacki, 
kontynuowali-
ś m y  t e m a t 
„imaginarium.
pl”.  Ro cznica 
odzyskania nie-
podległości jest 
dobrym powo-
dem, aby przyj-
rzeć  się sferze 
związanej z wy-
obrażeniami na 
temat własnej 
historii i  tożsa-
mości. W cyklu 
ki lku spotkań 

opowiadamy i pokazujemy najważ-
niejsze wydarzenia naszej przeszło-
ści widziane oczami artystów na 
przestrzeni wieków.

Magda Baranowska
Ośrodek Kultury w Luboniu

KULTURA

Historia w architekturze
W październiku na Lubońskim Szlaku 
Architektury Przemysłowej gościliśmy 
młodzież ze Szkoły Podstawowej nr  2 
oraz Gimnazjum nr 2 w Mosinie. Uczest-
nicy zobaczyli lubońskie fabryki i  po-
znali wiele ciekawych historii, które są 
z  nimi związane. Największe wrażenie 
na uczniach zrobił wysoki, ponad 
100-letni komin, znajdujący  się obok 
dawnej słodowni, który mogli zobaczyć 
od środka.

Przypominamy, że wycieczki Lu-
bońskim Szlakiem Architektur y 
Przemysłowej organizuje Ośrodek 
Kultury w  Luboniu. Obowiązują 
wcześnie j sze  zapisy.  Są  j eszcze 

wolne miejsca na wycieczkę w so-
botę, 24 listopada. Serdecznie za-
praszamy!

O Niepodległej
W stulecie odzyskania niepodległo-
ści… nasza zapomniana historia” – taki 
tytuł nosił wykład dr Izabelli Szczepa-
niak, który odbył się w Ośrodku Kul-
tury. Zaprosiliśmy na niego dyrektorów 
i nauczycieli oraz uczniów lubońskich 
szkół. Wykład doskonale wpisał  się 

w tydzień obchodów świętowania set-
nej rocznicy odzyskania Niepodległo-
ści w Ośrodku Kultury, który trwał od 
22 do 26 października. Ponadto 23 
października w holu Ośrodka otwarto 

Z Ośrodka Kultury

n
 Wykład  Izabelii Szczepaniak „O Niepodległej” dla nauczycieli w Ośrodku Kultury

n
Otwarcie wystawy „Orędownicy Niepodległości” w Ośrodku Kultury

n
Wykład Dariusza Głowackiego w cyklu „imaginarium.pl”

Warsztaty dla gitarzystów
W ramach wydarzeń towarzyszących, 
w przeddzień Festiwalu Polskiej Piosen-
ki im. Janusza Kondratowicza, 4  paź-
dziernika w Bibliotece Miejskiej luboń-
scy gitarzyści spotkali się ze znanym nie 
tylko w  Polsce Mietkiem Jureckim – 
kompozytorem, multiinstrumentalistą 
i  gitarzystą związanym przez wiele lat 
z  Budką Suflera. Muzyk z  40-letnim 
doświadczeniem ma na swoim koncie 
wszystkie najważniejsze nagrody i wy-
różnienia artystyczne, natomiast na sce-
nie występuje razem z najbardziej zna-
nymi i cenionymi artystami oraz zespo-
łami, współpracując m.in. z Budką Su-
flera, Haliną Frąckowiak, Zdzisławą 
Sośnicką, Urszulą, Perfectem. Master 
Class z Mietkiem Jureckim były otwar-
tymi warsztatami, na które mógł przyjść 
każdy gitarzysta, niezależnie od wieku 
i stopnia umiejętności. Bezpośrednio po 
przyjeździe z Lublina bohater wieczoru 
podzielił  się swoim doświadczeniem, 
przekazał uczestnikom cenne wskazów-
ki, nie tylko techniczne, ale przede 
wszystkim te związane z mentalnością 
artysty. Struny, gryfy, progi i  akordy 
przewijały się w pakiecie rad i instrukcji 

wielkiego pasjonata gitary. Były przepla-
tane ciekawymi, nieraz humorystyczny-
mi anegdotami serwowanymi przez 
mistrza. Wszystko to przełożyło się na 
wspaniały klimat spotkania i doskonały 
kontakt z uczestnikami. Mietek Jurecki 
wyznał m.in., że muzyki i pasji nie da się 
oszukać. Innymi słowy bez miłości do 
muzyki, granie i komponowanie nie ma 
sensu. Zalecał, żeby rozwijać wyobraźnię 
i dostosowywać do niej akordy. Podkre-
ślił, że słuchacze czują intencje i nastrój 
artysty, dlatego tak ważne jest jego na-
stawienie do świata i swojej pasji. – Mu-
zyk ma budzić zachwyt, grać żeby coś 
przekazać, ponieważ jest źródłem radości 
dla odbiorcy, nawet wtedy, gdy po raz 
setny gra ten sam utwór – dodał z prze-
konaniem – Niezależnie czy gra dla kilku 
tysięcy widzów, czy dla kameralnego gro-
na kilkunastu słuchaczy, artysta zawsze 
czuje się jak na stadionie, jest po to, by 
ludzie dobrze  się bawili, co dodatkowo 
podkreśla jego klasę.
Rady i instrukcje prowadzącego warsz-
taty zainspirowały i  zmobilizowały 
uczestników do aktywnego włączenia się 
w gitarowe rytmy nadawane przez nie-
codziennego gościa.

Festiwalowi goście

Śniadanie z Cyganem
Kilka godzin przed rozpoczęciem kon-
certu galowego Festiwalu Polskiej Pio-
senki w sobotę, 6 października Bibliote-
ka Miejska zorganizowała śniadanie 
z  poetą, prozaikiem, autorem tekstów 
piosenek i  librecistą w  jednej osobie – 
Jackiem Cyganem. Bohater spotkania 
podczas studiów na Wydziale Cyberne-

tyki Wojskowej Akademii Technicznej 
w Warszawie zaczął pisać wiersze i teksty 
piosenek. Wywodzi  się ze środowiska 
piosenki studenckiej określanej mianem 
„Krainy Łagodności”. Jest współzałoży-
cielem grupy „Nasza Basia 
Kochana”, z  którą w  roku 
1976 wygrał Festiwal Piosen-
ki Studenckiej w Krakowie. 
Napisał ponad tysiąc piose-

n
Mieczysław Jurecki z zadowolonymi uczestnikami warsztatów gitarowych    
fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
obok
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nek, współpracując z najwy-
bitniejszymi polskimi kom-
pozytorami i  wokalistami 
m.in. Grażyną Łobaszewską, 
Edytą Geppert, Edytą Gór-
niak, Marylą Rodowicz, Je-

rzym Filarem, Sewerynem Krajewskim, 
Krzesimirem Dębskim, Włodzimierzem 
Korczem, Andrzejem Zauchą i Ryszar-
dem Rynkowskim. W kameralnej at-
mosferze spotkanie prowadził student 
dziennikarstwa i Akademii Sztuk Sce-
nicznych – Grzegorz Kaczmarek. Śnia-
danie w  ramach wydarzeń festiwalo-
wych promowało książkę Życie jest 
piosenką, a jej autor podzielił się tym, 
co mu w  duszy gra. Proces pisania 
piosenki jest jakąś zagadką – powie-
dział pan Jacek – gdyby można było ją 
rozwiązać, uczyliby tego w szkole, na-
tomiast z tym trzeba się urodzić. Dodał, 
że od czasu do czasu spada na niego 
przywilej wiersza i  często zaczynając 

go pisać nie wie, jak wiersz się zakoń-
czy. Jeśli chodzi o  piosenki, to kiedy 
wymyśli jedną czy dwie zwrotki i pamię-

cd.  
ze str. 
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Powrót sekcji
10 października odbyła się inauguracja 
roku akademickiego dla słuchaczy sekcji 
literacko-bibliotecznej Lubońskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Z tej okazji 
dotychczasowi uczestnicy zajęć przygo-
towali wybrane sceny z „Pana Tadeusza” 
i przedstawili je licznie przybyłej publicz-
ności. „Wakacje w Soplicowie” to wybór 
najciekawszych perypetii Pana Tadeusza 
i bohaterów epopei naszego narodowe-
go wieszcza w wykonaniu słuchaczy, wg. 
scenariusza opracowanego przez panią 

Lucynę Gawrońską. Podczas drugiego 
wykładu, 17 października, zaprosiliśmy 
studentów LUTW do wysłuchania kon-
certu pt. „Świat Bossa novy”, czyli mu-
zyki brazylijskiej, która powstała i roz-
winęła się w latach 50. i 60. Wyjątkowe 
brzmienie zapewnili saksofonista Dawid 
Tokłowicz i gitarzysta Michał Kaczmar-
czyk. Ostatni październikowy wykład 
poświęcony został twórczości Zbigniewa 
Herberta, o  której opowiadał Janusz 
Andrzejewski, aktor Teatru Nowego 
w Poznaniu. Spotkanie przybliżyło słu-

chaczom nie tylko sylwet-
kę twórcy, ale przede 
wszystkim problematykę 
jego utworów, którą pan 
Janusz tłumaczył przez 
pryzmat czasów, w których 
Herbert tworzył. Zapra-
szamy na kolejne ciekawe 
prelekcje i koncerty w ra-
mach sekcji LUTW, w każ-
dą środę o godz. 12 (wstęp 
wolny).

Wokół Wielkiej Sceny
10 października odby-
ło  się pierwsze w  tym 
sezonie kulturalnym spo-
tkanie operowe. Trady-
cyjnie gospodarzem spo-

ta je przed zaśnięciem – to 
znaczy, że są dobre. Jego zda-
niem, sekretem, a zarazem rolą 
piosenki jest, by biedny zapo-
mniał o biedzie, a bogaty o bo-
gactwie. Czasami pisze ballady, 
które rozdzierają serce, niczym 
lwi pazur. Otwarcie mówi, że 
niektóre piosenki zaskoczyły 
go swoją popularnością. Pisząc 
np. Zwierzenia Ryśka, czyli jedzie 
pociąg, nie zdawał sobie sprawy, 
że będzie to utwór obowiązkowy 
na każdym polskim weselu. Tekst 
piosenki i wiersza musi płynąć, 
a słowa nie mogą być wymuszo-
ne. Muzyka sama mówi, o czym 
jest, a  autor tekstu potrafi to 
przelać na papier i ubrać w odpo-
wiednie słowa. Bywa, że jeden 

utwór trzeba odsłuchać 300 razy, by usły-
szeć to, co chce nam powiedzieć, i  to jest 
wyjątkowe. Bardzo ważnym dla Jacka Cyga-

na jest, by praca była jak najlepsza i wyko-
nywana z  pasją. Poproszony o  radę dla 
młodych ludzi, bez wahania powiedział, że 
ważna jest świadomość, kim się jest, a by 
mieć pozytywną świadomość, trzeba się 
dużo napracować. W odpowiedzi na py-
tanie, jak spędza wolny czas? – stwierdził, 
że na szczęście jeszcze go nie ma, ale 
lubi się spotykać i napić wina z przyja-
ciółmi. Na zakończenie inspirującego 
spotkania pan Jacek wraz z żoną Ewą, 
filologiem polskim i teatrologiem, wspól-
nie przeczytali wiersz, który opowiada 
o bogactwie zwykłych warzyw i owoców. 
Prosty w swej istocie, niezwykle sym-
patyczny z nieoczekiwanym zakończe-
niem: Czosnek  się wyciska, orzechy 
łupie… a  pieski przecież  się kocha, 
prawda? – był doskonałym autorskim 
przekazem. Po tym miłym akcencie, 
bohater spotkania zaprosił uczestników 
na wspólne śniadanie.

PAW

Z Biblioteki Miejskiej

n
Otwarty wykład J. Andrzejewskiego w ramach LUTW

tkania był redaktor Piotr Nędzyński, 
który do rozmowy o operowym świecie 
zaprosił sopranistkę Barbarę Gutaj-
-Monowid. Towarzyszył im pianista 
Piotr Żukowski. Podczas spotkania 
mieliśmy ogromną przyjemność wy-
słuchać najpiękniejsze arie, najwięk-
szych światowych kompozytorów, 
w wyśmienitym wykonaniu pani Bar-
bary. Zapraszamy na kolejny koncert 
z cyklu „Wokół Wielkiej Sceny” 20 li-
stopada o godz. 18 (wstęp 5 zł).

Rodzinne soboty
Jesienią powrócił cykl rodzinnych spo-
tkań dla rodziców i dzieci, 13 paździer-
nika zaprosiliśmy małych czytelników 
na spektakl o przygodach Pippi Skarpet-
ki. Pełna humoru opowieść o dziewczyn-
ce, która często wpada w niebywałe kło-
poty, porwała małych widzów w wyjąt-
kowy świat bajek i zabawy z bohaterami 
spektaklu. 27 października w  ramach 
„Rodzinnych sobót” gościliśmy Bognę 
Nowowiejską-Bielawską, wnuczkę Felik-
sa Nowowiejskiego, autorkę książki „Sie-
dem dni w Willi wśród róż”. Pani Bogna 
opowiedziała o swoim dziadku, o muzy-
ce, która jest częścią historii jej rodziny, 
ale przede wszystkim o swojej najnowszej 
książce, która mówi o życiu tego wybit-
nego kompozytora i organisty. Spotkanie 

uświetnił minikoncert w  wykonaniu 
autorki książki.

Łakocie dla Jasia i Małgosi
W październiku powróciły środowe spo-
tkania z  teatrem dla dzieci. Pierwsze 
z nich odbyło się 24 października, kiedy 
to zaprosiliśmy najmłodszych na spektakl 
o Jasiu i Małgosi. Adaptację znanej baśni 
braci Grimm przedstawili aktorzy ze 
Studia Teatralnego „Krak-Art”. Bohate-
rowie baśni przeżyli wiele przygód, 
w  których uczestniczyli również nasi 
mali widzowie, aktywnie współtworzący 
przedstawienie. Wspólnie z Jasiem i Mał-
gosią bawili się i tańczyli aż do ostatniej 
sceny z baśni.

BM

n
Inauguracja sekcji literacko-bibliotecznej LUTW

n
Koncert bossa novy w Bibliotece

n
Rodzinna Sobota w Bibliotece Miejskiej

n
W kameralnej atmosferze spotkanie z Jackiem 
Cyganem prowadził Grzegorz Kaczmarek   fot. 
Paweł Wolniewicz
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27 października słuchacze Lubońskiego 
Uniwersytetu III  Wieku wzięli udział 
w warsztatach tworzenia biżuterii ludo-
wej „Czerwone korale” z cyklu „Week-
endowe spotkania z  widzem” zorgani-
zowanych przez Muzeum Narodowe 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego w  Szreniawie. Miały charakter 
zajęć połączonych z prelekcją na temat 
historii tworzenia biżuterii ludowej i po-
kazem. Słuchacze dowiedzieli się m.in., 
jak wyglądały ozdoby noszone w różnych 
regionach Polski, ślubne stroje ludowe, 
ozdoby i biżuteria ślubna, skrzynia wian-
na panny na wydaniu oraz jakie znacze-
nie i wartość miała biżuteria dla ludno-
ści wiejskiej. Biżuteria towarzyszyła nam 
od niepamiętnych czasów. Miała i  ma 
duże znaczenie w naszym życiu. Kocha-
ją ją wszystkie kobiety. Podstawową 
funkcją biżuterii jest jej rola dekoracyj-
na, zdobienie ciała. Odpowiednio do-
brana podkreśla urodę właścicielki, 
nadaje jej blasku i wyrazistości. Biżuteria 
ludowa (ozdoby z  bursztynu, drewna, 
tworzyw sztucznych, szkła, kolorowych 
koralików, metali szlachetnych) stano-
wiła ważne uzupełnienie polskich stro-
jów ludowych we wszystkich regionach 
Polski. Ważną grupą ozdób stroju ludo-

wego były także różnego rodza-
ju krzyżyki i medaliki z wize-
runkami świętych, przyczepia-
ne najczęściej do sznura kora-
li. Biżuterią ozdabiano strój 
świąteczny i  ślubne stroje. 
Świadczyła ona o wysokiej po-
zycji osoby w lokalnej społecz-
ności i  była dowodem jej za-
możności. Najpopularniejszą 
ozdobą były czerwone, bardzo 
drogie prawdziwe korale oraz 
sznury bursztynu. Przekazywa-
no je z pokolenia na pokolenie. 
Stanowiły ważny fragment wia-
na panny młodej. Korale i na-
szyjniki z korala prawdziwego 
noszono na terenie całego kra-
ju, za wyjątkiem północno-wschodniej 
Polski i Śląska Cieszyńskiego, natomiast 
ozdoby z bursztynu na Wybrzeżu Bał-
tyckim i  na Kurpiach. Na Śląsku Cie-
szyńskim i  Podhalu używano ozdób 
z metalu. Po prelekcji odbyły się warsz-
taty, na których można było własnoręcz-
nie wykonać korale lub bransoletki z ko-
lorowych koralików i  gotowe ozdoby 
zabrać ze sobą na pamiątkę. Wśród 
wykonanych prac prym wiodły czerwo-
ne korale. Zajęcia odbyły się w sali edu-

Czerwone korale

kacyjnej szreniawskiego pałacu. Potem 
było zwiedzanie pałacowej wystawy. 
Pałac został wzniesiony w latach 1852-
1853 przez niemiecką rodzinę Bierbau-
mów. W 1926 r. odkupił go Władysław 
Glabisz i pozostawał on w rękach pol-
skich do II wojny światowej. Po wojnie 
upaństwowiono majątek, a  w  1964  r. 
utworzono muzeum. W  2010  r. pałac 
przeszedł gruntowny remont. Wystawa 
obejmuje trzy poziomy: przyziemie, par-
ter i  piętro budynku. Ekspozycja jest 

poświęcona codziennemu życiu rodziny 

ziemiańskiej z końca XIX w. Odtworzo-
no tutaj m.in. jadalnię, pokój dziadka 
i pokój pana, salon, kancelarię, sypialnie 
i  pokój dzieci. Prezentowane meble, 
obrazy, wyposażenie, pamiątki rodzinne 
tworzą charakterystyczny nastrój i wpro-
wadzają zwiedzających w  atmosferę 
dawnego dworu ziemiańskiego. Wyjazd 
do Szreniawy przygotowali prowadzący 
Sekcję Turystyki Pieszej i Krajoznawczej 
LUTW.

Maria i Jan Błaszczakowie

n
Uczestnicy warsztatów „Czerwone korale” przed Muzeum w Szreniawie   fot. Jan Błaszczak

„Diamenty Lubonia”
Przed miesiącem (czytaj: „WL” 09-
2018, s.  45) informowaliśmy o  ob-
chodach 3.  rocznicy założenia Lu-
bońskiego Bractwa Kurkowego 
(LBK). W  niedzielę, 9  września, po 
zakończeniu okolicznościowej Mszy 
Świętej w  kościele św. Jana Bosko, 
proboszcz, ks. prał. Roman Kubicki, 
poświęcił pierwszy ryngraf LBK – 
„Diamenty Lubonia” – symbolizują-
cy trzy wsie, z których powstało na-
sze miasto. Trzy ryngrafowe kamienie 
symbolizują jednocześnie nazwiska 

lubonian poległych w  Powstaniu 
Wielkopolskim: Józefa Andzińskiego, 
Michała Maciejewskiego i Antoniego 
Palacza. Medalion został wykonany 
w poznańskiej firmie „Mabro” (biżu-
teria srebrna i złota, produkty użyt-
kowe z metali szlachetnych i koloro-
wych).
W tym samym dniu, po południu, na 
strzelnicy w Ludwikowie pod Mosiną 
odbyło  się okolicznościowe brackie 
strzelanie, w ramach którego konku-
rowano m.in. o  zdobycie ryngrafu. 
To cenne trofeum zdobył Zdzisław 
Kaczmarek (Kurkowe Bractwo Strze-
leckie Swarzędz). II miejsce wystrze-
lał Marek Balcerek (KBS Jutrosin), 
a trzecie Arkadiusz Podbylski (LBK). 
Tak więc przynajmniej na rok (do 
następnego turnieju strzeleckiego) 
ryngraf powędrował do Swarzędza.

Strzelnica ma rok
27  października Lubońskie Bractwo 
Kurkowe (LBK) okolicznościowym 
turniejem strzeleckim uczciło pierwszą 
rocznicę funkcjonowania strzelnicy 
pneumatycznej przy ul. Poniatowskie-
go 20. W strzelaniu do kura zwyciężył 
Wojciech Maciejewski (KBS Puszczy-
kowsko-Mosińskie), przed Januszem 
Piaseckim (LBK) i Zdzisławem Kacz-
markiem (KBS Swarzędz), natomiast 
w  strzelaniu do Tarczy Rocznicowej 
1. miejsce zdobył Wojciech Maciejew-
ski, drugie wystrzelał Robert Świer-
czyński (LBK), a trzecie Jerzy Nowak 
(KBS Września). Ponadto odbyły  się 
konkursy strzeleckie w  kategoriach: 
Tarcza Bracka, Pistolet i Zapadki.

PAW

Bractwo Kurkowe

n
Na uroczystą Mszę Świętą do kościoła 
św. Jana Bosko ryngraf wniósł starszy 
LBK – Robert Świerczyński – w asyście 
Dariusza Łopińskiego i pocztu sztanda-
rowego LBK   fot. Paweł Wolniewicz

Ryngraf jest wykonany z pozłacane-
go mosiądzu w kolorze zielonej ema-
lii i zawieszony na łańcuchu z sze-
ścioma okrągłymi blaszkami, na 
awersach których widnieje otoczony 
wieńcem napis „LBK”, natomiast na 
rewersach pojawią się wygrawero-
wane imiona i nazwiska jego zdo-
bywców w kolejnych, brackich tur-
niejach strzeleckich. Na zielonej 
tarczy otoczonej złotym sznurem, 
umieszczono centralnie logotyp LBK, 
a pod nim trzy kamienie z metali 
szlachetnych. Z boków widnieje 
łukowo umieszczony napis: „Diamen-
ty Lubonia”   fot. Paweł Wolniewicz

n
 Uczestnicy rocznicowego turnieju przed wejściem na strzelnicę   
fot. Paweł Wolniewicz

n
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Trochę historii
Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) w Lu-
boniu powstała w 1928 r., w warunkach 
odrodzonej po latach zaborów Polski. 
Wówczas w Wielkopolsce był silny i ak-
tywny patriotyczny ruch stowarzysze-
niowy, na fali którego w miastach i gmi-
nach tworzyły  się i  prężnie działały 
liczne organizacje społeczne mające na 
celu m.in. popularyzację kultury ojczy-
stej, stanowiąc jednocześnie atrakcyjną 
formę samopomocy. W tamtych czasach 
OSP zajmowała  się nie tylko ochroną 
współmieszkańców przed pożarami i in-
nymi klęskami, lecz miała również na 
celu szeroko pojętą integrację społeczeń-
stwa. Utworzyło ją grono działaczy spo-
łecznych – pasjonatów pożarnictwa 
skupionych wokół lubońskiego kowala, 
powstańca wielkopolskiego – Ksawerego 
Lemke. Już w pierwszym roku istnienia 
jednostka liczyła 34 członków czynnych 
oraz 20  wspierających. Pierwszym jej 
prezesem został Kazimierz Kotecki, zaś 
na naczelnika wybrano Ksawerego Lem-

ke, na zastępcę Czesława Ratajczaka, 
sekretarzem został Franciszek Nawrocki, 
a skarbnikiem Jan Katafiasz. Głównym 
sprzętem gaśniczym była wtedy sikawka 
konna zakupiona przez gminę. W czasie 
II  wojny światowej okupanci zabronili 
lubońskim strażakom wszelkiej działal-
ności. Dopiero po jej zakończeniu jed-
nostka mogła się reaktywować i na nowo 
prowadzić szczytną działalność „Bogu 
na chwałę, ludziom na pożytek” i służy 
społeczeństwu do dziś.

Obchody
W sobotę, 20  października uroczyście 
obchodzono jubileusz 90-lecia luboń-
skich pogromców ognia. Rozpoczęto je 
okolicznościową Mszą św., o godz. 15, 
którą w kościele św. Jana Pawła II odpra-
wił w ich intencji proboszcz – ks. Paweł 
Dąbrowski, który w homilii podkreślił 
doniosłość chwili i znaczenie, jakie dzia-
łalność strażaków ma dla społeczeństwa, 
które darzy ich ogromnym zaufaniem. 
Po Eucharystii, przy dźwiękach swa-

Gaszą od 90 lat
Wchodzą tam, skąd wszyscy uciekają – 90-lecie Ochotniczej Straż 
Pożarnej w Luboniu

rzędzkiej orkiestry dętej, uczestnicy 
uroczystej liturgii przemaszerowali przed 
remizę przy ul. Żabikowskiej, gdzie uro-
czystość kontynuowano. Po wciągnięciu 
na maszt flagi państwowej i  oddaniu 
honorów, głos zabrał prezes lubońskiej 
OSP – Marek Maciejewski, który powi-
tał zebranych. Byli wśród nich m.in.: 
władze miejskie i powiatowe, przedsta-
wiciele wojewódzkich i  powiatowych 
struktur pożarnictwa, delegacje jedno-
stek OSP, komendant Komisariatu Poli-
cji Luboń, lubońska Straż Miejska, przed-
stawiciele Lubońskiego Bractwa Kurko-
wego, druhny i druhowie lubońskiej OSP, 
jej Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
(MDP) oraz rodziny, przyjaciele i sym-
patycy strażaków. Warto wspomnieć, że 
w uroczystości wzięła udział córka jed-
nego z  inicjatorów i założycieli luboń-
skiej jednostki – Franciszka Nawrockie-
go – Mirosława Maćkowiak. Następnie 
prezes obszernie przedstawił historię 
lubońskiej jednostki, wskazując na jej 
systematyczny rozwój w  ciągu 90  lat. 
W dalszej kolejności odznaczono oraz 
uhonorowano statuetkami i dyplomami 
lubońskich strażaków, po czym na ręce 
Marka Maciejewskiego składano oko-
licznościowe gratulacje i  życzenia. Na 
koniec wszyscy uczestnicy uroczystości 
zostali zaproszeni do remizy na poczę-
stunek. Okolicznościowy, jubileuszowy 
tort ufundowała Cukiernia Krzyżański.

Dzisiaj
Obecnie lubońska jednostka OSP liczy 
47  członków czynnych, 5  członków 
honorowych,10  członków MDP i  18 
członków wspierających. Jej prezesem 
od 10 lat jest Marek Maciejewski, na-
czelnikiem-wiceprezesem – Jacek Rut-
kowski, II  wiceprezesem – Michał 
Kasperczak, zastępcą naczelnika – Zbi-
gniew Kutzner, sekretarzem – Zbigniew 
Drzewiecki, skarbnikiem – Tomasz 
Rybarczyk, gospodarzem – Norbert 
Kaźmierczak, kronikarzem – Maciej 
Splisgart. Członkiem Zarządu jest rów-
nież Andrzej Drzewiecki, natomiast 
Piotr Czartoszewski, Rafał Dobak i Mi-
kołaj Okupniak tworzą skład Komisji 
Rewizyjnej.

Lubońskim strażakom życzymy dalsze-
go rozwoju, małej liczby pożarów oraz 
wszelkiej pomyślności. Dziękujemy Wam 
za to, że wchodzicie tam, skąd wszyscy 
uciekają.

PAW

Zarząd OSP Luboń dziękuje wszystkim, 
którzy w ciągu 90 lat działania jednost-
ki wspierali ją czynnie, rzeczowo i finan-
sowo. Dziękuje kilku pokoleniom stra-
żackich druhów za ich wytrwałość 
i  ofiarność. Jednocześnie św. Floriana 
prosi o opiekę, ochronę i pomoc w dzia-
łaniach.

n
Przemarsz z kościoła do remizy OSP   fot. Paweł Wolniewicz

n
Prezes Marek Maciejewski odbiera gratulacje, życzenia i wyrazy serdeczności    
fot. Paweł Wolniewicz

„Iskra Bożego Miłosierdzia”
Od dziesięciu lat, 28 września o godzi-
nie 15., w rocznicę beatyfikacji bł. Mi-
chała Sopoćki – spowiednika św. Fau-
styny i  czciciela Bożego Miłosierdzia, 
w ramach światowej modlitwy, miliony 
ludzi spotyka się na chodnikach, rogach 
ulic i placach miast w różnych zakąt-
kach świata, by uczcić Godzinę Miło-
sierdzia i prosić Boga w intencjach dla 
nich najważniejszych. W tym dniu, po 
raz pierwszy w  historii naszej parafii 
zgromadziliśmy się przy Krzyżu Mile-
nijnym u zbiegu ulic Powstańców Wiel-
kopolskich i  Puszkina, by modlić  się 
Koronką do Bożego Miłosierdzia. Mo-

dlitwę prowadził wikariusz – ks. Krzysz-
tof Twardowski. (W ub. miesiącu pisa-
liśmy o  „Iskrze Bożego Miłosierdzia” 
w parafiach św. Barbary i św. Jana Paw-
ła II)

Tradycyjnie
W maju 2016 r. ks. prał. Roman Kubic-
ki odprawił w  parafialnej świątyni 
pierwsze w historii naszego miasta Na-
bożeństwo Fatimskie. Od tego czasu 13. 
dnia każdego miesiąca o godz. 20 spo-
tykamy się na wspólnym nabożeństwie. 
W czwartek, 13 września modliliśmy się 
tradycyjnie w idei objawień fatimskich, 
których stulecie obchodziliśmy w ubie-

Z parafii św. Jana Bosko głym roku, a naszym modlitwom towa-
rzyszyła figura Matki Boskiej Fatimskiej 
znajdująca się w prezbiterium. Pokutne 
modlitwy były przeplatane Pieśniami 
Fatimskimi – w blasku lampionów, a po 
zakończeniu uroczystej liturgii, jej 
uczestnicy przeszli dziedzińcem wokół 
kościoła w procesji ku czci Matki Bo-
skiej Fatimskiej. Z miesiąca, na miesiąc 
w nabożeństwie uczestniczy coraz wię-
cej parafian.
Kolejny witraż
6 listopada nasza świątynia wzbogaci-
ła się o pierwszy witraż w nawie pół-
nocnej, w pobliżu ołtarza św. Judy Ta-
deusza. Wkrótce pojawiają się następne.

PAW

Ksiądz proboszcz Roman Kubicki dzię-
kuję wszystkim za składane ofiary na 
remont świątyni.

n
Nowy witraż   fot. Paweł Wolniewicz
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W niedzielę, 21 października, zgodnie 
z  uchwałą Konferencji Episkopatu, 
w polskich parafiach katolickich odby-
ło się doroczne liczenie wiernych (do-
minicantes i  communicantes). Akcja 
odbywa się tradycyjnie w tzw. przecięt-
ną niedzielę, która nie przypada 
w szczególne kościelne święto lub uro-
czystość, co bardziej niż zwykle zmo-
tywowałoby ludzi do uczestniczenia we 
Mszy św.
Badanie wiernych jest coroczną akcją 
o charakterze statystycznym, organizo-
waną zazwyczaj jesienią. Głównym 
celem liczenia wiernych w ponad 10,5 

tys. polskich parafii jest sprawdzenie, 
ile osób przychodzi na Msze św., ile 
z nich stanowią mężczyźni, ile kobiety, 
a ilu wiernych przystępuje do Komunii 
świętej.
Dane posłużą do uaktualnienia statystyk 
w Kościele katolickim w Polsce. W ten 
sposób powstaje tzw. „mapa religijno-
ści” – cenny materiał dla samego Ko-
ścioła oraz dla socjologów i statystyków.
Każdego roku Instytut Statystyki Ko-
ścioła Katolickiego (ISKK) kieruje do 
parafii poprzez kurie diecezjalne kwe-
stionariusz, w  którym prosi probosz-
czów o przeprowadzenie w określoną 

Policzono wiernych

Buty Jana Pawła II
W październiku, z okazji 40. rocznicy 
wyboru kard. Karola Wojtyłły na pa-
pieża, w  Sanktuarium bł. Edmunda 
Bojanowskiego można było oglądać 
osobiste pamiątki po Ojcu Świętym. 
Wśród przedmiotów zgromadzonych 
w  szklanej gablocie ustawionej przy 
ołtarzu były m.in. nakrycia głowy 
Świętego (biret kardynalski i piuska), 
pióro, różaniec, chusteczka do nosa, 
a nawet buty. Pamiątki są własnością 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
NMP. Pochodzą z  Watykanu, gdzie 

siostry pracowały, i  były ekspono-
wane w sanktuarium po raz kolejny.

Papieskie dzieła
W niedzielę, 14 października (Dzień 
Papieski) zbierano ofiary na Dzieło 
Nowego Tysiąclecia, czyli na stypen-
dia dla uboższej młodzieży. Z okazji 
40. rocznicy wyboru Jana Pawła  II 
na papieża,  18 października 
o  godz.  20 odprawiono modlitwę 
dziękczynną, którą prowadziła Wspól-
nota „Przymierze”.

Służba przy ołtarzu
W niedzielę, 21 października, do grona 
ministrantów parafii św. Barbary dołą-
czyło czterech chłopców. Dwóch przeszło 
obłóczyny, a pozostali są na razie kan-
dydatami.

Bal świętych
31 października o godz. 17, w przeddzień 
Wszystkich Świętych, z placu Edmunda 
Bojanowskiego do Szkoły Podstawowej 
nr 1 przeszedł korowód świętych. W SP1 
odbył się bal. Były słodycze i atrakcje.

Wszystkich Świętych
1 listopada, tradycyjnie o  godz.  15 na 
cmentarzu parafialnym odprawiono uro-
czystą mszę św. koncelebrowaną przez 

Z parafii św. Barbary

niedzielę zliczania wiernych obecnych 
i przystępujących do Komunii świętej 
na każdej Mszy, a także we wszystkich 
– o ile jest ich więcej niż jedna – świą-
tyniach należących do parafii.
Wypełnione formularze najpierw tra-
fiają z  parafii do miejscowej kurii bi-
skupiej, a następnie są zbiorczo przesy-
łane do ISKK. W  tym roku badanie 
dotyczyć miało także zabytków nieru-
chomych znajdujących się w danej pa-
rafii oraz działających w niej grup dusz-
pasterskich.

Udało nam  się uzyskać dane jedynie 
z  dwóch parafii lubońskich, probosz-
czowie pozostałych dwóch (św. Jana 
Pawła II oraz św. Maksymiliana Kolbe-

go ) nie udostępnili ich „Wieściom 
Lubońskim”.

Parafia pw. św. Barbary:
Qn liczba wiernych – 2 394 (1497 kobiet, 

897 mężczyzn)
kościół parafialny (sobota, 20.10, godz. 
18 oraz niedziela 21.10 – 8 mszy św.) 
– 2 227 (1358 kobiet, 869 mężczyzn)
Sanktuarium bł. Edmunda (niedziela, 
21.10 – 3 msze św.) – 267 (139 kobiet, 
28 mężczyzn)
Qn liczba przyjętych Komunii św. – 1 379

Parafia pw. św. Bosko:
Qn liczba wiernych: 1 785
Qn liczba przyjętych Komunii św. – 690

oprac. HS

n
Obłóczyny nowych ministrantów   fot. Rafał Wojtyniak

Uroczystość Wszystkich Świętych 
na cmentarzu parafialnym w Żabi-
kowie, na którym spoczywają 
lubonianie z całego miasta   
fot. Rafał Wojtyniak

kapłanów z Lubonia oraz gościnnie przy-
byłych z tej okazji duchownych. Po Eu-
charystii alejkami nekropolii jak co roku 
przeszła procesja. W  Dzień Zaduszny 
o godz. 12 na cmentarzu odbyła się Msza 
św., a o godz. 15, w byłym 
hitlerowskim obozie karno-
-śledczym w  Żabikowie 
odmówiono Koronkę do 
Bożego Miłosierdzia.
Podczas uroczystości 1 i 2 
listopada przeprowadzono 
zbiórkę pieniężną na dalsze 
prace remontowe na cmen-

tarzu. Zgromadzono ok. 9 900 zł. Ostat-
nio na nowo wydzielonej części cmen-
tarza wykonano chodniki i posadzono 
kolejne platany.

HS

n

n
Dzień Zaduszny na cmentarzu w Żabikowie    
fot. Rafał Wojtyniak

n
Koronka do Miłosierdzia Bożego w byłym obozie karno-śled-
czym prowadzona w Dzień Zaduszny   fot. Rafał Wojtyniak
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Iskra Bożego Miłosierdzia
28 września, w rocznicę beatyfikacji bł. 
Michała Sopoćki, spowiednika św. Fau-
styny, na ulicach wielu miejscowości 
w Polsce, na świecie, a także w Luboniu, 
ludzie modlili się koronką do Miłosier-
dzia Bożego. Wierni z parafii św. Mak-
symiliana włączyli  się w  tę akcję 
i o godz. 15, u  stóp misyjnego krzyża, 
odmówili tę modlitwę, prosząc o nawró-
cenie, pokój i  jedność w  Kościele, na 
świecie, w Ojczyźnie i w sercu każdego 
człowieka. Modlitwie przewodniczył ks. 
kanonik Józef Majchrzak.

Miesiąc z Maryją
Październik jest miesiącem szczególnej 
modlitwy do Maryi. Jak co roku dzieci, 
młodzież i dorośli gromadzili się w ko-
ściele, by modlić się na różańcu. Szcze-
gólną grupą modlącą się w ten sposób 
jest parafialna Wspólnota Żywego Ró-
żańca. W parafii istnieje 17 różańcowych 
róż. Ta wspólnota jest najliczniejszą 

grupą duszpasterską. Codziennie mo-
dli  się na różańcu przez cały rok 340 
osób (60 mężczyzn stanowiących 3 róże, 
oraz 280 kobiet skupionych w 14 różach). 
Opiekunem duchowym grupy jest ks. 
kan. Józef Majchrzak i z nim członkowie 
spotykają się na konferencji formacyjnej 
w każdą 1. środę miesiąca. Opiekunem 
świeckim jest główna zelatorka, Marze-
na Tłok. 7 października przypadało 
święto Matki Bożej Różańcowej. Była 
więc okazja, by liczniej zgromadzić się 
w  świątyni. Świętowanie rozpoczęto 
w niedzielny poranek o godz. 9 wspól-
notową modlitwą różańcową, którą po-
prowadził ks. wikariusz. O  godz. 9.30 
rozpoczęła  się Eucharystia w  intencji 
żyjących i  zmarłych członków. Na za-
kończenie ks. proboszcz podziękował 
wszystkim obecnym oraz tym, którzy 
modlą się w domach, za ich trwanie na 
modlitwie. Na zakończenie członkowie 
WŻR zostali obdarowani słodkim upo-
minkiem.

Dojrzała wiara
By żyć w Mocy Ducha 
Bożego młodzież w pa-
rafii św. Maksymiliana 
przygotowuje się przez 
trzy lata. Swój cykl 
przygotowań zakończy-
ła właśnie młodzież 
z klas I szkól średnich. 
23 października, z  rąk 
bp Damiana Bryla, 60. 
młodych ludzi przyjęło 
dary Ducha Świętego 
w  sakramencie bierz-
mowania.

W duchu zadumy
W wigilię Wszystkich 
Świętych już po raz ko-
lejny odprawiono w na-
szej parafii nabożeń-
stwo ku czci świętych, 

Z parafii św. Maksymiliana

Różaniec
Październik to miesiąc Matki Bożej Ró-
żańcowej. W naszej parafii jak co roku 
nabożeństwa różańcowe odprawiane 
były: od poniedziałku do piątku o godz. 
17.30, w sobotę o 18.30, a w niedzielę po 
Mszy św. o godz. 8.

Rekolekcje Caritas
W dniach 5 – 7 października wolonta-
riuszki parafialnego Caritas uczestniczy-
ły w corocznych rekolekcjach, tym razem 
w Zaniemyślu. Podczas tych dni wypeł-
nionych modlitwą i konferencjami pro-
wadzonymi przez ks. Mateusza Batóga 
z Lublina mogły naładować swoje aku-
mulatory do dalszej pracy na rzecz pa-
rafian. Był również czas na spotkania, 
wieczorne rozmowy, wymianę doświad-
czeń z wolontariuszami z innych parafii, 
wspólny spacer brzegiem jeziora, przej-
ście na wyspę po moście pontonowym 
i  obejrzenie wzruszającego filmu „Cu-

downe dziecko”. Oprócz nauk płynących 
z  głoszonych homilii i  konferencji na 
pewno zapamiętają odbywające  się 
w  tym czasie nabożeństwa różańcowe 
z rozważaniami każdej Tajemnicy, pro-
wadzone przez rekolekcjonistę, i  indy-
widualne błogosławieństwo Najświęt-
szym Sakramentem na zakończenie re-
kolekcji.

Dzień Papieski
14 października podczas XXVIII Dnia 
Papieskiego, który w tym roku przebie-
gał pod hasłem „Promieniowanie Ojco-
stwa” zbieraliśmy ofiary, wspierając bar-
dzo zdolną, ale ubogą młodzież, pod-
opiecznych Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia. Nie zapomnieliśmy również 
o naszych wychowawcach i nauczycie-
lach w  przypadającym w  tę niedzielę 
Dniu Edukacji Narodowej – modląc się 
w ich intencji. Nie zabrakło też ulubio-
nych ciastek papieża Polaka – „kremó-

Z parafii Św. Jana Pawła II

wek”, które po Mszach św. sprzedawały 
wolontariuszki Caritas. W  tym dniu 
gościliśmy w naszej świątyni członków 
Zakonu Rycerzy Jana Pawła II z parafii 
Chrystusa Króla w  Poznaniu. Podczas 
każdej Mszy św. przedstawiali ideę Za-
konu, zachęcali mężczyzn do wstępowa-
nia w ich szeregi, a w piątek 19 paździer-

nika, po Mszy św. wieczornej, byli do 
dyspozycji panów, którzy chcieli w prak-
tyce realizować w naszej parafii zasady 
Zakonu i  utworzyć „Chorą-
giew”. cd.  

na str. 
48

podczas którego wzy-
waliśmy wstawiennic-
twa Tych, którzy po-
przedzili nas w drodze 
do nieba., pochyla-
jąc  się równocześnie 
nad ich przesłaniem 
dotyczącym świętości 
życia i  godności czło-
wieka. Podczas wieczo-
ru mieliśmy okazję 
uczcić relikwie niektó-
rych z  nich, na czele 
z  naszym patronem, 
św. Maksymilianem.
Tradycyjnie w  dzień 
Wszystkich Świętych 
parafianie z  Lasku 
uczestniczyli w uroczy-
stościach na cmentarzu 
w Wirach oraz cmentarzu komunalnym.
Zaduszki w  parafii św. Maksymiliana 
kojarzą się od lat z mszą św. w intencji 
zmarłych parafian, którzy odeszli do 
Pana od 1 listopada 2017 do końca 
października br. Rodziny zmarłych gro-

madzą się na eucharystii, by modlić się 
o miłosierdzie i niebo dla nich. 60 zapa-
lonych świec symbolizowały dusze wspo-
minanych zmarłych.

A.K.

n
Ks. bp Damian Bryl udzielał sakramentu bierzmowania w parafii św. Maksymiliana 
Kolbego   fot. Anna Kaźmierczak

n
Uroczystości 1 listopada na cmentarzu w Wirach, gdzie 
chowa się również mieszkańców Lasku    
fot. Anna Kaźmierczak

n
Msza św. w dniu Wszystkich Świętych w kościele św. 
Maksymiliana   fot. Anna Kaźmierczak

n
Przedstawiciele Zakonu Rycerzy Jana Pawła II z parafii Chrystusa Króla w Poznaniu 
w kościele św. Jana Pawła II   fot. Włodzimierz Wasilewski
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Święto patrona
16 października przypadała 
40. rocznica wyboru Karola 
Wojtyły na papieża. Z tej oka-

zji uczniowie „Cieszkowianki” przygo-
towali wystawę swoich prac o naszym 
patronie, którą można podziwiać 
w bocznej nawie kościoła.

Kolejna stacja
19 października zamontowano następ-
ną, X  Stację Drogi Krzyżowej autor-
stwa poznańskiego rzeźbiarza – Jacka 
Nowaka.

Odpust parafialny
22 października to nasze święto para-
fialne – odpust. Jak zawsze, kiedy ta data 
przypada w  ciągu tygodnia, w  naszej 
świątyni odprawiane są trzy Msze św.: 
o  godz.  7, 10 i  uroczysta suma 
o godz. 18. Tradycją też jest, że tę Mszę 
św. odprawia zaproszony kapłan. W tym 
roku głównym celebransem był pro-
boszcz parafii pw. NMP Matki Kościoła 
ze Świerczowa – ks. Sławomir Ratajczak, 
filipin. Wśród gości zauważyć było moż-
na księży w wszystkich lubońskich pa-
rafii z dziekanem, ks. prałatem Roma-
nem Kubickim; siostry służebniczki 
NMP z matką generalną i Nadzwyczaj-
nych Szafarzy Komunii Świętej z sąsied-
nich parafii. Przy ołtarzu wraz z głów-
nym celebransem Mszę św. sprawowali: 
ks. kan. Bernard Cegła – budowniczy 

naszego kościoła – i ks. Marek Kapelań-
ski. Uroczystości odpustowe swoim 
śpiewem uświetniły dzieci z parafialnej 
scholki, po raz pierwszy śpiewając ze 
swoimi mamami.
W homilii ks. Sławomir Ratajczak mówił 
o związku naszych parafii, wspominając 
oddanie Jana Pawła II Matce Bożej – pa-
tronce parafii na Świerczewie. Opowiedział 
historię powstania mozaiki Matki Bożej 
na placu św. Piotra w Rzymie. „W 1980 r. 
podczas jednego ze spotkań UNIV (mię-
dzynarodowe spotkanie studentów, któ-
re od 1968 r. w czasie Wielkiego Tygo-
dnia odbywa  się co roku w  Rzymie,) 
młody człowiek powiedział Janowi 
Pawłowi II, że po obejrzeniu placu św. 
Piotra, stwierdził, iż jest on niekom-
pletny, ponieważ brakuje na nim wi-
zerunku Matki Bożej. Papież zgo-
dził się z nim i polecił wykonanie ta-
kiego wizerunku. Projekt mozaiki 
wykonali ludzie z Opus Dei i na pe-
wien okres zapomniano o nim. Przy-
pomniano o projekcie po tragicznych 
wydarzeniach 13 maja 1981  r., kiedy 
to papież Polak powiedział, że swoje 
oclenie zawdzięcza Matce Bożej. Realiza-
cję projektu mozaiki rozpoczęto po po-
wrocie Jana Pawła II ze szpitala. Wyko-
nał ją hiszpański architekt Javier Cotel-
lo. Obraz umieszczono w oknie Pałacu 
Papieskiego jako wotum za uratowanie 
przez Maryję życia naszego patrona. 
Papież poświęcił go 8 grudnia 1981  r. 

Z parafii Św. Jana Pawła II
cd.  
ze str. 
47

w  uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP i  został nazwany Mater Ecclesiae 
(Matka Kościoła). W podstawie tego ob-
razu umieszczono herb papieski z napi-
sem: Totus Tuus.” – Jesteśmy sąsiadami 
– powiedział ks. Sławomir – Od momen-
tu powstawania parafii w „Luboniance” 
Świerczewo interesowało  się tym, co  się 
u was dzieje, niejednokrotnie też można 
usłyszeć na Świerczewie odgłosy z waszej 
parafii. Nie jest też przypadkiem, to że 
obie parafie sąsiadują ze sobą, bo przecież 

Jan Paweł  II całe swoje życie zawierzył 
Najświętszej Maryi Pannie – Matce Kościo-
ła. Zwracając się z prośbami do Jana Paw-
ła II zwracamy się również za Jego wsta-
wiennictwem do Matki Bożej i Jezusa Chry-
stusa.
Uroczystość zakończyła  się odmówie-
niem Litanii do św. Jana Pawła II, bło-
gosławieństwem Najświętszym Sakra-
mentem i uczczeniem relikwii naszego 
patrona.

Halina Gościewska  

n
Koncelebrowana msza św. odpustowa 22 października   fot. Włodzimierz Wasilewski

Qn W październiku w publicznym przed-
szkolu przy ul. Klonowej w dwóch najmłod-
szych grupach: Półnutkach i Plastusiach 
odbyło się pasowanie na przedszkolaka. 
Na tę uroczystość przybyli rodzice, przed 
którymi dzieci w odświętnych strojach 
zaprezentowały liczne piosenki i wierszy-
ki. Po tych występach zostali pasowani 
przez panią dyrektor na prawdziwych 
przedszkolaków.
Qn Najstarsza grupa (Sportowcy) zorga-

nizowała teatrzyk dla pozostałych grup. 
Każdy nauczył się na pamięć swojej roli 
i wspólnie stworzyli obrazki do przedsta-
wienia. Zaprezentowali legendę pt. „Król 

kruków”, a to wszystko za 
pomocą Kamishibai, czyli 
teatru ilustracji. Sportowcom 
tak bardzo spodobała się ta 
metoda, że już planują ko-
lejne występy.

Aleksandra Kurek

W październiku dzieci w  Publicznym 
Przedszkolu nr 1 przygotowywały się do 
uroczystości z okazji 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości przez Polskę. 
Uczyły się wszystkich zwrotek Mazurka 
Dąbrowskiego oraz przygotowywały się 
do konkursu plastycznego „Orzeł Biały 
- godło mojej Ojczyzny”. Pod koniec 
miesiąca przedszkolaki zasadziły w swo-
im ogródku Dąb Niepodległości. Sa-
dzonkę dębu szypułkowego dzieci otrzy-
mały od Dyrekcji Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Pamiątkową tablicz-
kę przy drzewku wykonała dla przed-
szkola Natalia Świętek. Wszystkim ofia-
rodawcom serdecznie dziękujemy.

Iwona Kmiecik

W Małych Talentach

Legenda „Król kruków” 
w wykonaniu najstar-
szych przedszkolaków 
z Małych talentów

Z Pogodnego Przedszkola

Po posadzeniu Dębu Niepodległości w ogrodzie przy Pogodnym 
Przedszkolu

n

n
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Qn Październik w niepublicznym przed-
szkolu przy ul. Kopernika 4 rozpoczęliśmy 
od obchodów Światowego Dnia Zwierząt. 
Z tej okazji nasza placówka zamieniła się 
na jeden dzień w fascynujący dla dzieci 
świat zwierząt. Sale przedszkolne stały się 
siedliskiem zwierząt polarnych, leśnych, 
domowych i gospodarczych. W pachnącej 
lasem sali czekał na dzieci leśnik. Opo-
wiadał o  zwierzętach żyjących w  tym 

środowisku. Dzieci mogły pogłaskać 
wypchaną kunę, zobaczyć poroże jele-
nia i wypełnić paśnik odpowiednim dla 
zwierząt leśnych jedzeniem. Kolejną salę 
odwiedzili wspaniali goście: pies, chomik, 
papuga, królik, szynszyla oraz zaprzyjaź-
niony pan weterynarz, który opowiadał 
o potrzebach i zwyczajach zwierząt do-
mowych. Sala gimnastyczna zmieniła się 
w  strefę zwierząt polarnych. Tam było 

Z Tajemniczej Wyspy

n
Dzień Edukacji narodowej w przedszkolu „Tajemnicza Wyspa”

n
W Światowym Dniu Zwierząt przedszkolaki z Tajemniczej Wyspy spotkały sie z pa-
nią leśnik 

bardzo, bardzo zimno. Natomiast sala 
Piratów przeobraziła się w wiejską fermę 
pełną krów, świnek, baranków, kaczek 
i gęsi. Tutaj dzieci mogły wydoić krowę 
i zrobić masło. Przebrania dzieci, atmos-
fera folwarku zwierzęcego oraz zadania 
do wykonania przyczyniły się do nauki 
poprzez zabawę.
Qn Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej odbyła się w naszym przed-
szkolu wspaniała uroczystość, którą tań-
cem i śpiewem uświetniły sześciolatki.

Qn Comiesięczne zajęcia sensopla-
styczne dały dzieciom możliwość 
rozpoznawania przeróżnych faktur 
poprzez dotyk, natomiast warsztaty 
kulinarne pozwoliły na doskonale-
nie umiejętności kucharskich. Nie 
zabrakło również w  tym miesiącu 
wycieczek grupowych. Sześciolatki 
zwiedzały lotnisko na Ławicy, a pię-
ciolatki bawiły się w parku rozrywki 
dla dzieci.

Katarzyna Stępień

Qn Wrześniowe pogodne dni sprzyjają spacerom i zabawom 
w ogrodzie. Dzieci z publicznego przedszkola przy ul. Ko-
pernika 10 A obserwowały przyrodę. Z zainteresowaniem 
przyglądały się pszczołom, żukom, mrówkom, biedronkom, 
pająkom, dżdżownicom. Dowiedziały się, które z nich są 
pożyteczne, a które są szkodnikami. Nauczyły się szacunku 
dla wszystkiego, co żyje.
Qn 19 września odbyła się uroczystość pasowania na przed-

szkolaka. Atrakcją wydarzenia był teatrzyk oraz słodki po-
częstunek.
Qn 1 października uczciliśmy Międzynarodowy Dzień Mu-

zyki. Nasi melomani wysłuchali opowiadania o uciekają-
cych nutkach i  sami układali swoje melodie. Przez cały 
dzień rozbrzmiewały tańce i słychać było dzieci, grające na 
instrumentach. Podczas relaksu dzieci słuchały mazurków, 
nokturnów, polonezów Fryderyka Chopina.
Qn „Jesienią, jesienią sady się rumienią”... W październiku 

utrwalaliśmy zasady zdrowego żywienia. Ponadto rozpozna-
waliśmy owoce i warzywa. Dzieci zrobiły sałatkę owocową. 
Poszerzyliśmy wiedzę, dotyczącą ochrony dzikich zwierząt 
w lesie. Odróżnialiśmy grzyby jadalne od niejadalnych.
Qn 10 października wybraliśmy  się na wycieczkę do Pal-

miarni. Dzieci z zainteresowaniem oglądały okazy egzotycz-
nych roślin. Największe wrażenie wywarły na nich kaktusy, 
a także rośliny, które rosną na innych, ale nie są pasoży-
tami. Przedszkolaki zdziwiły się, że najstarsza roślina ma 
ponad 400 lat. Zachwyt wzbudziły też ryby przywiezione 
z różnych stron świata.
Qn W ramach programu „Zdrowa draka o talerz dzieciaka” 

odbyło  się w  przedszkolu Święto Kuchni. Nasi kucharze 
dzięki samodzielnej uprawie warzyw i owoców przygotowali 
zielone koktajle. Dzieci dowiedziały się, że ze względu na 
swoje walory odżywcze brylują one w kuchni jako zdrowy 
posiłek, na dodatek są łatwe do sporządzenia. W ostatnim 
tygodniu miesiąca powstały cudne rzeźby karety, wazony, 
lampiony, a wszystko za sprawą Święta Dyni.

(PCO)

Z Czarodziejskiego 
Ogrodu Qn 4 października, dzieci z Pu-

blicznego Przedszkola nr 5 
wybrały  się na wycieczkę 
do Bramy Poznania. Cze-
kało na nich wiele atrakcji. 
Jedną z nich były warsztaty 
pt. „Misja ratunkowa przy-
roda” i „W rytmie pór roku”.
Qn W październiku dzieci 

z grupy 3 i 5 rozpoczęły cy-
kliczne spotkania z serii „Cały 
Luboń czyta dzieciom” or-
ganizowane przez Bibliotekę 
Miejską.
Qn 24 października po połu-

dniu odbył się dyżur informa-
cyjny dla rodziców, który był 
okazją do tego, aby uzyskać 
informacje na temat rozwoju 
dziecka w przedszkolu.
Qn Wysłuchaliśmy koncertu muzycznego grupy „Ar-

tandmusic” pt. „Z młodej piersi się wyrwało…”. Spo-
tkanie to miało na celu zapoznanie dzieci z pieśnią 
patriotyczną oraz tradycją pieśni o tematyce naro-
dowej.   (PWS)
Qn Uroczystą akademią z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości uczczono 5 listopada 100-lecie odzy-
skania przez Polskę wolności. Podczas spotkania od-
było się również wręczenie nagród w konkursie pla-
stycznym „Krew darem życia”, którego inicjatorem jest 
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Lubonianka”. 
Dyrektor Elżbieta Kałuska przywitała gości z „Lubo-
nianki”: Irenę Skrzypczak, prezesa Jerzego Zielińskiego 
i wiceprezesa Zbyszko Wojciechowskiego. Zaznaczyła, 
iż nieprzypadkowo się tu znaleźli, gdyż przygotowali 
nagrody za konkurs „Krew to życie”. Zaprosiła wszyst-
kich do obejrzenia inscenizacji z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości w wykonaniu przedszkolaków, 
przygotowanych przez Karolinę Waligórską z Janinę 
Szczepaniak. Na zakończenie przedstawienia wszystkie 
dzieci oraz ich rodzice odśpiewali hymn państwowy.

W konkursie uczestniczyło 25 dzieci, w  tym 15 
dziewczynek. Krwiodawcy wręczyli im nagrody – 
piłki oraz komplety lalek. Elżbieta Kałuska przeka-
zała krwiodawcom pamiątkowe dyplomy.
Dzieci odśpiewały „Krakowiaka Kościuszki – Bar-
toszu, Bartoszu”.
W celu zdobycia wiedzy o święcie niepodle-
głości przedszkolacy wspólnie z  rodzicami 
wykonywali kilka zdań, które sami wybiera-
li. Prace konkursowe były przygotowywane 
od października pod okiem Karoliny Wali-
górskiej i Janiny Szczepaniak. Wszystkie były 
pomysłowe.
Elżbieta Kałuska wyraża zadowolenie ze współpra-
cy z Klubem HDK PCK. Konkurs plastyczny „Krew 
darem życia” był już kolejnym organizowanym od 
trzech lat z inicjatywy „Lubonianki”. W ramach tej 
współpracy krwiodawcy zachęcają przedszkolaków 
do działania w ramach Klubu „Wiewiórka”, przez 
co dzieci dbają o czystość jamy ustnej, o aktywność 
ruchową i nie chorują.   

(Robert Wrzesiński)

U Wesołych Sportowców

n
Podczas inscenizacji związanej z obchodami święta niepodległości    
fot. Robert Wrzesiński



11/2018

52

OŚWIATA

W piątek, 26 października, Kampania 
Przeciw Homofobii (KPH) zorganizo-
wała w szkołach akcję pod nazwą „Tę-
czowy Piątek”. To międzynarodowe 
przedsięwzięcie w Polsce odbyło się już 
po raz trzeci. Celem akcji jest sprawienie, 
by uczniowie i uczennice LGBTQI (Les-
bijki, Geje, Biseksualiści, Transseksuali-
ści, QUEER, Interseksualiści) czuły, że 
„w szkole jest miejsce też dla nich”. Jak 
poinformowała KPH, w tym roku akces 
zgłosiło aż 211 szkół. Szkoły, które pod-
jęły tę inicjatywę otrzymały zestaw ma-
teriałów edukacyjnych, plakaty i „tęczo-

we gadżety”. Na korytarzach miały za-
wisnąć tęczowe plakaty, a głównym te-
matem zajęć uczyniono akceptację 
i otwartość na osoby LGBTQI. Scena-
riusze lekcji miały być ostatecznie usta-
lane przez nauczycieli, choć KPH udzie-
lała porad, jakie filmy pokazywać 
uczniom. Akcję promowało m.in. pismo 
Związku Nauczycielstwa Polskiego „Głos 
Nauczycielski”.
Niektóre poznańskie placówki podję-
ły się przeprowadzenia akcji. W Luboniu 
żadna z pięciu szkół nie wzięła w niej 
udziału.

Tęczowy Piątek bez Lubonia

By poznać dziennikarski fach
W deszczowy i zimny czwartek, 25 paź-
dziernika, do redakcji „Wieści Luboń-
skich” przyszła klasa 1 a ze Szkoły Pod-
stawowej nr 5 z wychowawczynią, Anną 
Augustyniak. Najpierw Hania Siatka 
opowiedziała o zawodzie dziennikarza 
oraz na przykładzie zawartości własnego 
plecaka pokazała, czego dziennikarz 
potrzebuje do pracy. Gdy już teorii było 
wystarczająco dużo, dzieci przeprowa-
dziły za pomocą dyktafonu wywiad ze 
swoją panią, która musiała zmierzyć się 
z pytaniami typu: Gdzie pani mieszka? 
Kiedy się Pani nauczyła grać na gitarze? 
A czy Pani wie, że ten kocha tamtą? Itp. 
Następnie do redakcji przyszedł jeszcze, 
wieściowy pan od sportu, Władysław 
Szczepaniak, który pytaniami o znajo-
mość lubońskich i poznańskich klubów, 
poruszył szczególnie męską część klasy. 

Na koniec spotkania naczelny, Piotr 
Paweł Ruszkowski, zorganizował kon-
kurs zdobytej w redakcji wiedzy, w któ-
rym nagrodami były książki. Za dzien-
nikarską ciekawość (a pytań było na-
prawdę dużo) wszystkie dzieciaki dosta-
ły słodką nagrodę. Po chóralnym „do 
widzenia, dziękujemy i  miłego dnia” 
Piorunki wróciły do szkoły.

„Uczeń” brzmi dumnie
15 października odbyło  się uroczyste 
pasowanie na ucznia pierwszoklasistów. 
Oprócz dzieci uczestniczyli w nim dum-

ni rodzice, dyrekcja szkoły oraz 
burmistrz, Małgorzata Machal-
ska. Uroczystość rozpoczął prze-
pięknie odtańczony przez klasy 
1a i 1d polonez, który nadał wy-
jątkową rangę temu wydarzeniu. 
Następnie dzieci wystąpiły 
w przedstawieniu zatytułowanym 
„Sen pierwszaka” oraz zatańczy-
ły układ do piosenki „Chocolate 
(choco choco)”. Po występie ar-
tystycznym dyrektor Jolanta 
Walczak i Małgorzata Machalska 
w ciepłych słowach zwróciły się 
do pierwszoklasistów, dziękując 
za występ oraz życząc im szczę-
ścia i  powodzenia na szkolnej 
drodze. Pani dyrektor wyraziła 
nadzieję, że szkoła będzie dla 
małych uczniów miejscem cie-
kawym i miłym, gdzie zdobędą 

przydatną wiedzę i  umiejętności oraz 
zawiążą przyjaźnie. Zwróciła  się także 
do rodziców, zaznaczając że proces wy-
chowania i edukacji to wspólne dzieło 
szkoły i domu. Na potwierdzenie tych 
słów przedstawicie rodziców wystąpili 
do ślubowania. W ślad za nimi ślubo-

Pomysł wzbudził kontrowersje. Część ro-
dziców nie zgadza się, by ich dzieci uczest-
niczyły w  akcji. Przed zaplanowanym 
wydarzeniem komunikat wydało Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej. Resort pod-
kreślił, że „obowiązkiem szkoły jest uzy-
skanie zgody rodziców na działalność 
stowarzyszeń i organizacji na terenie szko-
ły”. Dalej stwierdzono, że „jeśli rodzice 
wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczest-
niczy w  wydarzeniu niezgodnym z  ich 
wartościami, mają prawo wyrazić swój 
stanowczy sprzeciw. W razie wątpliwości 
mają również prawo zgłosić się do kura-
torium oświaty”. Dalej: „To rodzice mają 
prawo do decydowania o tym, jakie treści 
wychowawcze są przekazywane ich dzie-
ciom w szkole. Treści te muszą być również 

zgodne z programem wychowawczo-pro-
filaktycznym, uchwalanym przez radę 
rodziców. Szkoła musi przestrzegać prawa” 
– dodał resort.
Specjalne oświadczenie w  sprawie Tę-
czowego Piątku wydała też Fundacja 
Ordo Iuris. Sprzeciw wyraził m.in. Woj-
ciech Cejrowski.

„Sposób przeżywania własnej seksual-
ności jest czymś intymnym i nie powi-
nien być przedmiotem żadnych manife-
stacji ulicznych, ani przedmiotem wy-
kładów szkolnych i przedmiotem jakiś 
innych publicznych przedsięwzięć” – to 
wypowiedź senatora Jana Filipa Libic-
kiego z PSL.

oprac. HS

Z Piątki

wały dzieci, obiecując że będą sumiennie 
wypełniały obowiązki szkolne. Gdy przy-
rzeczenie zostało złożone, pani dyrektor, 
kładąc duży ołówek na prawym ramie-
niu, pasowała każdego na ucznia. Na 
znak włączenia do wspólnoty SP 5 pierw-
szoklasiści otrzymali z rąk wychowaw-
czyń bordowe krawaty. Dumne z siebie, 
uwznioślone i zadowolone dzieci z pew-
nością na długo zachowają w pamięci te 
wyjątkowe chwile, kiedy to w magiczny 
i symboliczny sposób stały się uczniami.

BS

n
Klasa 1 a  z SP 5 z wizytą w redakcji „Wieści luboń-
skich”   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Pierwszy wywiad z użyciem profesjo-
nalnego dyktafonu – uczniowie 1a 
odpytują swoją wychowawczynię, Annę 
Augustyniak   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Polonez pierwszaków zainaugurował uroczystość ślubowania na uczniów Piątki   
fot. Beata Stempczyńska

Moment ślubowania na sztandar przez 
przedstawicieli pierwszaków     
fot. Beata Stempczyńska

n
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15 października, w  Ośrodku Kultury, 
Burmistrz Miasta Luboń Małgorzata 
Machalska wraz z Przewodniczącą Rady 
Miasta Teresą Zygmanowską wręczyły 
nagrody nauczycielom oraz stypendia 
wyróżniającej się młodzieży z Lubonia.

Nagrody dla nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagro-
dami finansowymi w wysokości 3 000 zł 
Miasto uhonorowało m.in. pracę dyrek-
torów szkół i  przedszkoli –Grzegorza 
Aniołę (Szkoła Podstawowa nr 1), Lidię 
Kałwińską (SP 2), Anitę Płumińską-Mie-
loch (Zespół Szkół w Luboniu), Agnieszkę 
Antczak (SP 4), Jolantę Walczak (SP 5), 
Dorotę Zielewicz (Przedszkole nr 1) oraz 
Elżbietę Kałuskę (Przedszkole nr 5).

Tradycyjnie nagrodzono też nauczycie-
li, jednak powołując się na ochronę da-
nych osobowych, nie udostępniono nam 
informacji na ten temat.

Stypendyści Miasta 2017-2018
Tradycyjnie uhonorowano też wyróż-
niającą się, uczącą się młodzież z Lubo-
nia. Rada Stypendialna w składzie, rad-
ni: Dorota Franek, Karolina Wilczyńska-
-Kąkol i Michał Szwacki oraz przedsta-
wicielki Wydziału Oświaty, Zdrowia 
i  Kultury: Romualda Suchowiak (kie-
rownik) i Bogumiła Stochaj, rozpatrzy-
ła 71 wniosków, z których 20, z przyczyn 
formalnych odrzucono. Ostatecznie 
wsparcia finansowe przyznano 51 
uczniom szczególnie uzdolnionym 
w dziedzinie dokonań naukowych, ar-
tystycznych i  sportowych. Miesięczna 
kwota nagrody dla każdego stypendysty 
wyniesie 160 zł i będzie wypłacana do 
10. dnia każdego miesiąca.

Stypendia sportowe otrzymali: Mikołaj 
Rajek, Jagoda Urbaniak, Jakub Biernac-
ki, Piotr Jóźwiak, Gabriela Matuszczak, 
Anita Chudy, Jakub Pilarski, Rozalia 
Chmielewska, Bruno Czechowicz, Se-
bastian Ratajczyk, Dominika Lubińska, 
Zuzanna Sułek, Filip Glapa, Aleksandra 
Liszka, Gabriela Świerczyńska, Maja 
Zielińska, Jakub Pluciński, Hubert Ro-
szyk i Dominika Siudzińska.
Stypendia naukowe: Zofia Ciesielczak, 
Tomasz Beszterda, Kamila Malinowska, 
Zofia Wrzaskowska, Michał Ejankowski, 
Kacper Kamiński, Adrian Drozdowski, 
Damian Kayzer, Tomasz Jankowiak, 
Jakub Stelmach, Wiktor Mariusz Piór-
kowski, Łukasz Majerski, Kornelia Grze-
siak, Stanisław Nawrocki, Zuzanna Ma-

ria Jóźwiak, Bartosz Pawlicki, Kornelia 
Zofia Głowacka, Bartosz Lembicz, Jakub 
Jezierski, Sophie Williams, Michał Na-
wrocki.
Stypendia artystyczne: Bożena Zalew-
ska, Bartłomiej Plewa, Agnieszka Woj-
towicz, Wiktoria Radecka, Julia Maria 
Nowak, Gabriela Reformat, Kinga 
Tonder, Filip Jakubowski, Karina Le-
wicka, Jagoda Świdzińska i  Karolina 
Pawlicka.
Niestety, pomimo prośby o podanie bar-
dziej szczegółowych informacji na temat 
nagrodzonych uczniów (nazwa szkoły, 
uzasadnienie przyznania nagrody – suk-
cesy w  określonej dziedzinie), Urząd 
Miasta nam ich nie przekazał.

O ważnym dla życia miasta wydarzeniu, 
jakim była uroczystość uhonorowania 
nauczycieli i uczniów, po raz kolejny nie 
zostaliśmy powiadomieni.

oprac. HS

Tajne nagrody?

n
 Zawodniczki LKTS-u nagrodzone stypendium miejskim

9 października w Sali Wielkiej Zam-
ku Królewskiego w Warszawie odby-
ła Gala Finałowa Konkursu „Nauczy-
ciel Roku 2018”, którego organizato-
rem był tygodnik oświatowy „Głos 
Nauczycielski”.
W tym roku jury nominowało do tego 
ogólnopolskiego, najbardziej prestiżo-
wego dla nauczycieli tytułu, trzynaścio-
ro pedagogów, a  wśród nich również 
dyrektor Zespołu Szkół w  Luboniu – 
Anitę Plumińską-Mieloch. Pani Anita 
znalazła się w gronie trzech najlepszych 
nauczycieli w  Polsce obok Magdaleny 
Fortunki z  Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 1 w Gdańsku oraz zwycięzcy konkur-
su – filozofa, Przemysława Staronia 
z  II  Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bolesława Chrobrego w Sopocie.

Anita Plumińska-Mieloch jest nauczycie-
lem historii. Komisja konkursowa doce-
niła m.in.: jej bycie współautorem siedmiu 
podręczników do historii; autorem zeszy-
tów ćwiczeń, poradników metodycznych 
i innych materiałów dydaktycznych; pi-
sanie artykułów dotyczących metodyki 
i zarządzania dla „Sygnału”, miesięcznika 
dla dyrektorów „Szkoła”, Librusa; wdro-
żenie innowacji „E-historia”, „Eduspace”; 
„Podniesienie jakości kształcenia historii 
z wykorzystaniem projektu indywidualni.pl”; 
wprowadzanie nowatorskich rozwiązań 
w zarządzaniu szkołą; pełnienie funkcji 
mentora w  Nauczycielskiej Akademii 
Internetowej oraz Aktywnej Edukacji; 
prowadzenie wielu szkoleń dla nauczy-
cieli i dyrektorów; opiekę nad ponad stu 
laureatami konkursów na poziomie wo-
jewódzkim i ogólnopolskim. Doceniono 
również współpracę pani Anity z Grupą 
Rekonstrukcji Cywilno Militarnej „Sem-
per Fidelis”, która zaowocowała m.in. 
organizacją projektu „Wielkopolska w cie-
niu swastyki” i  akcją na FB „Obudźmy 
polskich bohaterów”. Osobny rozdział 
w działalności tego niezwykle aktywnego 
pedagoga stanowią: nagrywanie progra-
mów edukacyjnych oraz prowadzenie 
grupy „Tak uczymy – metody i narzędzia 
na lekcji” na FB. Dyrektor Zespołu Szkół 
pełni również funkcję eksperta MEN ds. 
awansu zawodowego nauczycieli oraz 
przewodniczącej komisji Wojewódzkiego 
Konkursu Historycznego.

Uroczystość wręczenia nagród w Zamku 
Królewskim niosła z sobą wiele emocji, 
gdyż uczestnicy nie wiedzieli, jak oceni-
ła ich komisja. – Wyróżnienie w konkur-
sie jest z  jednej strony wielką radością, 

z drugiej motywuje na przyszłość – po-
wiedziała zdobywczyni prestiżowego 
wyróżnienia. Nie spoczywa na laurach 
i  obecnie jest w  trakcie dokończenia 
pisania podręcznika dla klasy VI i koń-
czenia studiów podyplomowych z  co-
achingu. W kierowanej przez nią szkole 
jednym z priorytetów jest rozwój dwu-
języczności, tak, aby w przyszłorocznych 
klasach pierwszych utworzyć klasę dwu-
języczną. Będzie to oddział, w którym 
7-latki będą miały od samego początku 
zajęcia częściowo w języku angielskim. 
Celem jest również stworzenie na każ-
dym poziomie klasy, w której będzie nie 
tylko więcej godzin j. angielskiego, ale 
także co najmniej dwie lekcje prowadzo-
ne z wykorzystaniem tego języka. W pla-
nach jest także dobudowa poczekalni 
dla rodziców oraz remont biblioteki 
i  świetlicy. Pani Anita nie ukrywa, że 
bardzo ważnymi są dla niej: nowe wy-
zwania, dbanie o własny rozwój na róż-
nych poziomach, utrzymanie równowa-
gi pomiędzy pracą i odpoczynkiem – co 
jest bardzo trudne, gdy jest się bardzo 
zaangażowanym w  pracę. Przykłada 
również dużą wagę do współpracy 
z wszystkimi pracownikami szkoły, gdyż 
to pozwala na budowanie nie tylko 
sprawności organizacyjnej, ale i dobrej 
atmosfery. Jej zdaniem, bardzo cenne 
jest wsparcie organu prowadzącego, któ-
ry pozwala na rozwój placówki i kreowa-
nie jej wizji.
Warto podkreślić, że doceniona i wyróż-
niona podczas gali w  Zamku Królew-
skim dyrektor otrzymała również certy-
fikat „Szkoła na medal” dla kierowanego 
przez nią Zespołu Szkół.

PAW

Nauczyciel Roku 2018

n
Anita Plumińska-Mieloch – laureatka 
prestiżowego wyróżnienia w Konkursie 
„Nauczyciel Roku 2018”

Nagrody wręczali Wicewojewoda Wiel-
kopolski Marlena Maląg oraz Wielko-
polski Kurator Oświaty Elżbieta Lesz-
czyńska.
Podczas uroczystości zaproszeni nauczycie-
le wysłuchali wykładu dr hab. Rafał Reczek 
– dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Poznaniu „Ojcowie Niepodległo-
ści. Zapoznali się również z historią zamku 
rydzyńskiego zaprezentowaną przez dyrek-

tora zamku, Zbigniewa Szukal-
skiego. Na zakończenie razem 
z Kapelą Zamku Rydzyńskiego 
i solistą – Sławomirem Krammem – zaśpie-
wali patriotyczne pieśni i wysłuchali koncer-
tu. Dodatkową atrakcją było otwarcie wy-
stawy „Polskie Eton – szkoła charakterów” 
oraz zwiedzanie niektórych zamkowych 
komnat.

oprac. HS

Nagrody dla nauczycieli
cd.  

ze str. 
8
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Uczniowie posadzili drzewa
W sobotę, 6 października, uczniowie SP 
2 posadzili na boisku szkolnym trzy ja-
rzębinki. Uroczystość zainaugurowała 
nasze działania w  ramach projektu 
„Drzewo Franciszka”, którego celem jest 
zwiększenie świadomości ekologicznej 
wśród dzieci i młodzieży. Poprzez posa-
dzenie drzewek chcieliśmy także uczcić 
100-lecie odzyskania przez Polskę nie-
podległości, gdyż stała dbałość o środo-
wisko naturalne w  Ojczyźnie stanowi 
jedną z form nowoczesnego patriotyzmu.   
(nauczyciele biologii i przyrody)

Dzień Nauczyciela
Z okazji przypadającego ostatnio Święta 
Edukacji Narodowej, Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego zorganizował spotka-
nie dla swoich członków zarówno czyn-
nie pracujących, jak i dla emerytowanych 
pracowników oświaty. Tradycyjnie spo-
tkanie odbyło  się gościnnych progach 
Cieszkowianki. Jak zawsze można było 
liczyć na chór szkolny pod opieką Ra-
dosława Jastaka. Usłyszeliśmy m.in. pie-
śni patriotyczne jak „Flaga”, „Serce w ple-
caku” czy „Warszawskie dzieci”.  
  (Michał Szwacki)

W Łodzi
18 października kl. 4 b i 7 b z opiekun-
kami pojechały na podbój Łodzi. Miasto 
fabryk i włókiennictwa gościnnie powi-
tało nas słońcem. Zwiedzanie zaczęliśmy 
od Interaktywnego Centrum EC1. Zo-
baczyliśmy tam autentyczne maszyny, 
które jeszcze sto lat temu napędzały 

łódzki przemysł. Zobaczyliśmy, jak po-
wstawał prąd w turbinie, która niegdyś 
zaopatrywała w  energię całe miasto. 
W Białej Fabryce dowiedzieliśmy się, jak 
powstają nici, przędza i tkanina. Odwie-
dziliśmy też Trzy Misie i Kota Filemona, 
bo Łódź to też miejsce, gdzie powstawa-
ły najpiękniejsze filmy dla najmłodszych. 
Na koniec dnia pełnego wrażeń poszli-
śmy do Centrum Manufaktura.  
  (4 b i 7 b z wychowawczyniami)

Wolontariusze w akcji
20 października wolontariusze z naszej 
szkoły wzięli udział w kolejnej akcji na 
rzecz Hospicjum Palium. Tym razem 
uczniowie wraz z  opiekunami spędzili 
przedpołudnie na Rynku Wildeckim. 
Brali udział w akcji „Książka i motyl za 
wsparcie dla Hospi-
cjum”. Na jednym ze 
straganów rozdawali 
motyle oraz książki 
w zamian za „wrzutkę” 
do puszki - zebrali 
w  ten sposób 602  zł. 
Pozyskane środki zosta-
ną przeznaczone na 
zakup koncentratorów 
tlenu - urządzeń uła-
twiających oddychanie 
pacjentom hospicjum.

Konkurs recytatorski
22 października w  bi-
bliotece szkolnej od-
był  się pierwszy etap 
konkursu recytatorskie-

Z Cieszkowianki go „Wpisani w histo-
rię”. W związku z ob-
chodami setnej rocz-
nicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości 
uczestnicy konkursu 
przygotowali recyta-
cję wierszy o tematy-
ce patriotycznej. 
W  konkursie brali 
udział uczniowie kl. 
4-7, prezentując cie-
kawy wybór tekstów 
oraz ich dojrzałą in-
terpretację. Pierwsze 
miejsce zajęła Milena 
Kozak (5 f), 2. - Szy-
mon Hanus (6 b), 3. 
- Antoni Piętka (5 d). 
Wyróżnienia otrzyma-
li: Oliwia Tkacz (5 e), 
Filip Kapela (4 c), Li-

liana Kopaszewska (7 
a). Wszystkim ser-
decznie gratulujemy.

Jestem uczniem, 
jestem Polakiem
Jak co roku w  paź-
dzierniku, odbywa się 
w naszej szkole nie-
codzienna uroczy-
stość - pierwszokla-
siści zostają włączeni 
w  poczet uczniów 
Cieszkowianki. Tak 
było i  tym razem – 
dzieci złożyły uro-
czyste ślubowanie. 
Towarzyszyli im ro-
dzice, ale zaproszeni 
zostali także: bur-
mistrz, Małgorzata 
Machalska, dyrekcja 
szkoły, przewodni-
cząca Rady Rodziców, 
Aleksandra Siejak, 

oraz koleżanki i koledzy z klas 2 i 3 oraz 
reprezentanci klas 6 i 7. Rok obecny jest 
szczególny dla naszej Ojczyzny, dlatego też 
program artystyczny miał w sporej części 
charakter patriotyczny i  nawiązywał do 
hasła „Jestem uczniem, jestem Polakiem”. 
Program przygotowany został przez 
uczniów kl. 3 b i 3 c pod okiem wycho-
wawców. Po krótkiej kabaretowej części na 
temat szkolnego życia, trzecioklasiści za-
prosili pierwszaków. W ich towarzystwie 
recytowali wiersz „Katechizm polskiego 
dziecka” Wł. Bełzy. Wspólnie też zaśpie-
wali piosenkę „Nasze polskie ABC”. Do-
pełnieniem występu były tańce uczniów 
w pięknych strojach ludowych. Tradycją 
naszej szkoły jest też fakt, iż najmłodsi 
uczniowie podczas uroczystości otrzymu-
ją koszulki z logo szkoły. Zakładają ją na 
różne ważne uroczystości szkolne. W tym 
roku otrzymali również śpiewnik pieśni 
patriotycznych. Wszystkim pierwszakom 
życzymy miłych chwil spędzonych w mu-
rach naszej szkoły.   
 (Magdalena Budziszewska)

n
Uczniowie Cieszkowianki na wycieczce w Łodzi

n
Uroczyste powitanie pierwszoklasistów w SP 2 powiązane 
z wręczeniem błękitnych koszulek z logo szkoły

n
Występ uczniów Dwójki pod kierunkiem Radosława Jastaka przed gronem emerytowanych 
nauczycieli

Ośrodek Monitorowania Zachowań 
Rasistowskich i Ksenofobicznych 
z siedzibą w Warszawie ujawnił 22 
października br.  w  Internecie – 
zgłoszenie rodzica, zbulwersowa-
nego tekstem dyktanda w jednym 
z   g imnazjów w  Luboniu.  Treść 
dotyczy kar grożących uczniom za 

popełnianie błędów ortograficz-
nych. Wymieniane w  dyktandzie 
konsekwencje braków w poprawnej 
polszczyźnie to m.in. kierowanie 
do obozów koncentracyjnych, wy-
palanie błędnie napisanych słówek 
na czole białym żelazem, wiesza-
nie recydywistów. Jak  się dowia-

duj emy,  Ośro dek  uważaj ąc ,  że 
holokaust nie może być obiektem 
żartów ze strony nauczyciela, wy-
słał do dyrekcji szkoły pismo w tej 
sprawie .  Okazuje  s ię ,  że  użyty 
przez polonistkę tekst pochodzi 
z e  z b i o r k u  S t a n i s ł a w a  L e m a 
z  1970  r.  pt .  „Dyktanda czyl i . . . 
w jaki sposób wujek Staszek wów-
czas Michasia – dziś  Michała – 
uczył pisać bez błędów”. Jak  się 
dowiadujemy z opisu okładkowe-

go, tomik ten powstał jako pomoc 
w nauce ortografii dla siostrzeńca 
żony pisarza, Michała Zycha. Dyk-
t an d a ,  p r z e dr u k ow an e  p o  ra z 
pierwszy w 2001 r. ze starego bru-
lionu, są pełne absurdalnego dow-
cipu, stanowią też erupcję fanta-
stycznej, czasem okrutnej wyobraź-
ni i można je porównać z rysunka-
mi  i   tekstami  klasyka  czarnego 
humoru, Rolanda Topora .

(Z)

Kontrowersyjne dyktando
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Zdrowo”. Wszystkie przygoto-
wane potrawy były przezna-
czone do degustacji dla licznie 
przybyłych gości, którzy nie 
szczędzili pochwał pod adre-
sem wykonawców. Kolorowe 
stoły z przekąskami i ciastami 
wzbogaciły spotkanie. Ten 
piękny dzień udał się dlatego, 
że cała społeczność szkolna, 
a więc rodzice z dziećmi i na-
uczyciele byli gospodarzami 
spotkania.

Utalentowana recytatorka
5 listopada odbył się w Kórni-
ku XVII Powiatowy Konkurs 
Recytatorski „Wpisani w histo-
rię”, który organizowała tam-
tejsza Komenda Hufca ZHP. 
Naszą szkołę reprezentowali 
recytatorzy w dwóch grupach 
wiekowych – uczniowie klas 
I-III oraz klas IV-VI. Zofia 
Buksik i Hanna Marciniak oraz 
Barbara Kinas i Jakub Jurewicz 
wygrali szkolny etap tego konkursu i mo-
gli skonfrontować swoje umiejętności 
z rówieśnikami na szczeblu powiatowym. 
W tym roku laureaci prezentowali swo-
je recytacje. W każdej grupie wiekowej 
występowało ok. 30 recytatorów, więc 
o sukces nie było łatwo. Najlepiej zapre-
zentowała się Barbara Kinas, uczennica 
klasy  IV naszej szkoły, która zajęła 

I  miejsce w  grupie wiekowej dla klas 
IV-VI. Jako laureatka wystąpiła podczas 
Koncertu Finałowego w Zamku Kórnic-
kim w  dniu poprzedzającym Święto 
Niepodległości. Dziękujemy Zosi, Hani, 
Basi oraz Kubie za godne reprezentowa-
nie naszej szkoły i gratulujemy wspania-
łych występów.

JN

OŚWIATA / SPORT

Integracja
W niedzielne popołudnie, 9 września, 
w  Leśnym Ośrodku w  Puszczykowie 
odbył się piknik integracyjny. To sprzy-
jająca okoliczność do wzmacniania wię-
zi pomiędzy rodzicami, dziećmi i  na-
uczycielami. Zgodnie z ideą szkoły „Ser-

ce do Serca”, zorganizowano III  Bieg 
COR AD COR, któremu przyświecał cel 
charytatywny. W tym roku trasa wiodła 
malowniczą leśną ścieżką. Na wszystkich 
uczestników biegu na mecie czekał me-
dal. W trakcie pikniku nagrodzono zwy-
cięzców konkursu kulinarnego „Żyj 

Ze Szkoły im. św. Filipa Neri

n
Basia Kinas i Jakub Jurewicz na Powiatowym Kon-
kursie Recytatorskim w Kórniku

n
Kadr z biegu integracyjnego społeczności Szkoły św. Filipa Neri

Podsumowując rundę jesienną w  roz-
grywkach trampkarza uważam, że była 
udana. Młoda drużyna SF Lejdis zajmu-
je 2.  miejsce w  tabeli i  jest zespołem, 
który w ośmiu meczach stracił najmniej 
bramek. Jednak dla mnie, jako trener-
ki, to nie wynik i  kolejność w  tabeli 
jest najważniejsza. Cieszy mnie postęp, 
jaki zrobiła cała drużyna oraz poszcze-
gólne zawodniczki od początku sierp-
nia, kiedy to zaczęłyśmy przygotowa-
nia. Widać rozwój zarówno pod wzglę-
dem technicznym, na co na pewno 
mają wpływ treningi rozwoju umiejęt-
ności piłkarskich Coerver Coaching, 
oraz pod względem motorycznym. 
Dziewczęta na boisku walczyły prze-
ciwko chłopcom jak równy z równym, 
często piłkarsko przewyższały przeciw-
ników, o czym nie raz usłyszałyśmy od 
trenerów i sędziów. Teraz czas na rege-

nerację oraz wyeliminowanie drobnych 
urazów. W okresie zimowym weźmiemy 
udział w turniejach halowych, natomiast 

od nowego roku ruszamy z przy-
gotowaniami do rundy wiosennej.
Oprócz gry w lidze WZPN, pił-
karki SF Lejdis mają za sobą 
udaną rundę jesienną w  roz-
grywkach kadr wojewódzkich. 
Reprezentacja Wielkopolski 
U-14 wygrała wszystkie mecze 
i  zajmuje pierwsze miejsce 
w grupie. Powołanie na jesien-
ne mecze kadry otrzymywały: 
Oliwia Owczarczak, Ola Betka, 
Ola Urbaniak, Magda Filipiak, 
Julia Rusinek, Jagoda Cyraniak, 
Zosia Budasz oraz Natalia Paw-
lak.

Sukcesy SF Lejdis
Żeńska drużyna piłkarska z klubu Szkoła Futbolu, o powstaniu której 
informowaliśmy w ub. miesiącu (str. 9), nieźle sobie poczyna w lidze 
okręgowej

Reprezentacja U-16, w której wystą-
piły Kinga Połatyńska oraz Faustyna 
Owoc, wygrała 2 z 3 dotychczas od-
bytych spotkań. Oprócz udziału 
w zmaganiach w makroregionalnych 
rozgrywkach naszych piłkarek mie-

liśmy ogromny zaszczyt gościć na 
lubońskim boisku reprezentację Dol-
nej Saksonii, z którą przedstawiciel-
ki naszego regionu rozegrały 11 paź-
dziernika mecz towarzyski. Wielko-
polanki  wygrały  to  spotkanie, 
a udział w meczu i cegiełkę do zwy-
cięstwa dołożyło 6 naszych piłkarek: 
Oliwia, Ola B., Magda, Natalia, Jago-
da oraz Faustyna.

III Liga Okręgowa C2 trampkarz, 
grupa 4

1. kolejka, 01.09.2018  r., Rakoniewice: 
KS Sokół Rakoniewice – Szkoła Futbolu 
Luboń Lejdis 3:3; bramki: Natalia Paw-
lak, Julia Rusinek, Jagoda Cyraniak

2. kolejka, 08.09.2018 r., Kamieniec: TS 
Gminy Kamieniec – Szkoła Futbolu 
Luboń Lejdis 1:9; bramki: Jagoda Cyra-
niak (3), Julia Rusinek (3), Natalia Paw-
lak, Faustyna Owoc (2)

3. kolejka – pauza

4. kolejka, 22.09.2018 r., Grodzisk Wiel-
kopolski: UKS Dyskobolia Grodzisk 
Wlkp. – Szkoła Futbolu Luboń Lejdis 3:0

5. kolejka, 30.09.2018 r., Mosina: UKS 
Orlik Mosina – Szkoła Futbolu Luboń 
Lejdis 2:2; bramki: Kinga Połatyńska, 
Aleksandra Betka

6. kolejka, 07.10.2018 r., Luboń: SF Lej-
dis – KS Sokół Rakoniewice 2-1; bram-
ki: Julia Rusinek (2).

7. kolejka, 14.10.2018 r., Luboń: SF Lej-
dis – TS Gminy Kamieniec 3:0; bramki: 
Faustyna Owoc, Natalia Pawlak, Jagoda 
Cyraniak

8. kolejka – pauza

9. kolejka, 28.10.2018 r., Luboń: SF Lu-
boń Lejdis – UKS Dyskobolia Grodzisk 
Wlkp. 4:2; bramki: Julia Rusinek, Zofia 
Budasz, (2), Jagoda Cyraniak

10. kolejka, 03.11.2018  r., Luboń: SF 
Luboń Lejdis – UKS Orlik Mosina 2:1.

Strzelczynie bramek: Julia Rusinek – 8, 
Jagoda Cyraniak – 7, Natalia Pawlak – 3, 
Faustyna Owoc – 3, Aleksandra Betka – 2, 
Zofia Budasz – 1, Kinga Połatyńska – 1.

Anna Jankowska
Szkoła Futbolu Luboń Lejdis

n
Zawodniczki Szkoły Futbolu wychodzą na mecz z drużyną Sokoła Rakoniewice na 
murawę boiska Stelli   fot. Władysław Szczepaniak

n
Rozgrywkom towarzyszył przygotowany przez 
rodziców kiermasz ciast   fot. Władysław Szczepaniak
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Krzysztof Bartoszak i  Damian 
Buczma, który bardzo precyzyj-
nie dośrodkowywał piłki i stwa-
rzał  poważne zagrożenie. 
W  ostatnich minutach arbiter 
podyktował rzut karny dla Polo-
nii, którego wykonawcą był sam 
poszkodowany – Krzysztof Bar-
toszak. Strzał wybronił bramkarz 
Stelli – Dawid Ostrowski, który 
w  zespole gospodarzy był tego 
dnia mocnym punktem i uchronił 
lubonian od wyższej porażki.
Ostatecznie przegrana z tak renomowa-
nym przeciwnikiem nie przynosi wiel-
kiego wstydu, bo „jak spaść, to z wyso-
kiego konia”.

Zespoły wystąpiły w następujących skła-
dach, Stella Luboń: Dawid Ostrowski, 
Sebastian Leonarczyk, Jakub Kaźmier-
czak, Dawid Jurga, Damian Konieczny, 
Daniel Baran, Dawid Jakubiak, Bartosz 
Bartoszak, Jakub Solarek, Kacper Janic-
ki, Daniel Smulkowski, Marcin Mro-
czyński, Patryk Łukaszewski, Jakub 
Łukaszewski i Alain Ngamayama.
Polonia Środa Wlkp.: Przemysław Frąc-
kowiak, Damian Buczma, Luis Henri-
guez, Michał Stańczyk, Adam Borucki, 
Piotr Wujec, Krystian Pawlak, Oskar 
Kozłowski, Szymon Zgarda, Jakub Wilk, 
Michał Górzyński, Krzysztof Bartoszak, 
Igor Jurga, Jakub Gwit, Adam Gajda 
i Adrian Chopcia.

Władysław Szczepaniak

SPORT

Qn 7 października Pogrom Luboń prze-
grał kolejny mecz. Przeciwnikiem była 
Obra Zbąszyń. W 18. minucie, przy dużej 
przewadze nad zespołem gości, lubonia-
nie prowadzili 3:2. W  drugiej połowie 
Pogrom nie wykorzystał jednak trzech 
dogodnych sytuacji do zdobycia bramek 
na swoim boisku. To, czego nie uczynili 
gospodarze, tego dokonali goście, którzy 
nie tylko wyrównali na 3:3, ale strzelili 
również zwycięskiego gola na 3:4 i wy-
wieźli 3 punkty do Zbąszynia. Bramki 
dla Pogromu zdobyli: Serhii Dmitriiev 
(2) i Przemysław Latosi.

Qn 13 października Nasza Dyskobolia 
Grodzisk pokonała Pogrom Luboń 2:0.

Qn 20 października doszło do meczu der-
bowego pomiędzy Pogromem a Stellą Lu-
boń. Spotkanie było ciekawe. Pomimo 
dużej przewagi stellowców, zawodnicy 

Pogromu bardzo umiejętnie się bronili. 
Ku zdumieniu kibiców, do przerwy było 
0:0. W drugiej połowie prowadzenie dla 
Stelli zdobył Alain Ngamayama, a w 65. 
minucie przepiękną bramkę, która była 
ozdobą meczu, z rzutu wolnego strzelił 
dla Pogromu Maciej Matuszalski. Gdy 
zanosiło się, że spotkanie zakończy się 
remisem, Mateusz Gawroński zdobył zwy-
cięską bramkę na 1:2 i w ten sposób Stella 
zaliczyła kolejne punkty. Należy pochwa-
lić zespół Pogromu za walkę i ambicję. 
Pozostały jeszcze do rozegrania 3 kolejki 
i wierzymy, że najmłodszy z lubońskich 
zespołów zdobędzie jeszcze jakieś punkty, 
bo jego gra jest coraz lepsza.

Qn 27 października Pogrom gościł w Wą-
sowie u drużyny, która mając zaledwie 1 
punkt, znajduje się na ostatnim miejscu 
w  tabeli. Spotkanie zaczęło  się bardzo 
niepomyślnie dla Pogromu. Pierwszą 

Pogrom walczy

Stella Luboń po raz pierwszy w histo-
rii awansowała do 1/8 Pucharu Polski 
WZPN w strefie poznańskiej. Niewąt-
pliwie to już sukces tego klubu. W ko-
lejnej edycji los przeznaczył jej bardzo 
mocnego przeciwnika – III-ligową 
Polonię Środa Wlkp., która broni pu-
charu. Początek meczu nie zapowiadał 
dużej przewagi gości. Stellowcy zaczę-
li nawet przeprowadzać udane akcje, 
ale niestety były one nieskuteczne. 
Jednak z  biegiem czasu do głosu za-
częli dochodzić zawodnicy Polonii. 
Różnica dzieląca oba zespoły to 4 kla-
sy. W 16. minucie goście zdobyli bram-
kę z  rzutu karnego podyktowanego 
przez arbitra. Od tego momentu już do 

końca meczu Środzianie dominowali 
na boisku. Były sytuacje, w  których 
stellowcy próbowali jeszcze coś wskó-
rać. Pięknym uderzeniem popisał  się 
Dawid Jurga, a w drugiej połowie bli-
sko uzyskania bramki był Alain Nga-
mayama, ale bramkarz gości wyka-
zał się świetną obroną. Niestety, to było 
wszystko, na co stać było Stellę w tym 
dniu. Natomiast w zespole gości świet-
ną partię rozgrywali Jakub Wilk, Luis 
Henriguez oraz Krystian Pawlak – 
zdobywca dwóch bramek.
Z kronikarskiego obowiązku należy 
podać, że w  zespole gości wystąpiło 
dwóch podstawowych zawodników 
związanych rodzinnie z  Luboniem – 

połowę lubonianie zagrali fatalnie, nic 
więc dziwnego, że miejscowi prowadzili 
2:0. W  drugiej części spotkania obraz 
był diametralnie inny. W  52. minucie 
bramkę kontaktową na 2:1 zdobył Maciej 
Matuszalski. W 72. gospodarze prowa-
dzili 4:2 i wszystko wskazywało, że Po-
grom zejdzie z boiska pokonany. Sygnał 
na pozytywny wynik dał Maciej Matu-
szalski, który zdobył bramkę na 4:3. Gdy 
w 90. minucie arbiter przedłużył mecz 
o  5 minut, rozpoczął  się festiwal bra-
mek. W tym doliczonym czasie lubonianie 
w nieprawdopodobny sposób strzelili 3 
gole i ostatecznie pokonali LZS Wąsowo 
4:6. W tym meczu Maciej Matuszalski 
zaliczył hat-tricka, strzelając 3 bramki. 
Pozostałe zdobyli: Bartosz Matuszalski, 
Przemysław Latosi i Krzysztof Jasiczak.

Qn 4 listopada Pogrom spotkał się z sąsia-
dem zza miedzy – Lasem Puszczykowo. 
Spotkanie było bardzo interesujące. Go-
ście prowadzili już 3:1, jednak Pogrom 
doprowadził do remisu 3:3. Trzeba za-

znaczyć, że gospodarze nie wykorzystali 
rzutu karnego i  zmarnowali wiele do-
godnych sytuacji do zdobycia bramek. 
Gdy sędzia przedłużyła mecz o 3 minuty, 
dosłownie w ostatniej minucie zawodni-
cy Lasu Puszczykowo zdobyli zwycięską 
bramkę na 4:3. Obiektywnie rzecz ujmu-
jąc, remis byłby w tym meczu sprawie-
dliwszy. Jest to kolejna pechowa porażka 
Pogromu. Właśnie w tym meczu punkty 
mu były bardzo potrzebne, choćby dla 
układu w  tabeli. Bramki dla Pogromu 
zdobyli: Przemysław Latosi, Dawid Po-
wierża i Michał Jankowski. Najszczęśliw-
szą osobą po tym meczu był trener Lasu 
Puszczykowo – Dawid Paprocki, który 
jeszcze do niedawna pełnił funkcję pre-
zesa Stelli Luboń.

Władysław Szczepaniakn
Mecz derbowy lubońskiego Pogromu ze Stellą Luboń   fot. Władysław Szczepaniak

n
Zadowolony z wyniku meczu z Pogro-
mem  trener Lasu Puszczykowo – Da-
wid Paprocki, wcześniejszy prezes Stelli   
fot. Władysław Szczepaniak

Jak spaść, to z wysokiego konia
Stella – Polonia Środa Wlkp. w Pucharze Polski 0:3

n
Ostatni pucharowy mecz Stelli,  którą z dalszych rozgrywek wyeliminowała III-ligowa Polonia Środa Wlkp.     
fot. Władysław Szczepaniak

n
Nasz reporter – Władysław Szczepaniak – 
w towarzystwie zawodników z Polonii Środa 
związanych rodzinnie z Luboniem
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Qn 6 października Luboński Klub Sportowy 
rozegrał spotkanie na wyjeździe z sąsiadem 
zza miedzy – 1920 Mosiną. Chociaż nie stało 
ono na wysokim poziomie, to dostarczyło 
kibicom wiele emocji ze względu na licz-
ne kontrataki w wykonaniu obu drużyn. 
Mecz zaczął się dobrze układać dla LKS-u, 
gdy w 12. minucie Łukasz Szarlote zdobył 
bramkę na 1:0. Po przerwie, gospodarze 
doprowadzili do remisu i mecz nabrał ru-
mieńców. Gdy  na 15 minut przed końcem 
lubonianie wyszli ponownie na prowadzenie, 
a bramkę na 2:1 zdobył Radosław Micha-
lewski, wydawało się, że LKS zejdzie z bo-
iska jako zwycięzca, jednak mosinianie, po 
rykoszecie, zdobyli bramkę wyrównującą 
na 2:2. Remis na pewno nie krzywdzi żad-
nej z drużyn, bo każdy inny wynik w tym 
meczu był możliwy. Z pewnością żadnej 
drużyny jednak nie zadowala, ponieważ 
obie liczyły na zwycięstwo, a zaprzepaściły 
mnóstwo dogodnych sytuacji do zdobycia 
bramek. Po meczu trener Jacek Pasek czuł 
niedosyt, ale nie ukrywał zadowolenia ze 
zdobycia punktu.

Qn 13 października LKS odniósł u sie-
bie bardzo cenne zwycięstwo 1:0 nad 
zespołem Huragan Michorzewo, któ-
ry jest zaliczany do czołowych drużyn 
w grupie. Od początku spotkania goście 
narzucili ostrą walkę i  widać było ich 
dużą przewagę. Jednak z biegiem czasu 
gospodarze zaczęli dochodzić do głosu. 

Przeprowadzali groźne akcje pod bramką 
gości, z których jedna została nagrodzo-
na bramką i okazała  się zwycięską. Jej 
strzelcem był Wiktor Zióła. Wszystkim 
zawodnikom należą  się słowa uznania 
za wolę walki i dowiezienie zwycięstwa 
do końca meczu.

Qn 20 października w meczu wyjazdowym 
LKS odniósł wielki sukces, pokonując 3:2 
zespół Wicher Strzyżewo. Już w 9. mi-
nucie, po bramce Radosława Michalew-
skiego, lubonianie zdobyli prowadzenie, 
jednak jeszcze przed przerwą gospoda-
rze wyrównali na 1:1. W drugiej części 
spotkania LKS znów przejął inicjatywę. 

Ze zmiennym szczęściem – W 67. minucie Łukasz Lekier pokonał 
dwóch obrońców i nie dał żadnych szans 
bramkarzowi gospodarzy. W 90. minucie 
zawodnicy ze Strzyżewa doprowadzili do 
remisu na 2:2. Gdy wydawało się, że spo-
tkanie zakończy się remisem, Dominik 
Prusinowski zdobył zwycięską bramkę 
na 3:2 i w ten sposób zasłużone 3 punkty 
przyjechały do Lubonia.

Qn 27 października, w 11. kolejce LKS 
przyjmował na boisku Stelli drużynę NAP 
Nowy Tomyśl. Jest to przeciwnik ze stre-
fy spadkowej, ale w tym dniu okazał się 
bardzo wymagającym partnerem, goście 
do przerwy prowadzili 1:0. W 53. minucie 
LKS doprowadził do remisu, a bramkę 
wyrównującą zdobył Michał Kugler. Ten 
gol jakby dodał LKS-owi animuszu. Lu-
bonianie parokrotnie zagrozili gościom, 

jednak kiedy nie wykorzystuje  się do-
godnych sytuacji, to zaniedbanie  się 
mści – zawodnicy z  Nowego Tomyśla 
zdobyli prowadzenie na 2:1. Gdy arbiter 
przedłużył mecz o 3 minuty, Radosław 
Michalewski zdobył bramkę wyrównu-
jącą i w ten sposób lubonianie uratowali 
chociaż 1 punkt.

Qn Sporą niespodzianką zakończył się mecz 
w Opalenicy 3 listopada, gdzie LKS zre-
misował z Promieniem 3:3. Do 90. minuty 
lubonianie prowadzili 3:2 i zanosiło się 
na sensacyjne zwycięstwo LKS-u, jednak 
arbiter przedłużył mecz o 7 minut. Gdy 
gospodarze zdobyli bramkę wyrównu-
jącą na 3:3, sędzia spotkanie zakończył. 
Bramki dla LKS-u zdobyli: Radosław Mi-
chalewski (2) i Łukasz Lekier.

Władysław Szczepaniak

n
Przed wyjazdowym meczem LKS-u z zespołem 1920 Mosina 6 października   fot. Władysław Szczepaniak

Qn 6 października Stella pokonała na wy-
jeździe NAP Nowy Tomyśl 4:1. Jak widać, 
kontynuuje passę zwycięstw. Lubonianie 
mieli w tym meczu wyraźną przewagę, 
do przerwy było już 3:1. Druga połowa 
również przebiegła pod dyktando stel-
lowców. Ostatecznie spotkanie zakończy-
ło się zwycięstwem Stelli 4:1. Strzelcami 
bramek byli: Dawid Jurga (2), Dawid Ja-
kubiak i Marcin Ogrodowczyk.

Qn 13 października Stella, która prze-
wodzi w swojej grupie, spotkała się 

w  meczu na szczycie na własnym 
boisku z wiceliderem – Promieniem 
Opalenica. Od razu trzeba stwierdzić, 
ze zespól gości był bardzo wymagają-
cym przeciwnikiem. Zwycięstwo lu-
bonian 1:0 wcale nie przyszło łatwo. 
Jedyną, jak się okazało, bramkę w tym 

meczu, na wagę 3 punktów, zdobył 
Marcin Ogrodowczyk. To spotkanie, 
obfitujące w emocje, oglądało około 
300 kibiców. Chwilami w grę obu ze-
społów wkradała się nerwowość, bo 
wynik tego meczu mógł być każdy. 
Jak chodzi o stellowców, to pokaza-
li wielki charakter grając do końca 
bardzo ambitnie, dlatego zasłużyli na 
pochwałę – tym zwycięstwem umocni-
li się na fotelu lidera w swojej grupie. 
Mówiąc o gościach można stwierdzić, 
że Promień został w Luboniu „popa-

rzony”, ale pokazał, że jest jednym 
z poważniejszych kandydatów w wal-
ce o awans. Należy zaznaczyć, że bo-
haterem w  zespole z  Opalenicy był 
bramkarz, który popisał się świetnymi 
interwencjami i niewątpliwie uchronił 
drużynę od wyższej porażki.

Stella nadal liderem
Qn 27 października 

Stella znów urządziła 
sobie ostre strzelanie, 
gromiąc na własnym 
boisku zespół Orzeł 
Rostarzewo 8:1. Ze-
spół z Lubonia miał 
w tym meczu zdecy-
dowaną przewagę. 
Chociaż goście objęli 
prowadzenie, to abso-
lutnie nie podłamało 
to stellowców. Wręcz 
odwrotnie, zmobili-
zowało do pokazania 
umiejętności. Wszak 
przyzwyczaili już swo-

ich kibiców do wysokich zwycięstw. 
Należy zaznaczyć, ze Dawid Jaku-
biak strzelając 3 bramki, zaliczył 
hat-tricka. Pozostałe gole strzelili: 
Dawid Jurga, Daniel Smulkowski, 
Kamil Frankowski, Daniel Baran 
i Mateusz Gawroński.

Qn 4 listopada, w przed ostatniej kolejce 
rundy jesiennej Stella niespodziewanie 
straciła pierwsze dwa punkty. W me-
czu z przeciętnym zespołem w tabeli 
– Ogrolem Sielinko, zremisowała 0:0. 
Czyżby w zespole doszło do małej za-
dyszki?

Władysław Szczepaniak

n
Mecz Stelli Luboń z wiceliderem – Promieniem Opalenica – na boisku przy ul. Szkolnej   fot. Władysław Szczepaniak

n
Do szatni wpuszczono reportera „Wie-
ści”, który uwiecznił radość po wygra-
nym meczu z Opalenicą    fot. Włady-
sław Szczepaniak

Klasa A ,grupa Poznań III

Stella Luboń  12  34  59:6
Promień Opalenica  12  29  54:9
Nasza Dyskobolia Grodzisk  12  29  32:9
Huragan Michorzewo  12  22  28:21
Luboński KS  12  21  31:30
1920 Mosina  12  21  31:21
Wicher Strzyżewo  12  18  32:30
Obra Zbąszyń  11  13  21:26
Ogrol Sielinko  12  13  14:29
Las Puszczykowo  12  10  13:28
Orzeł Rostarzewo  12  10  16:36
NAP Nowy Tomyśl  11  9  16:32
Pogrom Luboń  12  6  26:34
LZS Wąsowo  12  1  19:81

WS
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28 września odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, 
na którym wybrano nowy zarząd Lubońskiego Klubu Sportowego. 
Prezesem został Roman Winkel (czytaj wywiad obok), wicepreze-
sem – Anna Klonowska, a skarbnikiem – Maciej Witkowski. Po-
zostali członkowie to Jan Kaczmarek, Sebastian Maćkowski, Tomasz 
Domagała i Szymon Lisiak.
Komisję Rewizyjną będą reprezentować Piotr Nowak, Krzysztof 
Porzucek i Andrzej Więziołek.

WS

Nowe władze LKS-u

Nowy zarząd LKS-u   fot. Władysław Szczepaniak n

Qn W ostatnich latach nastąpiło wiele 
zmian w zarządzie klubu oraz na sta-
nowiskach prezesów. 28 września br. na 
walnym zgromadzeniu wybrano Pana na 
prezesa i obdarzono zaufaniem, z uwagi 
na Pańskie doświadczenia wynikające 
z 3-letniej pracy z zespołami młodzie-
żowymi w tym klubie.

Na początku września zostaliśmy poin-
formowani, że ze starostwa przyszło 
pismo o konieczności przeprowadzenia 
nowych wyborów, w związku z upływa-
jącą 4-letnią kadencją poprzedniego 
zarządu. Wtedy, ku mojemu zaskoczeniu, 
zacząłem otrzymywać od wielu osób, 
mniej lub bardziej związanych obecnie 
z  klubem, sugestie i  prośby, abym to 
właśnie ja podjął się tego zadania i ob-
jął stery. Ostatecznie zgodziłem  się 
kandydować do zarządu, ale pod wa-
runkiem, że zgodzą się też na to kon-
kretni ludzie, którzy także od dłuższe-
go czasu są związani z klubem i społecz-
nie dla niego pracują. To się udało i dziś 
tworzymy zgrany zespół „grający do 
jednej bramki”. I tak, moją „prawą ręką” 
jest wiceprezes Anna Klonowska, która 
podjęła  się kontaktów z  WZPN oraz 
pracy z naszymi najmłodszymi grupami. 
Skarbnikiem jest obeznany z finansami 
pan Maciej Witkowski. Pozostałymi 
członkami zarządu zostali: odpowie-
dzialny za drużynę seniorów i  jej 
kapitan Tomasz Domagała; Szymon 
Lisiak, ustępujący prezes, jako gwa-
rant ciągłości tego, co w ostatnim roku 
udało  się wyprostować; nasz były 
bramkarz, a obecnie trener grup mło-
dzieżowych, odpowiedzialny za pion 
szkoleniowy Sebastian Maćkowski, 
i wreszcie Jan Kaczmarek, współtwórca 
największych sukcesów Lubońskiego 
w  ostatnim ćwierćwieczu. Do tego, 
mamy kolejnych świetnych i oddanych 
trenerów: w  zespole seniorów – Jacek 
Pasek oraz w drużynach młodzieżowych: 
Krzysztof Piskuła, Arkadiusz Miklosik 
i  Dariusz Sylwestrzak, którym także 
bardzo dziękuję za wielkie serce, pasję 
i oddanie swoim podopiecznym.

Qn Jaka przyszłość pod Pana zarządem 
czeka zespół seniorów, który w klubie 
był zawsze traktowany priorytetowo?

Już przed wyborami przedstawiłem swo-
ją wizję, że wraz z  nowym zarządem 
chciałbym przede wszystkim doprowa-
dzić do sytuacji, w  której LKS byłby 
klubem dla lubonian – „od Skrzata 
i Żaka do seniora” (a może i old-boya). 
Docelowo drużynę seniorów mieliby 
tworzyć przede wszystkim nasi wycho-
wankowie, tak, by na meczach seniorów 
kibice mogli widzieć na boisku swoich 

braci, synów, kolegów, sąsiadów. Żeby 
Luboński KS był lubońskim nie tylko 
z nazwy. To jednak musi być zmiana 
ewolucyjna, naturalna. Obecnie, w na-
szych najstarszych grupach młodzie-
żowych (juniorzy i  trampkarze) jest 
w sumie blisko 80 chłopców. Dlatego 
mamy podstawy wierzyć, że na koniec 
naszej kadencji pierwsi wychowanko-
wie będą już grali w drużynie seniorów. 
Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że 
najlepsi z  nich będą szukali dla siebie 
miejsca w  wyższych ligach, ale zawsze 
będą mieli możliwość powrotu do Na-
szego Domu, który ich piłkarsko wycho-
wał i ukształtował.
Jestem też bardzo wdzięczny Tomkowi 
Domagale i  całej grupie seniorów, że 
swoją obecną postawą na boisku poka-
zują młodszym kolegom, że jeśli tylko 
ktoś chce, może i potrafi, to w tym klubie 
ma możliwość grać jeszcze bardzo długo.

Qn Jak Pan ma zamiar poprowadzić klub, 
którego kondycja nie jest najlepsza? Mamy 

„Żeby LKS, był lubońskim nie tylko z nazwy”
Wywiad z nowym prezesem LKS-u, Romanem Winkelem

na myśli wyniki rozgrywek seniorów. 
Kibice pamiętają grę LKS-u w wyższych 
ligach rozgrywkowych, a obecnie, po 
28 latach, zespół z powrotem gra w A 
klasie. W związku z tym, jakie zmiany 
organizacyjne, personalne, finansowe 
będzie Pan wprowadzał?

Nie ma co ukrywać, że obecnie stać nas 
tylko na sport amatorski. Wsparcie, jakie 
otrzymaliśmy w tym roku z miasta, po-

zwoliło po raz 
pierwszy od wielu 
lat wyjść z długów, 
które ciągnęły  się 
za Lubońskim 
z czasów gry jesz-
cze w III lidze. Nie 
mamy więc środ-
ków, a tym samym 
ambicji być klu-
bem zawodowym, 
który ma zarabiać 
i  dać zarobić, ale 
chcemy być klu-
bem, w  którym 
realizuje  się dzie-
cięce marzenia 
o  grze w  piłkę. 
Nie zamierzamy 
więc skupiać na 

szybkim powrocie do III czy IV  ligi, 
ale na organicznej pracy u  podstaw. 
Z tego słynie Wielkopolska i to równo 
100 lat temu doprowadziło do odzy-
skania naszej Niepodległości. Sam 
jestem Wielkopolaninem z  dziada-
-pradziada, więc te idee mam we krwi. 
Dlatego najpierw zbudujmy podstawy, 
czyli wychowanków, a  potem na bo-
isku, po piłkarsku zdobywajmy kolej-
ne szczeble. W  przyszłości, zawsze 
bardzo życzliwie będziemy pamiętali 
o  tych, którzy szli razem z  nami tą 
drogą, czyli o  tych, którzy są z nami 
dzisiaj i w najbliższym czasie będą chcie-
li do nas dołączyć. W tym miejscu szcze-
gólnie więc dziękuję za wsparcie Miastu 
Luboń i LOSiR-owi oraz tym wszystkim 
sponsorom, rodzicom, przyjaciołom 
i znajomym, którzy często anonimowo 
i bez rozgłosu pomagają nam z czystej 
życzliwości i sympatii. Dziękuję całemu 
Zarządowi i trenerom, za ich obecność 
i pracę. Z takim składem ludzi jesteśmy 
w stanie osiągnąć te cele. Bo pieniądze 

raz są, raz ich nie ma, a praca i oddanie 
tych wszystkich ludzi, kiedyś zaowocu-
je i Luboń znów będzie mógł być dum-
ny ze swojego Lubońskiego!

Qn Jakie są Pana ambicje sportowe?

Z historii trzeba umieć wyciągać wnio-
ski. Jeśli za szybko chcesz  się gdzieś 
wspiąć, a nie jesteś na to przygotowany, 
to upadek jest nieunikniony i szczegól-
nie bolesny. To spotkało naszych senio-
rów i to samo zauważyłem w piłce mło-
dzieżowej. Niestety, wiele szkółek nie 
stawia na wychowanie młodzieży, ale 
na szybki sukces sportowy za wszel-
ką cenę. Zespoły budowane w  ten 
sposób, w większości przestają póź-
niej istnieć. Potem osieroceni, młodzi 
piłkarze tych drużyn, zmuszeni są 
szukać dla siebie nowego miejsca, 
a w większości się zniechęcają i po-
rzucają swoją pasję. Tymczasem, oba 
nasze zespoły juniorów młodszych, 
które są u  progu swojej kariery se-
niorskiej, są dziś czołowymi druży-
nami I ligi okręgowej, czyli w gronie 
kilkunastu najlepszych zespołów 
w  całej Wielkopolsce! To u  nas za-
czął, przed ponad 6 laty, trener Se-
bastian Maćkowski, który często 
nawet kosztem wyniku, pozwalał 
grać każdemu chłopakowi. Wycho-
wywał ich w duchu gry zespołowej, 
która zaczęła szczególnie procento-
wać po wejściu na duże boisko, gdzie 
liczyła się już cała 11-tka, a nie tylko 
pojedyncze indywidualności. W ten 
sposób, chłopacy osiągali kolejne 
awanse sportowe, a  do tej drużyny 
chcieli dołączać kolejni młodzi pił-
karze. To samo widać już w  drugiej 
drużynie tego trenera – grupie tramp-
karzy – i tej samej filozofii trzymają się 
pozostali nasi trenerzy w  młodszych 
grupach. Dlatego, mamy oczywiście 
ambicje ponownych seniorskich awan-
sów sportowych w  przyszłości, ale ta-
kich, na jakie będziemy przygotowani 
pod względem sportowym, organizacyj-
nym i, nie ma co ukrywać, finansowym. 
Żeby każdy nasz piłkarz, czy piłkarka, 
rodzic, kibic czy sympatyk mógł z dumą 
powiedzieć o sobie, jak w naszym starym 
haśle: „Jestem LUBOŃski!”

oprac. Władysław Szczepaniak

n
Roman Winkel – nowy prezes Lubońskiego Klubu Sportowego    
fot. Władysław Szczepaniak
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W niedzielę, 14 października, odbyła się 
kolejna już, 19. edycja Poznań Maratonu 
im. Macieja Frankiewicza, którego or-
ganizatorem był Poznański Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji. Bieg wystartował 
o godz. 9 z ul. Grunwaldzkiej, a zakoń-
czył się ok. 15 na terenie Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich. Najszyb-
ciej trasę liczącą ok. 42  km pokonał 
Kyeva Cosmas Mutuku z Nairobi (KEN), 
rocznik 1985  r., kat. M30 w  czasie 
02:11:43. Jak dotąd, w 18. maratonach 
(do roku  2017) wystartowało aż 
66  847  osób z  57  państw! Tym razem 
klasyfikacja generalna objęła 4 877 bie-
gaczy, w tym 41 mieszkańców Lubonia, 
których prezentujemy poniżej. Podane 
wyniki są nieoficjalne.

Najlepszy okazał się Janusz Wiśniewski, 
Siedmiomilowe Buty/Wyborowa, rocz-
nik: 1973 r., kategoria M45, z  czasem 
03:07:33 i  numerem startowym: 861. 
Zajął: 157. miejsce. Dalsze lokaty uzy-

skali: Przemysław Pochylski, Zgrupka 
Team, 1974 r., kat. M40, 03:19:52, nr 
4007, m. 398; Maksymilian Zieliński, 
1999 r., kat. M18, 03:21:44, nr 5839, m. 
438; Eryk Watros, 31 BLT, 1986 r., kat. 
M30, 03:22:34, nr 1715, m. 464; Bar-
tosz Tomaszewski ,  1988 r. ,  kat. 
M30, 03:23:41, nr 2874, m. 491; 
Michał Szymaniak ,  Milan Club 
Polonia, 1978 r., kat. M40, 03:24:29, 
nr 2765, m. 511; Adam Jankowiak, 
SPP Team,  1983 r. ,  kat .  M30, 
03:26:48, nr 4459, m. 570; Marek 
Siuda, IZMARK, 1968 r., kat. M50, 
03:31:36, nr 2243, m. 758; Katarzy-
na Strzałkowska ,  LuckyLUzers, 
1981 r., kat. K30, 03:38:24, nr 4736, 
m. 981; Piotr Wiercioch, 1974 r., 
kat.  M40, 03:40:29, nr 1511, m. 
1067; Jarosław Ptak, LuckyLUzers, 
1973 r., kat. M45,03:50:33, nr 729, m. 
1511; Mariusz Pawlak, 1986 r., kat. 
M30, 03:52:39, nr 1799, m. 1598; Ma-
ximilian Piernikarski, 1990 r., kat. 

Nasi w Poznań Maratonie M18, 03:54:31, nr 456, m. 1707; Rafał 
Paluszkiewicz, SPP Team, 1976 r., kat. 
M40, 03:55:47, nr 4457, m. 1786; Patryk 
Kanarkowski, 1986 r., kat. M30, 
03:57:40, nr 4403, m. 1899; Michał Gil, 
Luboński Klub Biegacza, 1997 r., kat. 
M18, 03:58:18, nr 3534, m. 1956; Sła-
womir Strączek, Atlas Running Team, 
1984 r., kat. M30, 03:58:19, nr 4762, 
m. 1958; Sławek Budziszewski, 1972 
r., kat. M45, 04:08:23, nr 4499, m. 2403; 
Maciej Klaus, Profi Center, 1971 r., 
kat. M45, 04:10:45, nr 2816, m. 2505; 
Zbigniew Bukalski, Bridgestone, 1970 
r., kat. M45, 04:10:50, nr 3977, m. 2511; 
Mateusz Klimorowski, 1985 r., kat. 
M30, 04:14:00, nr 5150, m. 2701; Ma-
ciej Wosik, 1995 r., kat. M18, 04:16:27, 
nr 421, m. 2828; Katarzyna Izydorska, 
For Run Team, 1982 r., kat. K30, 
04:16:32, nr 2958, m. 2832; Marzena 
Kwaśna, SPP Team, 1971 r., kat. K45, 
04:17:00, nr 4458, m. 2854; Gośka 
Płóciennik, Libra Team, 1975 r., kat. 
K40, 04:17:52, nr 2336, m. 2897; Pau-
lina Nowacka, Drużyna Wilka, 1976 r., 
kat. K40, 04:29:36, nr 3375, m. 3412; 
Artur Cichy, 1978 r., kat. M40, 04:30:33, 

nr 1223, m. 3470; Janusz Perczak, 1990 
r., kat. M18, 04:34:45, nr 3706, m. 3609; 
Michał Kucharski, „Piotr i  Paweł” 
Marka Formy, 1981 r., kat. M30, 
04:35:30, nr 1365, m. 3641; Magdale-
na Nater, 1973 r., kat. K45, 04:42:38, 
nr 5898, m. 3901; Andrzej Drgas, 
Motor Luboń Team, 1955 r., kat. M60, 
04:45:43, nr 2873, m. 3992; Agnieszka 
Szenknecht, 1980 r., kat. K30, 04:48:55, 
nr 2704, m. 4081; Sławomir Golak, 
1968 r., kat. M50, 04:50:20, nr 5583, 
m. 4122; Arek Rogowicz, 1996 r., kat. 
M18, 04:51:36, nr 3257, m. 4155; 
Krzysztof Górecki, 1981 r., kat. M30, 
04:55:03, nr 5830, m. 4262; Ewa Bart-
kowiak, 1976 r., kat. K40, 05:16:36, nr 
2966, m. 4577; Jarosław Otocki, 1977 r., 
kat. M40, 05:24:39, nr 4059, m. 4676; 
Wojciech Witkowski, 1984 r., kat. M30, 
05:25:04, nr 1921, m. 4681; Tomasz 
Zagozda, Tomasz biega, 1961 r., kat. 
M55, 05:25:58, nr 4094, m. 4686; Edyta 
Pawlęty, 1996 r., kat. K18, 05:35:06, nr 
2308, m. 4763; Roman Ofierzyński, 
Arch, 1952 r., kat. M65, 06:16:00, nr 261, 
m. 4871;

Natalia

W Luboniu wystartował Program 
„Pingpongowe Marzenia z PSE” (PSE 
– Polskie Sieci Elektroenergetyczne), 
mający rozwijać talenty sportowe mło-
dych tenisistów stołowych z Lubonia 
i okolic, będących nadzieją na przyszłe 
sukcesy Polski na arenie europejskiej 
i światowej.
Do wzięcia udziału w Programie wyty-
powano 70 klubów tenisa stołowego 
z całej Polski, w tym LKTS Luvena Lu-
boń. Przy wyborze kierowano się takimi 
kryteriami jak: sukcesy sportowe klubów, 
liczba posiadanych przez klub, aktyw-
nych licencji zawodniczych oraz liczba 
zdobytych punktów rankingowych 
w klasyfikacji ogólnopolskiej.
Program będzie realizowany w latach 
2018-2020 i  stanowi element „Naro-
dowego Programu Rozwoju Tenisa 
Stołowego” realizowanego przez Polski 
Związek Tenisa Stołowego. Zadaniem 
programu jest umożliwienie bezpłat-
nego udziału dzieciom ze szkół pod-
stawowych w  zajęciach sportowo-re-
kreacyjnych ze szczególnym uwzględ-
nieniem tenisa stołowego. Koordyna-
torem projektu z  ramienia Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego jest Jakub 
Otyś.
„Jest wiele powodów, dla których war-
to rozwijać tenis stołowy w  naszym 
kraju: jest to najlepszy sport dla mózgu 
wg D.G. Amen, najlepszy sport dla ko-

ordynacji ciała i  umysłu wg P. Tsang, 
a  także najlepszy sport do utrzymania 
zdrowia w dobrej kondycji na całe życie 
wg W. Wingera.” – pisze Jerzy Grycan, 
były trener reprezentacji Polski w tenisie 
stołowym, w  „Narodowym Programie 
Rozwoju Tenisa Stołowego”.
W ramach Projektu „Pingpongowe Ma-
rzenia z  PSE” obejmuje finansowanie 
pracy trenerów tenisa stołowego, zakup 
sprzętu sportowego, podnoszenie kwa-
lifikacji zawodowych trenerów pracują-
cych z dziećmi, a także organizację obo-
zów sportowych dla najlepszych zawod-
ników, biorących udział w programie.
Program jest prowadzony przy udziale 
Ministerstwa Sportu i  Turystyki oraz 
dzięki Partnerowi Programu – Polskim 
Sieciom Elektroenergetycznym SA, ope-
ratorowi systemu przesyłowego energii 
elektrycznej w Polsce.

Więcej informacji o programie znaleźć 
można na stronie:
http://pzts.pl/pingpongowe-marzenia-z-pse

PZTS

Pingpongowe Marzenia 
z PSE w Luboniu O Puchar Tymbarku

Dwa zespoły SP  1 rocznik 2007-2008 
oraz 2009-2010 wzięły udział w  XIX 
Turnieju Piłki Nożnej Chłopców „Z 
podwórka na stadion”. W rozgrywkach 
na poziomie gminy rozgrywanych na 
boisku przy SP 2 obydwa zespoły wygra-
ły turniej, nie ponosząc porażki i awan-
sując do turnieju powiatowego, który 
rozegrano 7 listopada w  Poznaniu na 
boiskach ze sztuczną nawierzchnią. Ze-
spół Jedynki rocznik 2007-2008 za prze-
ciwników miał zespoły SP Owińska, SP 2 
Swarzędz, SP Lusowo, SP  1 Buk, SP  1 
Skórzewo, SP Owińska oraz SP 2 Plewi-
ska. Chłopcy z  Jedynki wygrali pięć 
meczy oraz zremisowali 2:2 z Plewiska-
mi z  dorobkiem 16 pkt. i  zwyciężyli 
w turnieju. Zostali tym samym mistrzem 
powiatu i awansowali do rozgrywek wo-
jewódzkich w Wielkopolsce. Zespół grał 
w składzie: Wiktor Obremski w bramce 

oraz zawodnicy z  pola: Jan Andersz, 
Antoni Rosa, Jan Kosik, Kacper Czyż, 
Maciej Paszkiewicz, Tomasz Duszyński, 
Franciszek Łacny, Igor Bartkowiak, Piotr 
Tyrpin, trenerem i opiekunem drużyny 
był Lech Bartkowiak.
Rocznik 2009-2010 nie zdołał się zakwa-
lifikować do dalszych gier.

Qn Zespól rocznika 2007-2008 już 24 listo-
pada zagra w halowym turnieju „Błękitni 
CUP 2018” – o Puchar Prezesa Amica SA.

Piłkarskie mikołajki
9 grudnia UKS Jedynka Luboń tradycyj-
nie organizuje w  hali LOSiR Turniej 
Mikołajkowy w dwóch kategoriach wie-
kowych – trampkarze młodsi rocznik 
2005-2006 oraz młodziki rocznik 2007-
2008. W turnieju zagrają zespoły zapro-
szone przez UKS Jedynka.

Lech Bartkowiak

Sportowe wieści z Jedynki

n
Zawodnicy SP1 po turnieju „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku    
fot. D. Paprocki 

W niedzielę, 11 listopada o godz. 11, w meczu derbowym na boisku przy ul. 
Szkolnej Pogrom Luboń pokonał Luboński Klub Sportowy 2:1!
Więcej w następnym wydaniu „Wieści”.

(K)

Sensacja sezonu!
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Najlepszy w Wielkopolsce!
6 października w  Poznaniu odbył  się 
1.  Grand Prix Wielkopolski Kadetów 
2018. W  imprezie wystartowali też re-
prezentanci LKTS, w kategorii kadetek: 
Julia Gładysz i  Magdalena Konieczna, 
oraz kadeci: Damian Pyśk, Filip Boro-
wiak i Kacper Zrol, Jan Stando, Mikołaj 
Zrol, Ignacy Bogajewski i Michał Ant-
kowiak. Nasi reprezentanci stoczyli wie-
le zaciętych, interesujących i  stojących 
na wysokim poziomie pojedynków. Naj-
lepiej zaprezentował  się Damian Pyśk 
– zdobywca złotego medalu. Julia Gła-
dysz uplasowała się na 4. pozycji. Miejsce 
w  czołowej „10” zajął młodzik Filip 
Borowiak. Pozostali nasi reprezentanci 
zaprezentowali waleczność i ambicję oraz 
zebrali cenne doświadczenie i  wnioski 
do dalszego treningu. Do zajęcia lepszych 
miejsc zabrakło niewiele.

Zwycięstwo w 1 lidze kobiet!
Zawodniczki pierwszoligowej LKTS Lu-
vena Luboń w 4. kolejce podejmowały 
zespół GOSRiT Luzino. Zespół z woje-
wództwa pomorskiego rywalizował 
z  LKTS-em w  czerwcowym barażu 
o  awans do 1  ligi. Po kilku roszadach 
w  lidze, także i  on ostatecznie wziął 
udział w rozgrywkach 1-ligowych. Za-

wodniczki LKTS wygrały spotkanie 7:3. 
Bardzo duże znaczenie miał komplet 
zwycięstw na stole nr 1 Pauliny Nowac-
kiej i Anity Chudy. Największą trudność 
luboniankom sprawiła grająca stylem 
defensywnym na 2. stole Natasza Żełu-
dok – zdobywczyni kompletu punktów. 
Dwa punkty na 2. stole wywalczyły Jo-
anna Spychała i Maja Zielińska. W jed-
nym singlu zagrała najmłodsza zawod-
niczka LKTS Luboń – Zuzanna Sułek, 
rywalizowała z N. Żałudok. Zwycięstwo 
pozwoliło awansować na bardzo dobre 
5. miejsce. 

Sukces w 2. lidze
W 2. lidze kobiet zawodniczki LKTS-u 
zagrały spotkanie ze spadkowiczem 
z 1 ligi – KS Stella Niechan Gniezno (4-
6), który przez 12 sezonów występował 
w wyższej klasie oraz 2 lata w ekstrakla-
sie. Lubonianki nie były faworytkami, 
ale zagrały bardzo dobre spotkanie, od-
nosząc wiele cennych zwycięstw. LKTS 
Luvena  II Luboń wystąpił w  składzie: 
Natalia Piechota, Zuzanna Woźniak, 
Kinga Rogalka, Julia Gładysz i Wiktoria 
Frelich.

Męskie remisy
W pierwszej kolejce 
2  ligi mężczyzn lubo-
nianie zremisowali 
w  Śmiglu z  Polonią. 
Tym razem także zdo-
byli w meczach z zespo-
łem UKS Nałęcz Ostro-
róg i MKTS Opalenica 
po 1 punkcie (dwa re-
misy 5:5). Wielkie bra-
wa należą  się zdobyw-
com kompletu punktów 
– Maciejowi Wiśniew-
skiemu i Danielowi We-
lke, którzy wygrali 
wszystkie mecze. Pozo-
stali zawodnicy nawią-
zywali walkę z rywala-
mi, ale do sukcesu koń-
cowego zabrakło do-

Waleczni tenisiści
Kronika Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego Luvena Luboń

świadczenia. W  kadrze zespołu są: 
Marcin Pawlak, Michał Deigsler i Da-
mian Pyśk.

Grand Prix kadetów
Damian Pyśk i Julia Gładysz startowa-
li w  weekend 13-15 października 
w 1. Grand Prix Polski Kadetek i Ka-
detów w Krakowie, które było czwar-
tym w tym sezonie z cyklu turniejów 

ogólnopolskich, po Grand Prix mło-
dzików, juniorów i seniorów, w których 
wystąpili zawodnicy z Lubonia. W tym 
turnieju eliminacyjnym bardzo blisko 
wywalczenia awansu była Julia Gła-
dysz, zabrakło zwycięstwa w fazie play-
-off w  grze o  bezpośredni awans do 
turnieju głównego. Damian będąc 
młodzikiem, rywalizował ze starszymi 
zawodnikami. Ostatecznie zakończył 
turniej w przedziale 41-48.

Zawody dla żaków
W dniach 19-21 października w Zie-
lonej Górze odbyło się I Grand Prix 
Polski Żaków. LKTS Luvena Luboń 
reprezentowali Kacper Zrol i Bartosz 
Sułek. Bartek startował w  elimina-
cjach. Mimo że rywalizował ze star-
szymi, zaprezentował  się z  dobrej 
strony. Nie wystarczyło to do awansu, 

ale zebrał cenne doświadczenie. 
W fazie grupowej turnieju głównego 
zagrał Kacper Zrol, który w meczu 
o awans do „32” przegrał 3:1. Osta-
tecznie zakończył turniej w  prze-
dziale miejscowym 41-48.

Kolejne zwycięstwo w lidze!
Po zaciętym i emocjonującym spotkaniu, 
zawodniczki LKTS-u wygrały na wyjeź-
dzie z IKTS Noteć Inowrocław 6:4. Ak-
tualnie zajmują w 1. lidze kobiet bardzo 
dobre, 3. miejsce! To znakomity począ-
tek sezonu, który gwarantuje spore emo-
cje w  następnym, 2018-2019. LKTS 
Luvena Luboń to połączenie doświad-
czenia i  młodości. Składa  się głównie 
z wychowanek klubu. Zdobycze punk-
towe, co ważne, rozkładają  się na cały 
zespół, a  to stanowi o  jego sile, gdyż 
bardzo wyrównany skład pozwala od-
powiednio rotować składem pod wzglę-
dem taktycznym. W kolejnych spotka-
niach zawodniczki LKTS Luvena Luboń 
także powalczą o  punkty. Po awansie, 
celem numer jeden w sezonie jest utrzy-
manie w  1.  lidze. Punkty dla LKTS-u 
zdobyły: Anita Chudy (2), Joanna Spy-
chała (1,5), Paulina Nowacka (1), Maja 
Zielińska (1), Zuzanna Sułek (0,5).

4. miejsce Filipa
Czwórka reprezentantów LKTS-u – Filip 
Borowiak, Kacper Zrol, Bartosz Sułek 
i  Adam Jakubowicz – wystartowała 
w 2. Grand Prix Wielkopolski Młodzi-
ków w Krzyżu Wielkopolskim w walce 
o  awans do imprezy ogólnopolskiej. 
Dzięki wysokim pozycjom w Polsce limit 
zapewniający udział w Grand Prix Polski 
posiadają już Patrycja Frelich i Damian 
Pyśk. W turnieju wojewódzkim najwyż-
sze – 4. miejsce wywalczył Filip Boro-
wiak. Pozostała trójka zawodników star-
tuje jeszcze w kategorii żaków. W tur-
nieju młodzików zdobywają cenne do-
świadczenie.

Stypendyści Miasta
Program stypendialny w Luboniu ma na 
celu wsparcie finansowe najbardziej 
uzdolnionych uczniów w dziedzinie do-
konań naukowych, artystycznych i spor-
towych. Stypendia sportowe 2018 otrzy-
mały po raz kolejny również zawodnicz-
ki LKTS-u: Maja Zielińska, Zuzanna 
Sułek i Anita Chudy.

Piotr Ciszak

n
Kacper Zrol z trenerem Adamem Adam-
czykiem

n
Zawodniczki LKTS-u Luvena Luboń na zwycięskich, 
1-ligowych zawodach w Inowrocławiu

n
2-ligowy zespół kobiet z LKTS-u

n
Mężczyźni – 2 liga
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Wrzesień
Strażnicy miejscy wykonali we wrześniu 
581 różnych interwencji.
Qn Na podstawie zapisów „Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na te-
renie Miasta Luboń” podjęliśmy 29 akcji. 
Dotyczyły one w głównej mierze zanie-
czyszczonych i zarośniętych chwastami 
chodników i nieruchomości.
Qn Pierwsze jesienne chłodniejsze dni spra-

wiły, że odnotowaliśmy 11 interwencji 
związanych z potencjalnym przetwarza-
niem nieczystości stałych w piecach do 
tego nieprzeznaczonych.
Qn Interwencji związanych z  narusze-

niem przepisów ruchu drogowego było 
we wrześniu 58. Ponadto 14 razy straż-
nicy podjęli stosowne działania związane 
z zanieczyszczeniem drogi publicznej.
Qn Dzięki działaniom Straży Miejskiej z te-

renu naszego miasta „znikęło” kolejnych 
7 wraków pojazdów mechanicznych.
Qn 21 razy interwencje były związane 

z  nieprzestrzeganiem przez właścicieli 
czworonogów nakazanych i  zwykłych 
środków ostrożności przy trzymaniu 
zwierząt.
Qn Wraz z  funkcjonariuszami Komisa-

riatu Policji wykonaliśmy 14 łączonych 
patroli prewencyjnych w godzinach 6 – 
14 oraz 9 patroli, których podstawowym 
zadaniem była kontrola przestrzegania 
przepisów „Ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” 
na terenie Lubonia. Interwencji w tym 
zakresie było 80. Osiem osób zostało 
ukaranych grzywnami mandatowymi.
Qn Z pracownikami Miejskiego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej dokonaliśmy 6 

kontroli w miejscach zamieszkania osób 
korzystających z pomocy tej instytucji.
- Strażnicy miejscy brali udział w zabez-
pieczeniu ładu i porządku podczas „Biby 
w Lasku”. Pomagali także podczas awarii 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ulic Żabikowskiej-11 Listopada-Puła-
skiego w bezpiecznym dotarciu do szko-
ły dzieciom i młodzieży.

Październik
W październiku podjęli 31 interwencji 
związanych z  potencjalnym spalaniem 
nieczystości stałych w piecach do tego 
nieprzeznaczonych. W jednym przypad-
ku nałożyliśmy mandat karny, a w ko-
lejnych trzech pobraliśmy do analizy 
popiół z palenisk. Wyniki tych próbek 
będą nam przekazane w listopadzie. Ko-
rzystając z  okazji pragnę czytelnikom 
„Wieści Lubońskich” przypomnieć, iż 
zgodnie z Uchwałą Semiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego na terenie całego 
województwa od 1 maja 2018 roku za-
kazuje się spalania:
1. węgla brunatnego oraz paliw stałych 
produkowanych z jego wykorzystaniem,
2. mułów i flotokoncentratów węglowych 
oraz mieszanek produkowanych z  ich 
wykorzystaniem,
3. paliw, w których udział masowy węgla 
kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm 
wynosi więcej niż 15 % (miał najgorszej 
jakości),
4. węgla kamiennego oraz 
paliw stałych produkowa-
nych z wykorzystaniem tego 
węgla, nie spełniających któ-
regokolwiek z wymienionych 
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Wrzesień
Ochotnicza Straż Pożarna w  Luboniu 
odnotowała we wrześniu 28 zdarzeń – 
w przypadkach 6 pożarów, 17 miejsco-
wych zagrożeń oraz 5 fałszywych alar-
mów. Interwencje miały miejsca w Lu-
boniu, Poznaniu na autostradzie A2 oraz 
na terenie gminy Komorniki.

Qn 02.09 – Luboń, ul. Kopernika – pożar 
śmieci przy garażu,
Qn 03.09 – Luboń, ul. Żabikowska – roz-

poznanie zagrożenia związanego z owa-
dami błonkoskrzydłymi do czasu dojazdu 
jednostki specjalistycznej,
Qn 03.09 – Luboń, ul. Unijna-Żabikow-

ska – wypadek samochodowy,
Qn 04.09 – Szreniawa (Muzeum Rolnictwa) 

– sprawdzenie przyczyny włączenia się 
systemu monitoringu przeciwpożarowego 
(alarm fałszywy),
Qn 05.09 – Luboń, ul. Źródlana – rozsz-

czelnienie butli z gazem,
Qn 09.09 – Łęczyca, ul. Poznańska – usu-

nięcie plamy ropopochodnej z powierzch-
ni jezdni,
Qn 09.09 – Szreniawa – pożar na łące 

(alarm fałszywy),
Qn 11.09 – Luboń, ul. Sikorskiego – za-

bezpieczenie lądowania śmigłowca Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego,
Qn 11.09 – Komorniki, ul. Poznańska 

(ARKO) – sprawdzenie przyczyny włą-
czenia się systemu monitoringu przeciw-
pożarowego (alarm fałszywy),
Qn 13.09 – trasa S11 – wypadek samo-

chodowy,
Qn 15.09 – autostrada A2 – wypadek sa-

mochodowy,
Qn 16.09 – Komorniki, ul. Kolumba (Cen-

trum Volkswagen) – sprawdzenie przy-

czyny włączenia się systemu monitoringu 
przeciwpożarowego (alarm fałszywy),
Qn 17.09 – Wiry, ul. Południowa – pożar 

suchej roślinności po zbiorze ziemniaków,
Qn 18.09 – Luboń, ul. Armii Poznań-

-Narutowicza – wypadek samochodo-
wy (alarm fałszywy),
Qn 18.09 – Luboń, ul. Kręta – otwarcie 

mieszkania w asyście policji,
Qn 19.09 – Łęczyca, ul. Poznańska – wy-

padek samochodowy,
Qn 19.09 – Luboń, ul. Groszkowa – po-

żar mieszkania,
Qn 21.09 – Luboń, ul. Paderewskiego – 

pożar samochodu,
Qn 21.09 – Luboń, ul. Dożynkowa – usu-

nięcie plamy ropopochodnej z powierzch-
ni jezdni,
Qn 22.09 – Łęczyca, ul. Poznańska – usu-

nięcie powalonego drzewa,
Qn 23.09 – Poznań, ul. Karpia – pożar 

magazynów,
Qn 23.09 – Luboń, ul. Okrzei – pompo-

wanie wody z piwnicy,
Qn 23.09 – Luboń, ul. Dworcowa-Kona-

rzewskiego – zalana ulica, udrożnienie 
studzienek burzowych,
Qn 24.09 – Poznań, ul. Dolna Wilda – 

wpadek samochodowy,
Qn 24.09 – Luboń, ul. Konarzewskiego 

– zamknięcie otwartej studzienki kana-
lizacyjnej,
Qn 24.09 – autostrada A2 – wypadek sa-

mochodowy,
Qn 27.09 – Komorniki, ul. Jeziorna – ko-

lizja samochodowa,
Qn 28.09 – Luboń, ul. 11 Listopada – spraw-

dzenie przyczyny zadymienia w budynku 
jednorodzinnym.

Norbert Kaźmierczak
OSP

Kronika strażacka
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Qn 1 października o godz. 20.40 policjanci 

znaleźli poszukiwany wcześniej motorower 
marki „Romet”, porzucony w Strumieniu 
Junikowskim przy ul. Unijnej.
Qn 3  października o  godz.13.20 miesz-

kanka Lubonia jadąc rowerem, w trakcie 
skręcania w ul. Chemików została potrą-
cona przez wyprzedzający ją samochód 
ciężarowy MAN. Rowerzystka doznała 
ciężkiego urazu nogi i została hospita-
lizowana. Oboje uczestnicy zdarzenia 
byli trzeźwi.
Qn Pomiędzy 3 a 4 października z volvo 

przy ul. Żabikowskiej skradziono dwa 
lusterka boczne. Straty 1 000 zł.
Qn 4 października między godz. 18 a 21, 

po wyłamaniu okna tarasowego w kuchni, 
włamano się do domu jednorodzinnego 
przy ul. Karłowicza i skradziono gotów-
kę oraz srebrne kolczyki. Na miejscu za-
bezpieczono ślady daktyloskopijne. Straty 
3 000 zł.
Qn Pomiędzy 7 a 27 października skradzio-

no fiata Ducato z niestrzeżonego parkin-
gu przy ul. Osiedlowej. Straty 45 000 zł.
Qn 6 października o godz. 18.40, na lu-

bońskim odcinku Autostrady A-2 zatrzy-
mano nietrzeźwego obywatela Ukrainy 

(2,2 promila!), który kierował ciągnikiem 
siodłowym marki „Mercedes” z naczepą.
Qn 10 października o godz. 8.55, w wy-

niku uszkodzenia elementu taśmy pro-
dukcyjnej, doszło do zadymienia hali na 
terenie firmy „Luvena” przy ul. Romana 
Maya. Znajdujący się w niej pracownicy 
natychmiast ją opuścili. W akcji gaśni-
czej brało udział 5 jednostek Straży Po-
żarnej. Po jej zakończeniu, pracownicy 
wrócili do hali.
Qn 12  października po południu, przy 

ul. Powstańców Wlkp. skradziono ro-
wer o wartości 800 zł. Policjanci ustali-
li sprawcę kradzieży, rower odzyskano.
Qn 12 października po południu, przy ul. 

Powstańców Wlkp. zatrzymano mężczy-
znę, który ukradł mieszkańcowi Obornik 
portfel z dokumentami, telefon komór-
kowy i kurtkę.
Qn Pomiędzy 12 a 15 października z nie-

strzeżonego parkingu wypożyczalni po-
jazdów „KR Partner” przy ul. Dworcowej 
skradziono lexusa. Straty 110 000 zł.
Qn 14  października między 00.30 a  13, 

przy ul. Żabikowskiej uszkodzono karo-
serię samochodu. Straty 2 000 zł.

Qn 14 października o godz. 12.10 przy 
ul. Sikorskiego zatrzymano mężczyznę 
posiadającego przy sobie narkotyki.
Qn 15 października o godz. 15.05, na ul. 

11 listopada, w trakcie nieporozumienia 
kierowców jeden z nich uderzając drzwiami 
pojazdu, celowo uszkodził pojazd dru-
giego. Ponadto podczas awantury groził 
mu pozbawieniem życia. Straty 600 zł.
Qn Pomiędzy 15 a 19 października uszko-

dzono drzwi wejściowe i  tarasowe do 
domu jednorodzinnego przy ul. Plata-
nowej. Straty 2 700 zł.
Qn 17 października, posługując się kartą 

bankową mieszkanki Lubonia, dokonano 
nieuprawnionych transakcji z jej konta 
w Banku „Millenium”. Straty 447 zł.
Qn 18  października przed południem, 

w sklepie „Rossman” w CH „Pajo” przy 
ul. Żabikowskiej skradziono perfumy. 
Straty 2 660 zł.
Qn 18 października przed południem skra-

dziono perfumy w sklepie „Rossman” w CH 
„Factory” przy ul. Dębieckiej. Straty 2 600 zł.
Qn Pomiędzy 18 a 19 października uszko-

dzono szybę czołową opla przy al. Jana 
Pawła II. Straty 1 500 zł.
Qn 19 października posługując się kartą 

bankową lubonianki, dokonano nieupraw-
nionych transakcji z jej konta w Banku 
„Millenium”. Straty 500 zł.
Qn Pomiędzy 13 września a 21 paździer-

nika, posługując się danymi karty banko-
wej mieszkańca Poznania, dokonano nie-

uprawnionych transakcji z konta w „Alior 
Bank”. Straty 606 zł.
Qn 24 października o godz. 11.35 kie-

rujący oplem uderzył w  sygnalizator 
świetlny na skrzyżowaniu ulic Sobie-
skiego i 1 Maja, a następnie potrącił 
kobietę przechodzącą na przejściu dla 
pieszych, na zielonym świetle! Miesz-
kanka Wir doznała złamania nosa i ura-
zu szczęki oraz była hospitalizowana. 
Kierowca był trzeźwy.
Qn 25 października między godz. 10 a 13, 

po wyłamaniu okna, wtargnięto do domu 
jednorodzinnego przy ul. Sobieskiego 
i skradziono: gotówkę, klasery z mone-
tami i biżuterię. Straty 25 000 zł.
Qn 26 października o godz. 13.15, przy 

ul. Armii Poznań autobus marki Scania 
potrącił rowerzystkę. Kobieta została 
ranna. Po oględzinach medycznych 
w szpitalu oraz opatrzeniu, zwolnio-
no ją do domu.
Qn Pomiędzy 29 a 30 października skra-

dziono osłonę klamki volkswagena za-
parkowanego przy ul. Żabikowskiej. 
Straty 550 zł.
Qn 27 października o godz. 20 przy ul. 

Żabikowskiej zatrzymano nietrzeźwego 
kierowcę fiata (2,2 promila!).
Qn 30 października o godz. 

15.20, przy ul. Źródlanej 
zatrzymano mężczyznę 
posiadającego przy sobie 
narkotyki.
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parametrów jakościowych: 
wartość opałowa co najmniej 
23 Mj/kg, zawartość popiołu 
nie więcej niż 10%, zawartość 
siarki nie więcej niż 0,8%

5. biomasy stałej, której wilgotność w sta-
nie roboczym przekracza 20%.
Ponadto w minionym miesiącu odnoto-
waliśmy m.in. innymi 11 interwencji zwią-
zanych z  niezachowaniem nakazanych 
i zwykłych obowiązków przez właścicieli 
psów. W 5. przypadkach działania te za-
kończyły  się grzywnami mandatowymi. 
71 razy interweniowaliśmy w sytuacjach, 
kiedy kierujący pojazdami mechaniczny-
mi przekroczyli przepisy ruchu drogowe-
go w zakresie postoju i zatrzymania. Pięciu 
z nich ukarano mandatami karnymi kre-
dytowanymi. Strażnicy doprowadzili rów-
nież do usunięcia z terenu naszego miasta 
6. wraków pojazdów mechanicznych. Za 
nieprzestrzeganie zapisów „Ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi” grzywnami zostały uka-
rane 4 osoby spożywające alkohol w miej-
scach publicznych. Interwencji związanych 
z nadużywaniem alkoholu było 14. W mi-
nionym miesiącu strażnicy miejscy wyko-
nali wspólnie z funkcjonariuszami luboń-
skiej policji 11 patroli prewencyjnych 
w godzinach 6-14 oraz 5 patroli szkolnych, 
których zasadniczym celem jest kontrola 
rejonów lubońskich placówek oświato-
wych. Ponadto z pracownikami Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej dokona-
liśmy 6 kontroli w miejscach zamieszkania 
osób korzystających z pomocy tej instytu-
cji. 31 października rozpoczęła się corocz-
na akcja „Znicz”. Jak co roku wiązało się 
to ze zmianą organizacji ruchu przy cmen-
tarzu parafialnym w Żabikowie. Uspraw-
niliśmy więc ruch pojazdów mechanicz-
nych w tym rejonie. Łącznie w paździer-
niku strażnicy miejscy podjęli 576 różnych 
interwencji.

SM
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Zabawa polega na odgadywaniu cie-
kawych i charakterystycznych miejsc 
w  Luboniu. Prosimy określić, co 
przedstawia opublikowana fotografia 
i gdzie obiekt się znajduje. Odpowie-
dzi można przesyłać (również pocz-
tą elektroniczną), dostarczać do re-
dakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 62) 
albo wrzucać do niebieskich skrzy-
nek „Wieści Lubońskich” na terenie 
miasta. Kartki z dopiskiem: „Zgadnij, 
co to” muszą być podpisane imie-
niem i nazwiskiem uczestnika kon-
kursu. Wśród tych, którzy nadeślą 
poprawne odpowiedzi, rozlosujemy 
upominki. Prosimy też o nadsyłanie 
swoich propozycji (fotografii).
Z uwagi na to, że w  ub. miesiącu, 
znaczną powierzchnię „WL” zajęła 
tematyka związana z wyborami sa-
morządowymi, rubryka „Zgadnij, co 
to?” nie ukazała się. Powracamy więc 
do zagadki sprzed dwóch miesięcy. 

Zdjęcie opublikowane we 
wrześniu przedstawiało 
zwieńczenie połączenia 
bloków z  adresem ul. 
Wschodnia 21-23 w No-
wym Centrum Lubonia 
przy ul. Andrzeja Mizer-
ki. Spośród poprawnych 
odpowiedzi wylosowaliśmy 
tę, którą nadesłał Mariusz 
Warecki. Po odbiór nie-
spodzianki zapraszamy do 
redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/62) w godzinach dy-
żurów.

(red)

Zgadnij, co to?

n
 Zgadnij, fasadę jakiego budynku w Luboniu 
pokazano na zdjęciu?    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Qn Z okazji urodzin oraz imienin – Ire-
nie Czerwińskiej najserdeczniejsze ży-
czenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
dużo uśmiechu, dużo radości, spełnie-
nia wszystkich najskrytszych marzeń 
i samych przyjemnych w życiu zdarzeń 
życzą dzieci i wnuki.

Qn Kochanej Mamie, Marii Hróst, z oka-
zji 80. urodzin – dużo zdrowia szczęścia, 
pomyślności i uśmiechu na dalsze lata 
życzą Małgosia i Przemek.
Qn Naszej Mamie – Ewie Bazyli – z oka-

zji pięknych, 80. urodzin – sił, zdrowia, 
jasnych dni i słońca zaglądającego w każ-
dy kąt domu, spokoju wewnętrznego, 
harmonii oraz błogosławieństwa Bożego 
życzą córki z rodzinami.

Z serca

Witam wszystkich lubiących rozwiązywać zagadki i  łamigłówki. Minęło już 10 
tygodni nauki w szkole. Pewnie wszyscy wybrali już samorządy klasowe i szkolne. 
Dorośli również wybierali swoje samorządy. Właśnie z tym tematem związane jest 
poniższe zadanie. Rozwiąż rebus, który składa się z dwóch wyrazów. Będę z nie-
cierpliwością czekała na rozwiązanie.
W październikowym wydaniu „Wieści”, które w większości było poświęcone wy-
borom samorządowym w  naszym mieście, powiecie i  województwie, zabrakło 
miejsca na łamigłówki. Dopiero dziś rozstrzygamy więc zagadki z wrześniowego 
numeru „WL”: 1. Kierowca tira jest kobietą, siostrą Macieja. 2. Państwa Europy to: 
Polska, Niemcy, Czechy, Rosja, Węgry. Nagrodę wylosowała Marysia Zakrzewska. 
Pozdrawiam serdecznie Zapraszam po słodką niespodziankę do redakcji. 

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki

Statystycznie:
Ujęto oraz zatrzymano na go-
rącym uczynku lub w bezpo-
średnim pościgu 11 sprawców.
Oszustwa – 2

Zabójstwa – 0
Zgwałcenia – 0
Rozboje – 0
Kradzieże z włamaniem – 2, wykryto – 0
Kradzieże pojazdów – 2, wykryto – 0
Kradzieże – 10, wykryto – 1
Samobójstwa – 0
Przestępstwa gospodarcze – 0
Przestępstwa narkotykowe – 2,
Fałszerstwa – 0
Wypadki drogowe – 4
Nietrzeźwi kierowcy – 2
Zatrzymania osób poszukiwanych – 11, 
w tym 2. listem gończym
Legitymowania – 254

na podstawie danych z Policji
oprac. PAW
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W Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu, dla mieszkańców Wiel-
kopolski funkcjonuje bezpłatny „Po-
licyjny telefon zaufania i  10 minut”: 
800 130 334. Infolinia jest czynna 
przez całą dobę. Dyżurujący policjan-
ci przyjmują od zgłaszających sprawy 
dotyczące szczególnie: braku reakcji 
lub przewlekłego oczekiwania na poli-
cję w sprawie zgłoszenia przestępstwa 
lub wykroczenia, na informacje o ich 
sprawcach, gdy zgłaszający nie chce 
osobiście zawiadomić o przestępstwie 
i zachować anonimowość, ukrywają-
cych się osobach podejrzanych, a także 
działaniach lub powiązaniach przestęp-
czych policjantów.

Ogólnopolski telefon zaufania 
dla dzieci i młodzieży: 116 111

www.116111.pl

Qn Z okazji 46. rocznicy ślubu – 
Kochanym Rodzicom i Dziadkom, 
Stefanii i Aleksandrowi Nadob-
nikom – bukiet najwspanialszych 
życzeń, nieprzemijającej miło-
ści oraz doczekania w  zdrowiu 
i szczęściu kolejnych jubileuszy 
składają: Ania i Piotr z Dawidem 
i Kacperkiem.

Qn Z okazji święta Waszego, życzenia 
wszystkiego najlepszego – niech każ-
dy dzień dostarcza radości i uśmiech 
zawsze w sercach gości, niechaj pro-
blemy Was omijają, a wszyscy bardzo 
Was kochają. Bo jak nikt inny na świe-
cie, Wy na to zasługujecie. Z okazji 
45. rocznicy ślubu Haliny i Mariana 
Florczaków życzą dzieci i wnukowie.

Na kolację do Restauracji „Pesto” w Centrum Pajo przy ul. Żabikowskiej 
(patrz str. 10) wybiorą się w tym miesiącu państwo Halina i Marian Flor-
czakowie. Życzymy przyjemności. Prosimy o kontakt redakcją.

Kolacja we dwoje

Blok z adresem: ul. 
Wschodnia 21-23 przy ul. 
Andrzeja Mizerki. W tym 
miejscu na przyziemiu 
w podcieniach znajdu-
je się restauracja „Sushi”   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
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Spis zapowiedzi imprez, spotkań, posiedzeń władz miasta, akcji, turniejów itp., 
zebranych w jednym miejscu. Apelujemy do organizacji i czytelników o prze-
kazywanie nam tych informacji.

Co, gdzie, kiedy
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Baw się z nami - XI 2018
imię i 

nazwisko

podpis

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych

na łamach “Wieści Lubońskich” w przypadku wygranej.

....................................................

....................................................adres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 16 17

13 14

18 19 20

23 24 2521 22 28 29 3026 27 31 32 33

Qn 17 listopada, godz. 12 – Spotkanie 
z Żubrem Pompikiem, czyli wspólne za-
bawy z Bajanką w ramach „Rodzinnych 
sobót w Bibliotece” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 18 listopada, godz. 10 – rajd pieszy 

„Barwy Jesieni” – start sprzed Domu Kul-
tury Rosnówko-Wypalanki, ul. 1 Maja 50
Qn 19 listopada, godz. 17 – Kino „Ka-

mera” – projekcje filmowych nowości – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska  42 
– wstęp 5 zł
Qn 19 listopada, godz.  18 – warsztaty 

rękodzieła – medalion ze zdjęciem lub 
grafiką – Ośrodek Kultury, ul. Sobieskie-
go 97 – 35 zł/os (zapisy)
Qn 20 listopada, godz. 18 – Wokół Wiel-

kiej Sceny – program operowy redaktora 
Piotra Nędzyńskiego – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 20 listopada, godz.  19 – otwarcie 

wystawy „Luboń w 100-lecie odzyska-

nia Niepodległości” – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97
Qn 21 listopada, godz.  12 – „Koncert 

na scenie młodych” w ramach wykładu 
sekcji literacko-bibliotecznej LUTW – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska  42 
– wstęp wolny
Qn 24 listopada – Lubońskim Szlakiem 

Architektury Przemysłowej – rezerwacja 
biletów (15 zł normalny, 12 zł ulgowy): 
infolubon@gmai.com lub 61 813 00 72 
i 500 287 325
Qn 26 listopada, godz. 17 – Kino „Ka-

mera” – projekcje filmowych nowości – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska  42 
– wstęp 5 zł
Qn 27 listopada, godz. 18 – Wieczór po-

ezji – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp wolny
Qn 28 listopada, godz. 12 – „Pisma świata” 

– wykład Dawida Tomalaka z Polskiego 
Centrum Kultury Azjatyckiej w ramach 

Poziomo:
 1.  miłośnik muzyki
 7.  gra w karty
 8.  potomstwo ptasie z jednego miotu
 9.  siepacz
 10.  zbiornik, do którego od-

prowadza się ścieki z do-
mowej kanalizacji

 11.  wielka chusta noszona w Al-
banii i Macedonii

 12.  tłuszcz roślinny
 14.  wyraz, który można czy-

tać wprost i wspak
 16.  żołnierz lekkiej jazdy konnej
 18.  leśna poręba
 19.  werset Koranu
 20.  książę nie z rodu królewskiego
 21.  wyrób cukierni-

czy z masy kakaowej
 27.  chroniony w Polsce ssak z ro-

dziny jeleniowatych
 29.  dziecko odżywiają-

ce się mlekiem matki
 30.  obuwie sportowe
 31.  papuga z Malezji

 32.  urządzenie do przeprowadza-
nia reakcji chemicznych

 33.  zgraja, banda, zbrojny oddział

Pionowo:
 1.  kartka w kartotece
 2.  na boisku piłkarskim
 3.  tytuł grzecznościowy w Anglii
 4.  wytrawne, białe wino włoskie
 5.  rodzaj gry w karty
 6.  liście pietruszki
 13.  olbrzymi ptak nowozelandz-

ki wymarły w XIX wieku
 14.  wirusowe zapalenie nerwu
 15.  ostra przyprawa do mięsa i sosów
 17.  przedmiot zakupiony
 21.  część kończyny dolnej
 23.  naczynia i sztućce stołowe
 24.  wodospad opadający tarasami
 25.  obowiązkowe czytanie
 26.  okręg złożony z kilku parafii
 27.  poroże daniela
 28.  drzewo iglaste z ro-

dziny sosnowych
oprac. Bernard Stachowiak

Nasza krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 33 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 tych z Państwa, którzy 
nadeślą poprawne rozwiązania, wylosujemy odbiorcę nagrody ufundowanej przez 
firmę „Malibu” z ul. Sikorskiego.
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w  poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: 
„Wybory samorządowe w Luboniu”. Nagrodę wylosował Zbigniew Henciel. Gra-
tulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

sekcji literacko-bibliotecznej LUTW – 
wstęp wolny
Qn 28 listopada, godz.  17 – „Lodowa 

kraina” – spektakl studia Teatralnego 
„Krak-Art” dla najmłodszych – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 30 listopada, godz. 9 i 11 – zabawa 

andrzejkowa dla dzieci (grupy zorgani-
zowane po wcześniejszym zgłoszeniu) 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97 
– wstęp 5 zł/os.
Qn 1 grudnia, godz. 12 – „Spotkanie z Kici 

Kocią”, czyli wspólne zabawy z Bajanką 

w ramach „Rodzinnych sobót w Biblio-
tece” – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp 5 zł
Qn 3 grudnia, godz. 17 – Kino „Kamera” – 

projekcje filmowych nowości – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 3 grudnia, godz. 18 – warsztaty rę-

kodzieła „Świecąca choinka” – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97 – 
60 zł/os. (zapisy)
Qn 4 grudnia, godz. 17 – „Po-

dróże z pasją” – fascynujące 
spotkania z  podróżnikami 

cd.  
na str. 
64

Jak przesłać życzenia?
Życzenia do rubryk: „Z serca” i „Kolacja we dwoje” można kierować do re-
dakcji: 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)], na kartkach (wrzucać do niebieskich skrzynek pocz-
towych na terenie miasta lub przynieść do redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).

(red)
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„A przecież nie cały umieram.
To, co we mnie niezniszczalne, trwa”.

św. Jan Paweł II

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 5 listopada 2018 roku

zmarła wieloletnia nauczycielka Cieszkowianki,
wychowawczyni licznych poko-

leń uczniów naszej szkoły,
nieoceniony pedagog,

przyjaciel dzieci i młodzieży

śp. Mariola Haenel

Łączymy się w bólu z Rodziną.
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2

im. Augusta hr. Cieszkowskiego.

Nekrologi w „WL”
Odkąd weszło w życie (25 maja 2018 r.) Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w dziedzinie przetwa-
rzania danych osobowych (RODO), z lubońskiego Urzędu Stanu Cywilnego 
nie otrzymujemy danych o ślubach i zgonach, które wcześniej przez ponad 26 
lat publikowaliśmy.
Osoby chcące poinformować mieszkańców Lubonia o śmierci bliskich zapra-
szamy do redakcji w  godzinach dyżurów lub po umówieniu telefonicznym 
(61 810 43 35, 609 616 290 i 609 616 277). Umieszczenie nekrologu w „Wie-
ściach Lubońskich”, w stosownej ramce wielkości ok. 11 x 5 cm kosztuje tylko 
10 zł plus VAT (istnieje możliwość zwiększenia powierzchni).

Redakcja

Qn 25 listopada (niedziela) na godz. 15 Zarząd Klubu 
HDK PCK „Lubonianka” zaprasza wszystkich krwiodaw-
ców, członków i sympatyków lubońskiego koła na akade-
mię, która odbędzie się w sali Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Luboniu ul. Żabikowska 62.

Qn 2 grudnia w godz. 8-14, w Szkole Podstawowej nr 1 
przy ul. Poniatowskiego  16 odbędzie  się akcja poboru 
krwi. Serdecznie zapraszamy.

Zarząd Klubu HDK „Lubonianka”

Krwiodawcy informują

We wtorek, 11 grudnia, od godz. 8 ru-
szają zapisy na ferie zimowe z Ośrodkiem 
Kultury. Zapraszamy dzieci w  wieku 
szkolnym od 7 do 12 lat, zamieszkałe 
w Luboniu.
Półkolonie mają charakter wyjazdowy 
i odbędą się od 14 do 18 stycznia 2019 r. 

W ramach zajęć zwiedzamy muzea, cho-
dzimy na basen i do kina.
Zgłoszenia dziecka można dokonać oso-
biście lub telefonicznie: Ośrodek Kultu-
ry w Luboniu, ul. Sobieskiego 97, 62-030 
Luboń, tel. 61 813 00 72, 500 287 325.

Magda Baranowska
Ośrodek Kultury

Zapisy na ferie z Ośrodkiem Kultury

Serdeczne wyrazy współczucia 
p. Lucynie Wolkiewicz

głównej księgowej Szkoły Podstawowej nr 2
z powodu śmierci

śp. Mamy
składa

społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego

i kulturami z krańców świa-
ta – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny
Qn 5 grudnia, godz. 12 – 

„Tradycje bożonarodzeniowe w Brazylii” 
w ramach wykładu sekcji literacko-biblio-
tecznej LUTW – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny
Qn 7 grudnia, godz. 18 – warsztaty two-

rzenia stroików świątecznych – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego  97 – 20  zł/os. 
(zapisy)
Qn 8 grudnia, godz. 12 – „Mikołajkowa 

niespodzianka” – spektakl dla najmłod-
szych w wykonaniu studia Teatralnego 
„Krak-Art” – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42 – wstęp wolny
Qn 8 grudnia, godz. 18 – przedstawienie 

teatralne dla dorosłych pt. „Ranny pta-
szek” – Sala Luvena, ul. Romana Maya 1 
– bilety 50 zł/os. (patrz też: str. 6)
Qn 9 grudnia – piłkarski Turniej Mikołaj-

kowy UKS Jedynki Luboń – hala LOSiR, 
ul. Kołłątaja 2 
Qn 10 grudnia, godz.  17 – Kino „Ka-

mera” – projekcje filmowych nowości – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska  42 
– wstęp 5 zł
Qn 12 grudnia, godz. 12 – wykład prof. 

Janusza Karwata poświęcony Powstań-

com Wielkopolskim w ramach sekcji li-
teracko-bibliotecznej LUTW – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny.
Qn 14 grudnia, godz. 18 – jasełka dla dzie-

ci uczestniczących w zajęciach Ośrodka 
Kultury i spotkanie z Mikołajem
Qn do 15 grudnia – termin płatności za 

wywóz odpadów za IV kwartał
Qn 15 grudnia – Lubońskim Szlakiem 

Architektury Przemysłowej – rezerwacja 
biletów (15 zł normalny, 12 zł ulgowy): 
infolubon@gmai.com lub 61 813 00 72 
i 500 287 325
Qn 16 grudnia, godz. 10 – rajd pieszy 

„Do Kątnika przedświąteczny” – start: 
Dom Kultury „Nad Wirynką” w Łęczycy, 
ul. Poznańska 14
Qn 16 grudnia, godz.  15 – świąteczne 

warsztaty kulinarne dla dzieci – pieczenie 
pierników – Ośrodek Kultury, ul. Sobie-
skiego 97 – 30 zł/os. (zapisy)
Qn 19 grudnia, godz.  12 – „Detektyw 

zagadka na tropie” – spektakl studia Te-
atralnego „Krak-Art” dla najmłodszych 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł

oprac. HS

Co, gdzie, kiedy

cd.  
ze str. 
63
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Korepetycje
Qn Matematyka, fizyka – korepetycje, do-

świadczeni nauczyciele, skutecznie, możli-
wy dojazd; tel. 602 887 743   (h-200 IX-II)
Qn Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (h-193 IX-XII)
Qn Korepetycje – matematyka, fizyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(h-193 IX-XII)
Qn Chemia, fizyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (h-193 IX-XII)
Qn Angielski, niemiecki – korepetycje 

z  dojazdem do ucznia; tel. 723  517  463    
(h-193 IX-XII)
Qn Korepetycje z języka polskiego, korekta 

językowa i  stylistyczna prac licencjackich 
i magisterskich, tel. 602 671 580   (h-VIII-XI)
Qn Matematyka, fizyka – doktor nauk fizycz-

nych. Dojazd. Tel. 724 848 008   (h-184 IX-XI)
Qn Korepetycje – matematyka wszystkie 

poziomy zaawansowania – absolwent PP 
– z dojazdem do ucznia; tel. 724 215 530   
(h-211 IX-V)

Praca
Qn Zakład dekarsko-blacharski przyjmie 

pracowników; tel. 606 666 153   (t-IX-XII)
Qn Opieka w  Niemczech, wysokie zarobki 

– do 1 650 E; tel. 62 584 22 55   (r-IX-XII)
Qn Praca dodatkowa – wiązanie kokard; 

tel. 507 624 828   (h-XI)
Qn Dokładnie, solidnie, uczciwie, posprzątam 

mieszkanie, Luboń okolice; tel. 695 746 028   
(r-XI)

Usługi
Qn Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
Qn Karcher – czyszczenie: dywanów, wy-

kładzin, tapicerek meblowych i samocho-
dowych. Czyszczenie, konserwacja skór 
– auto – dom. Polerowanie, zabezpiecze-
nie lakieru. Wystawiam faktury VAT. Tel. 
600 217 065   (r-284 XI)
Qn Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrau-

liczne – złota rączka – tel. 503  712  456    
(r-205 VIII,XII)
Qn Naprawa, montaż junkersów, kotłów, 

kuchenek, instalacje; tel. 508  183  101    
(r-119 IX-XII)

Nieruchomości
Qn Osoba pracująca, niepalący 50-latek, szuka 

pokoju w Luboniu do wynajęcia lub miesz-
kania; tel. 732 766 419   (r-273 XI)

Sprzedam
Qn Mało używane: wanna narożna lewa z hy-

dromasażem 150x100, fotel rehabilitacyj-
ny na pilota – sprzedam; tel. 513 262 757, 
513 657 545   (h-241 XI)

Ogłoszenia drobne

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 re-
dakcji, ul. Wschodnia 23A/62).
Przypominamy, że jako bezpłatne przyjmujemy ogłoszenia, które doty-
czą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, poszukujemy 
magazyniera itp.) lub, jeśli osoba fizyczna poszukuje stałego zatrudnienia  
(np. elektryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).  

(red.)

Ogłoszenie o pracę

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Bogdana Rembalskiego

byłego szefa Motelu „AB” w Stęszewie, sponsora lubońskich zespołów 
piłkarskich – LKS-u i Stelli Luboń. Duży wpływ na decyzję finansowania 
klubów miała rodzina i mieszkający w Luboniu przyjaciele Bogdana. 
Jego śp. wujek, Czesław Rembalski, był działaczem sportowym w  LKS-ie, 
kuzynowie również grali w tym zespole.
Pan Bogdan wyposażył lubońskie zespoły w nowe stroje. Zawsze pod-
kreślał, że miło jest widzieć dobrze ubrany, walczący na boisku zespół 
w koszulkach z logo jego firmy na piersiach. Zespoły z Lubonia paro-
krotnie przebywały na jego zaproszenie w Stęszewie. Zafundował im 
komfortowe obozy sportowe w  „AB”. Warunki, jakie stwarzał, były 
zawsze wręcz wymarzone do wytężonej pracy treningowej. W uroczy-
stości związanej z 80. rocznicą TMS Stella Luboń w Stęszewie uczestni-
czyło około 150 osób. Otrzymał wtedy złotą odznakę Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej.
Na zawsze pozostaniesz w pamięci działaczy sportowych i zawodników, 
którym okazywałeś wiele dobroci i serdecznej gościnności.

Bogdan Rembalski urodził się 11 lipca 1949 r. Zmarł 19 października 
2018 r. Został pochowany 27 października 2018 r. na cmentarzu para-
fialnym w Stęszewie.

Władysław Szczepaniak

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA
NA PIECZYWO CUKIERNICZE

Czytaj, pisz, ogłaszaj się!
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ALARMOWE
Qn KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
Qn POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15, wypadki, nagłe 
zacho rowania – tel. 112 lub 999
Qn POMOC DORAŹNA

 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
tel. 61 898 42 40
Qn STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzysowe-

go, tel. 601 986 986
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 POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
tel 991 (24h)  

Qn ENEA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
Qn  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
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 Odpadów – 
 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. 885 900 926, 885 901 303  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 885 870 559, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 18, tel. 887 857 694,  
pon. 10 – 20, wt.–pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 02 64,  
pon. 10 – 20, wt. – 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 ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
Qn GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWAN-
IA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
Qn APTEKI

– „Rodzinna”, ul. ks. Streicha 27,  
tel. 61 307 25 27, pn.-pt. 8 – 19, sb. 8.30-13.30

– „Złoty Lek”, ul. Żabikowska 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 (narożnik 
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

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06, pon. – pt. 8.00 – 20,  
sob. 8.00 – 14

- „Osiedlowa”, ul. Żabikowska 62,  
tel. 61 810 25 70, pn.-pt. 7.30-19, sob. 8-14
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 
- CH Venus - ul. Sobieskiego (24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
Qn URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
office@lubon.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. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, 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,  

pon., wt., śr. 11-19; czw., pt., sob. 9-15
Qn Filia nr 3 – Luvena SA, ul. R. Maya 1  
(wejście od z parkingu naprzeciw hali),  
tel. 785 874 382; pn. 10-18, śr. 8-16, pt. 8-12

Qn Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 55A 
(CH „Venus”), tel. 607 874 382, pn., 
pt. 12-20, wt., śr., czw. 8-16 

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. Bo-

janowskiego 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. Armii Poznań 27,  

tel. 61 813 04 42, tel. 61 810 28 38
- Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
- Nr 5, ul. Kołłątaja 1, tel. 61 893 23 16
- Szkoła Podstawowa i Punkt Przed-

szkolny im. św. Filipa Neri 
 ul. Armii Poznań 27,  tel. 793 130 703
Qn GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. miesiąca 
mityng otwarty) salka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
Qn  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury członków rady nad-
zorczej – pierwszy pon. mies. godz. 16 – 17

PROFESJONALY

MONTAż ANTEN
RTV - SAT

NAPRAWA SPRZĘTU

INSTALACJA
I URUCHOMIENIE

CYFROWEJ TV DVB-T

tel. 606 23 14 99
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Mariusz Frąckowiak

Licencja Min. Finansów nr 15989/2006
Luboń, ul. Poniatowskiego 20

(drugie piętro, budynek ośrodka zdrowia)
tel. 503 138 846 

www.biurorachunkoweinplus.pl
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prowadzenie ksiąg rachunkowych 
i podatkowych
sporządzanie deklaracji podatkowych
prowadzenie kadr i płac
sporządzanie  i elektroniczne wysyłanie 
deklaracji ZUS
możliwość odbioru dokumentów u klienta
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pn. i pt. 9-15
wt. śr. czw. 11-17
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UBEZPIECZENIA
OFERUJEMY PE£EN

PAKIET UBEZPIECZEÑ
POJAZDÓW MECHANICZNYCH,

MIESZKAÑ, BUDYNKÓW,
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FIRM

KONSULTACJE I DORADZTWO

NAJTANIEJ OC
czynne:

pn-pt 10-18, sob 10-13

Luboñ, ul. 11. Listopada 104
tel. 61 899-21-64, kom. 601-318-367

Od 1991 roku prowadzimy kompleksową obsługę firm w zakresie:
Doradztwo podatkowe
Księgowość (pełna, KPiR, ryczałt, ewidencje VAT, ...)
Kadry i płace
ZUS  elektronicznie
.

Luboń ul. Władysława Reymonta 17
(stara ul. J. Mazurka 17) 
czynne od  pn. do pt. w godz. od 9.00 do 16.00            

tel. 61 8102 458
kom. 601 769870   
calculus@calculus.com.pl
www.calculus.com.pl

BIURO RACHUNKOWOŚCI „CALCULUS”
Ewa Ceglarek

Doradca podatkowy nr 00984
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IZMARK
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ŻALUZJE
      ROLETKI
VERTICALE
      MOSKITIERY
ROLETY ZEWNĘTRZNE
      MARKIZY
PRODUKCJA - MONTAŻ - SERWIS

Luboń, ul. J. III Sobieskiego 2

tel./fax 618 932 649
   kom. 601 712 606   

www.izmark.pl
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KONSTRUKCJE  STALOWE
SPAWANIE  ALUMINIUM

KRATY PŁOTY BRAMY SCHODY

( )62-030 Luboń,  ul.Pułaskiego 6 tel. 06 1  8102-938, fax 8933-746
Kom. 602177144         Kom. 602177145           www.almetplast.pl 
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(B019)

BIURO US£UG 
PROJEKTOWYCH

mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:
●wykonanie projektów wszystkich obiektów,
●wydawanie opinii rzeczoznawcy budowlanego,
●wykonywanie inwentaryzacji,
●udzielanie porad w zakresie prawa budowlanego.
POLECAM BEZPŁATNE KONSULTACJE PRZEDPROJEKTOWE
                            ZAPRASZAM

ZAK£AD BUDOWLANO-REMONTOWY

“DACH - SERWIS”
Tomasz Jurga

Zak³ad dyplomowany

oferujemy:
- prace blacharsko-dekarskie
- prace ciesielskie
- oceny techniczne wykonastwa pokryæ 
  dachowych przu zakupie nieruchomoœci

Luboñ, ul. Nowa 1c
kom. 0604-214 390

tel. 0-618 934 466
www.dach-serwis.net

e-mail: biuro@dach-serwis.net

(F070)

CZŁONEK KOMISJI TECHNICZNEJ 
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DEKARZY

ZATRUDNIĘ BLACHARZY DEKARZY!

PRZYJMĘ
UCZNIÓW

www.wimax-meble.pl
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KALORYFERY
Markowe

nowe i używane

500 200 478, 618 193 076
ul. Niwka Stara 14c,

Puszczykowo, pn.-pt. 8-17

. . zasobniki    pompy c.o.
. . bojlery    piece c.o.
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szerokoœæ z piórem 95 mm (120)
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szerokoœæ krycia 85 mm (112)
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DOMKI
OGRODOWE
BOAZERIA

WYRÓB-SPRZEDA¯

ZAK£AD STOLARSKI
ANDRZEJ RATAJCZAK

ul. JURANDA 24, 62-032 LUBOÑ
TEL./FAX  810-53-33, KOM. 602 469 818

Bond-Rembud
Remonty mieszkań
szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie
płytki, panele
docieplanie budynków
sucha zabudowa typu GK
cyzelowanie
tynki maszynowe lekkie

507 168 967
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SZAFY WNÊKOWE

Luboń, ul. Długa 6 
61 8105 520, 601 719 742

www.goryniak.pl

Ekspozycja
czynna:

 pn-pt 14.30-18
 sob. po ustaleniu

telefonicznym

ZABUDOWY, GARDEROBYZABUDOWY, GARDEROBY

(K041)
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ul. Ks. Streicha 37 
 tel./fax 618 130 755, kom. 607 374 545

KMT, GERDA,

regulacja i konserwacja okuć okiennych ROTO, WINKHAUS,
SIGENIA-AUBI, MACO, G-U
regulacja i konserwacja okuć drzwiowych KMT, GERDA,
PORTA i drzwi drewnianych
naprawy okien i drzwi
wymiana uszczelek
wymiana klamek okiennych, drzwiowych
kontrola prawidłowego montażu
wymiana paska lub linki (rolety)

(Y114)

SERWIS OKIEN I DRZWI

WYKONUJEMY: pomiary i doradztwo gratis, prace montażowe

62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 37
   61 813 07 55, 607 374 545 

e-mail: biuro.pasbud@wp.pl; www.oknapasbud.pl

Zapraszamy: pon.-pt. 10-17, sob. 10-13

(Y103)
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rok założenia 2001

OKNA, DRZWI, 
BRAMY, ROLETY  
OKNA, DRZWI, 

BRAMY, ROLETY  

MEBLE NA WYMIARMEBLE NA WYMIAR
www.agkmeble.pl

KUCHNIE NA WYMIAR
SZAFY, GARDEROBY
MEBLE ŁAZIENKOWE

SALON MEBLOWY, LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 33 - pawilon
tel. 665 545 545, 601 516 353, 692 060 767; e-mail: biuro@agkmeble.pl

(P018)
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FIRMA MEB-TECH
PIOTR KOCHNER

zabudowy korytarza
meble kuchenne
meble na wymiar
meble biurowe 
i do przedszkoli
usługi stolarskie

tel. 0-600 063 032
e-mail: mebtechkochner@gmail.com



LODÓWKI
ZAMRAŻARKI

61-8755-555    601-586-312
NAJTANIEJ U KLIENTA

EXPRESOWO
LUBOŃ - WSCHODNIA

(F167)

NAPRAWA

LODÓWEK - ZAMRAŻAREK
LAD CHŁODNICZYCH

EXPRESOWE NAPRAWY U KLIENTA
NAJTANIEJ, GWARANCJA

61 893 50 22                       501 005 006

(F168)
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ul. Żabikowska 47
(ryneczek naprzeciwko SP2)

 PRACOWNIA TAPICERSKA 

tel. 697 135 253
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Meb le  na  zamówien ie

Pro jek towan ie  meb l i

Renowac ja  meb l i

Tap ice rka  samochodowa

Piżamy Koszule Podomki znanych firm

 
pon. - pt. 10-18
sob. 10-14

Poznań, ul. Ściegiennego 47a
(przy cmentarzu górczyńskim)

tel. 61 662 03 76
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Specjalistyczny sklep z ponad 20-letnim stażem

od XS do 7X - przystępne ceny, dobra jakość

(Y007)

SPRÊ¯YNY
JULIUSZ MICHALAK

motoryzacyjne i specjalne
Luboñ

ul. Armii Poznañ 38
tel./fax 813-16-95

wyrób - sprzeda¿

(B025)



PRZEWÓZ OSÓB
TEL. 575 100 991 

e-mail: biuro@wirbus.pl

www.wirbus.pl
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Michał Kropiński
11 listopada 7
62-030 Luboń

tel. 61 810 41 95
kom. 502 601 016

e-mail: kropekmk@interia.pl
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- auto alarmy
- immobilizery
- centralne zamki
- czujniki cofania
- elektryczne szyby
- zabezpieczenia indywidualne

- auto monitoring
- haki holownicze
- car audio
- CB radio
- auto elektryka
- rozruszniki
- alternatory

KROPEKKROPEK
AUTO ALARMY AUTO ELEKTRYKA

MONTAŻ-SERWIS
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
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REGENERACJA FILTRÓW DPS

TRANSPORT WYWROTKĄ DO 3T
ŻWIR

PIASEK

GRUZ

ZIEMIA

siatkomax@onet.pl

OGRODZENIA, SIATKI, PŁOTY
MONTAŻ (Y022)

785 100 335

Skup pojazdów
do KASACJI.

Płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS!

tel. 618 163 809
609 562 981
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   prawa jazdy kat. A,B,C,D,E
   szkolenie e-learningowe
   ADR / doradcy ADR
   kwalifikacji wstępnej
   szkolenie okresowe (kierowcy kat. C, D co 5 lat)
                                   

LIGA OBRONY KRAJU
Ośrodek Szkolenia Kierowców

w Poznaniu ul. Czechosłowacka 108
zaprasza na kursy:

informacje i zapisy:
www.lok.org.pl; biuro.oskpoznan@lok.org.pl

tel. 61-830-10-96, 516-196-933

MYJNIA
RÊCZNA
ul. 11 Listopada 104
kom. 693-822-795

(W009)
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44 lata doświadczenia
i tradycji

MONTAŻ INSTALACJI
LPG

ZAPRASZA
 NA BADANIA POJAZDÓW

DO NOWO OTWARTEJ 
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

LIGA OBRONY KRAJU

tel: 500 135 438   ul. Czechosłowacka 108, Poznań

pon.-pt. 7 - 20, sob.  7 - 14 (Y
3
3
0
)

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

AUTO-SZYK
Luboń, ul. Powstańców Wielkopolskich 48, tel. 61 8 139 002

Czynne: pn.-pt. 7-19, sob. 7-13 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

AUTO-SZYK
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Uwaga! Dojazd do stacji kontroli od ul. Paderewskiego

73

SZYBKOSCHNĄCY
KARCHER 
czyszczenie dywanów,

wykładzin i verticali
(żaluzje pionowe),
tapicerki meblowej

i samochodowej

D O J A Z D G R A T I S !
t e l . 5 0 1 4 0 4 2 6 7

(P
10

7)



61 8130 813

           Otwarte
00 00      pon. - pt. 7 -21

00 00sob. 8 -15
(pod kominem)
Luboń, ul. Armii Poznań 49 (dawniej Auto-Ziem) Uwaga! Podczas przeglądu sprawdzanie gratis (na życzenie klienta)

      amortyzatorów         płynu układu chłodzenia         płynu hamulcowego
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Hala
przeglądów

Badanie VAT dla Urzędów Skarbowych

BEZDOTYKOWA  MYJNIA  SAMOCHODOWA

00 00Czynna 9 -21

SPRZEDAŻ GRUZU 
Z RECYKLINGU

NA PODBUDOWY DRÓG, 
PLACÓW, PARKINGÓW

tel. 61 8105 645

Przeglądy rejestracyjne wszystkich typów pojazdów
ZAPRASZAMY

Hala
myjni
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NAPRAWA
PRALEK

wszystkie

kom. 504-274-213
tel. 618 331 296

Laureat konkursu
“Najlepsze w Polsce” (B
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)

Naprawa pralek 

 

tel. 501 315 761

automatycznych i zmywarek
oraz sprzedaż używanego 
sprzętu agd z gwarancją.
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SERWIS AGD

tel. 601 714 909

pralki
lodówki
zmywarki
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Paweł Dobrowolski LODÓWKI
NAPRAWA U KLIENTA

Gdy Naprawiamy Dojazd Gratis!

509 803 303
Luboń - Żabikowska (P

1
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PRALKI
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KARDIOLOG
Dr med. Roman Klimas

GABINET: Luboń, narożnik ul. Wschodnia 25 / al. Jana Pawła II
30 00Czynny: Pn., Śr.: 16 -19

PRÓBY WYSI£KOWE, EKG, HOLTER, ECHO-SERCA

Rejestracja telefoniczna - tel. 813-10-31

STOMATOLOG
00 00

poniedziałki: 15 -19
lek. stom. Zofia Klimas

(F003)

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

tel. 61 899 21 23
Luboñ, ul. Staszica  52

pn.-pt.: 11.00-13.00 i 15.00-19.00, sob.: 11.00-14.00

lek. wet. Michał Beyer
SKLEP INTERNETOWY:
www.vetzoo-lubon.pl
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korony i mosty porcelanowe
prace z własnego laboratorium

protezy natychmiastowe i bezklamrowe
leczenie zachowawcze

wybielanie

IMPLANTY

Niepubliczny Specjalistyczny

Zespół Opieki Zdrowotnej “ART-MED”
Luboń, ul. Ks. Streicha 27, tel. 618 139 923, fax 618 139 257

umowa z NFZ
Chirurg                       Laryngolog                        Neurolog
                                                                    

Poradnie czynne od poniedziałku do piątku: 8.00-20.00
Rejestracja w godzinach działalności przychodni!
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-małe zabiegi -małe zabiegi
-badanie słuchu -również wizyty domowe

EEG

czynne pn.-pt.
16.30-20.00

soboty - wizyty umówione

618-99-10-27
601-405-254

  profilaktyka i leczenie zwierząt 
       domowych i egzotycznych
  zabiegi stomatologiczne, w tym:
       ultradźwiękowe usuwanie 
       kamienia nazębnego  
  zabiegi chirurgiczne
  pełne badanie krwi
  szczepienia profilaktyczne  
  badanie USG, RTG, EKG
  biopsja cienkoigłowa 
  badanie cytologiczne 
  pochwy suk 
    (określanie dni płodnych)

(F061)

SZCZEPIENIA PRZECIW
WŚCIEKLIŹNIE

GABINET
WETERYNARYJNY

dr Paweł Antosik
specjalista chirurg

Luboń, ul. Siostry Faustyny 1

GABINET 
LEKARZA 

RODZINNEGO

lek. med. JAN BANASIUK
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku

Luboñ, ul. R. Maya 1A
rejestracja 618 900 485

gabinet 618 994 861
(F073)

PRYWATNY GABINET LEKARSKI
lek. med. JAN BANASIUK

GABINET CZYNNY pn-pt: 8.00-12.00, dodatkowo w pn, wt, czw: 16.00-18.00

ul. dr. Romana Maya 1a (przy Zak³adach Chemicznych), tel. 618 900 485, tel. 618 994 861

- porady internistyczne
- EKG

- badania profilaktyczne 
(wstępne, okresowe, kontrolne)

- badania kierowców
- możliwe przejęcie opieki 

lekarskiej (profilaktycznej) nad 
pracownikami zakładów pracy

Posiadamy LABORATORIUM ANALITYCZNE czynne od 7.30-9.30
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PEDIATRIA OGÓLNA
schorzenia
pulmonologiczne

schorzenia 
gastroontorologiczne

z poradnictwem żywieniowym
dr med. Andrzej K. Hyżyk

Luboń, ul. Okrzei 42
tel. kom. 602 780 031
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PORADY CHIRURGICZNE
lek. med. RYSZARD LESIŃSKI

SPECJALISTA-CHIRURG

WTOREK 16-17

GABINET LEKARSKI
ul. Wspólna 25/3
61-479 Poznań

tel. 61 830 05 98
kom. 600 265 343
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Protetyka - bezpłatn ie  w  ramach  NFZ
Leczenie ,  Chirurgia

Protezy  z  zatrzaskami
Korony  i  mosty  porcelanowe

Naprawy  protez  na  poczekaniu
Odbudowa  na  implantach

RTG  i  RVG
62-030 Luboń, ul. Hugona Kołłątaja 8, tel. 690 173 000
www.masterdental.pl    e-mail: masterdental@tlen.pl

Rejestracja telefoniczna w godz. 8-20
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Diagnostyka i leczenie
nietrzymania moczu

UMOWA Z NFZ
NZOZ Poradnia

Ginekologiczno-Położnicza
“FORTE-MED”

(W budynku
“ART - MED”)

tel. 505 467 179

LUBOŃ, ul. Streicha 27

GODZINY PRZYJĘĆ:

dr D. Rogal-Przybylak
śr. 15-18, pt. 8-12

dr K. Komuniecki
pn. 8-18, wt. 14-19,

śr. 8-15
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Rejestracja telefoniczna
w godz. pracy poradni

ginekologicznej

specjalista stomatologii ogólnej
Luboń, ul. Leśmiana 10
 (od Poniatowskiego)

Korony pełnoceramiczne i licowane
Protezy zębowe
Wybielanie, kosmetyka jamy ustnej
Leczenie zachowawcze i chirurgiczne
dzieci i dorosłych

Porady - Gratis
Nagłe przypadki na telefon 61 893 12 50, 504 227 043

Porady - Gratis
Nagłe przypadki na telefon 61 893 12 50, 504 227 043

pon, śr, pt: 15-20; wt, czw: 9-15; sob: 9-12 
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STOMATOLOG
ANNA MILANOWSKAANNA MILANOWSKA

Milmed

pon, śr, pt: 15-20; wt, czw: 9-15; sob: 9-12 

Naprawy protez na poczekaniu Nagłe przypadki poza godzinami przyjęć
608 030 760602 178 989

ul. Romana Maya 1a 
(przy Zakładach Chemicznych) 

tel. 618 900 485

(F036)

GABINET LEKARZA RODZINNEGO
lek. med. Hanna Krzyżańska

- EKG
- badania laboratoryjne

- porady ambulatoryjne
- wizyty domowe

Leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (bezpłatnie)
Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 61 8 900 485

ul. Streicha 25/29 
siedziba ART-MED

tel. 618 139 923   

pon. 15:00 - 18:00
czw. 15:00 - 18:00
pt. 8:30 - 13:00

pon. 8:30 - 13:00
wt. 13:00 - 18:00
śr. 8:30 - 13:00
czw. 8:30 - 13:00
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GINEKOLOGIA-PO£O¯NICTWO

(B028)

Prof. Jacek KoŸlik
Diagnostyka i leczenie

G³owica brzuszna i dopochwowa

USG
Rejestracja telefoniczna

61 813 00 04
602-312-392
LUMEDICA

Luboń, ul. ŻABIKOWSKA 63

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Zapraszamy do Poradni Specjalistycznych
            w ramach umowy z  

Pracownia rtg., USG, Rektoskopia, 
Punkt pobrań krwi - laboratorium

Odpłatnie:
medycyna pracy (badania również 

na terenie zakładów pracy)
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Kwalifikacje i skierowania 
do PET-u, rezonansu
i tomografu w naszej 
siedzibie w Poznaniu

Centrum Medyczne HCP
- szpital Poznań, 

ul. 28 Czerwca 1956 nr 194

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Certyfikaty

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
              dr Marlena Kałużna

CHIRURG        dr J. Solarski
ORTOPEDA    dr J. Materniak, dr A. Okręt, 
                          dr J. Struszyński
NEUROLOG   dr J. Trajgis, dr M. Kołtek  

GINEKOLOG      dr J. Frankiewicz
KARDIOLOG      dr A. Śmierzchała
LARYNGOLOG  dr M. Kałuża
PSYCHOLOG     mgr H. Lenartowicz
CHIRURG            dr L. Lenartowicz

(skrzyżowanie z ul. Poniatowskiego)
czynne: pon.-pt.: 8-18  sob.: nieczynnetel. 61 8 303 318

dr med. W. Skorupski

KARDIOLOG
gabinet: Poznań, ul. Palacza 86

rejestracja telefoniczna codziennie

tel. 61 86 19 740
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tel. 601 395 519
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(Y058)

Restauracja

 CZERWONE KRZESŁO
Luboń, ul. 11 Listopada 53

Zaprasza wt. – niedz. 12-20
Od wtorku do piątku danie dnia

16 zł (zupa + danie główne)

Organizujemy uroczystości okolicznościowe 
(chrzciny, komunie, stypy itp.)

tel. 798 316 388tel. 798 316 388
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Przyjmujemy zamówienia na 
wyroby garmażeryjne 
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GARNITURY - PRODUCENT

Sklep firmowy: Wiry k./Poznania, ul. Laskowska 75
tel. 61 899 91 05, kom. 694 993 144  pn.-pt. 10-18, sob. 10-14

HURT-DETAL

Iwona Pilc www.ubrania-wiry.pl

SPODNIE - MARYNARKI
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- dopasowanie do sylwetki gratis
- końcówki serii -60%

KOMINIARZ
mistrz kominiarski
Jacek Chrzanowski

czyszczenie przewodów 
 kominowych
przegl¹dy roczne 
 i usuwanie usterek

opinie w celu pod³¹czenia 
 urz¹dzeñ gazowych
odbiory
doradztwo

618 192 538, 503 092 500, kominjch@o2.pl
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Naszym Klientom 
życzymy radosnych 

Świąt Bożego 
Narodzenia 

i Szczęśliwego 
Nowego Roku. 
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