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Słup ogłoszeniowy – o�cjalne miejsce do zamiesz-
czania anonsów i plakatów – na skrzyżowaniu ul. 
Armii Poznań i Dąbrowskiego   fot. Piotr P. Ruszkowski

cd.  
obok

Często na łamach „Wieści Lu-
bońskich” w rubrykach: „Sól 
w oku” lub „Ludzkie sprawy”, 

powołując się na estetykę czy nie-
legalność procederu, ilustrujemy 
problem oklejania słupków przy 

chodnikach, szczególnie 
na skrzyżowaniach, naj-
różniejszymi anonsami. 
Wytykamy też Straży Miej-
skiej brak skutecznych 
działań w tym zakresie.

Poznański przykład
W sobotę, 18 lipca, 

w Poznaniu odbywała się 
społeczna akcja „Czyste 
słupy”. Wspólnymi siłami 
usuwano plakaty i anon-
se, zawieszone nielegalnie 
na różnych słupach przy 
pl. Wolności i  okolicy. 
Kampanię przygotowali 
wspólnie Urząd Miasta 
Poznania, miejskie jed-
nostki i spółki. Zaproszo-
no też wszystkich, któ-
rym zależy, by Poznań 
stał się czystym miastem. 
W ruch poszły szpachle 
i  szczotki. Wspólnie 

z  mieszkańcami pracowali prezy-
denci miasta, radni, dyrektorzy czy 
prezesi spółek: Zarządu Transportu 
Miejskiego (ZTM); Inwestycji Miej-
skich; Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego (MPK). Po zdar-

ciu, część słupów po-
zbawioną nielegal-
nych oklein, umyto 
i  zaczęto malować 
(dokończyło MPK). 
Na odnowionych słu-
pach pojawiały  się 
naklejki informujące 
o zakazie plakatowa-
nia. Przy okazji pla-
styk miejski przypo-
mniał o obowiązują-
cym w Poznaniu ko-
lorze gra�towym dla 
wszelkiej nowej infra-
struktury typu: słupy, 
latarnie, barierki. 
Zapowiedziano też 
postawienie większej 
liczby słupów ogło-
szeniowych, na któ-
rych można legalnie 
wieszać plakaty. Od 

Powinno prowokować!
Może, śladem dużego sąsiada, lubońskie władze, 
odpowiedzialne spółki, radni i ... zajmą się estetyką 
latarni ulicznych, słupków sygnalizacji świetlnych 
wraz z szafkami sterowniczymi i znakami drogowymi

tego czasu dwukrotnie zanotowano 
nielegalne oklejenie oczyszczonych 
słupów. W jednym przypadku straż 
miejska ukarała plakaciarza man-
datem, funkcjonariusze porozma-
wiali także z właścicielami reklamu-
jących  się w  ten sposób klubów; 
w drugim przypadku – sprawa zo-
stała zgłoszona policji (sprawca 
został nagrany przez kamery moni-
toringu miejskiego). Choć wandale 
nie potra�li uszanować pracy miesz-
kańców, Miasto zamierza kontynu-
ować kampanię, aby nie zaprzepa-
ścić tego, co wspólnie zrobiliśmy. 

n
 W poznańskiej akcji „Czyste słupy”, po oczysz-
czeniu słupy malowane są w ustalonym przez 
architekta miejskiego kolorze (gra�towym) 
i zamieszcza się na nich ostrzeżenia o zakazie 
naklejania ogłoszeń z powołaniem się na odpo-
wiedni paragraf Kodeksu Wykroczeń. 
W Luboniu też tak może być?!

n
Słup energetyczny wykorzystywany do zamiesz-
czania anonsów przy ul. Sobieskiego. Prawda, że 
wygląda brzydko?   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Dzisiejszy stan – słup latarni miejskiej na ul. 
11 Listopada (okolice skrzyżowania z Kościusz-
ki) z wyraźną korozją stali wywołaną klejami 
plakatów, ogłoszeń itp.   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Nawet cienkie słupki pojedynczych znaków 
drogowych oklejane są ogłoszeniami – przy-
kład z ul. Sobieskiego   fot. Piotr P. Ruszkowski
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TEMAT MIESIĄCA
Zapowiada się też uporządkowanie 
reklam w mieście, w czym ma po-
móc nowa ustawa krajobrazowa.

Wziąć wzór
Podczas ostatniej kampanii wy-

borczej Luboń pokazał otwartość 
kandydatów i radnych na wiele akcji 
społecznych inspirowanych oddolnie 
czy wymyślanych „na górze”. Może 
więc warto, przykładem poznańskie-
go, starszego brata (albo lepiej ojca), 
zrobić coś podobnego w Luboniu? 
Należy wziąć też pod uwagę potrze-
bę ogłaszania się wielu ludzi, którzy 
tym prostym, choć nielegalnym spo-
sobem, próbują dotrzeć do innych 
i przedstawić, np. swoją ofertę pracy. 
Przypomnę, że w najskuteczniejszej 
lokalnej prasie – „Wieściach Luboń-
skich” – ogłoszenia o pracę publiko-
wane są za darmo, a anons drobny 
o oferowanych usługach można za-
mieścić już w cenie 1  zł od słowa. 
Informacja taka tra�a w kilku tysią-
cach egzemplarzy do większości 

lubońskich domów. Wzorem 
Niezależnego Miesięcznika 
Mieszkańców także wydawany 
środkami budżetu miasta dar-
mowy „Informator Miasta Lu-
boń” mógłby prowadzić taką 
bezpłatną rubrykę dla mieszkań-
ców szukających pracy.

PPR

Przypominamy – zgodnie 
z art. 63a Kodeksu Wykroczeń, 
każdemu, kto umieszcza w miej-
scu publicznym do tego nieprze-
znaczonym ogłoszenie, plakat, 
a�sz, apel, ulotkę, napis lub ry-
sunek albo wystawia je na widok 
publiczny w innym miejscu bez 
zgody zarządzającego tym miej-
scem, grozi kara ograniczenia 
wolności albo grzywny. 

Patrz też: str. 4 – o estetyce na 
osiedlu i przykładzie z miasta.

Na okładce – jedno z publicznych 
miejsc, w którym wolno przyklejać 
anonse – słup ogłoszeniowy przy 
skrzyżowaniu ul. Armii Poznań 
z Dąbrowskiego, o wątpliwej este-
tyce. Kilkucentymetrowa warstwa 
starych ogłoszeń, plakatów itp. 
wskazuje na to, że nie był czyszczo-
ny od lat   fot. Piotr P. Ruszkowski

cd.  
ze str. 
2

Obskurny, okle-
jony słup przy ul. 
Armii Poznań 
w pobliżu starej 
SP 3. Ciekawe 
z jakich lat po-
chodzą najgłę-
biej zamieszczo-
ne anonse. Sta-
nowiłyby intere-
sujące źródło 
badań dla socjo-
loga, np. mate-
riał na pracę 
naukową, przy-
najmniej licen-
cjacką   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

n
Przyzwyczajeni wzrokowo do takich zacho-
wań rzadko zauważamy te zaśmiecające 
nasz pejzaż zjawiska – ogłoszenia na ryn-
nie budynku banku przy ul. Żabikowskiej   
fot. Agata Samol

n
Słup betonowy w pobliżu kiosku 
przy ul. Osiedlowej. W głębi 
widać budynek administracji SM 
„Lubonianka” i Intermarchè. 
Dzięki zostawianym na ogłosze-
niach kontaktom telefonicznym, 
adresom itd., służby porządko-
we, chcąc respektować „Regula-
min utrzymania porządku 
w mieście”, z łatwością mogą 
dotrzeć do nadawców anonsów   
fot. Agata Samol

n
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Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu od pewnego 
czasu boryka się z problemem wandalizmu. Spra-
wa dotyczy gra�ti. „Bazgroły” pojawiają  się na 

budynkach, a wysokie koszty usuwania napisów obcią-
żają Spółdzielnię, która dba o estetyczny wygląd osiedla.

Prosimy więc życzliwych mieszkańców o  pomoc 
w ujęciu sprawców.

Jeśli wiesz, kto niszczy nasze osiedle, skontaktuj się 
ze Spółdzielnią! Tel. 61 899 46 80; 
e-mail: smlubon@smlubon.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Apel

Wandalizm na osiedlu
SM „Lubonianka” w trosce o estetykę

DRUKARKA
NAJLO
Nowy wymiar w sztuce 

 

cyfrowego zdobienia paznokci
Natural Nails & SPA
ul. Kościuszki 95/1A

62-030 Luboń

GODZINY OTWARCIA
Pon.-Pt. 9-18

Sob. 9-14

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

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

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

W naszym salonie czeka na Ciebie:

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

spa, który jest dobrym wyznacznikiem 
zadbanych paznokci

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

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

w salonie, która jest nieodzownym wyznacznikiem bezpieczeństwa naszego klienta

n
Zniszczona przez gra�ti elewacja bloku przy 
ul. Kościuszki 59

n
Miejsce notorycznie zamalowywane napisami – prześwit 
w bloku przy ul. Kościuszki 53 – było już nie raz tematem 
pokazywanym w WL

n
Bazgroły na ścianie pierwszego od głównej ulicy 
budynku przy Żabikowskiej 62A i resztki ogło-
szeń na rynnie

Wszystkim powinno zależeć 
na estetyce miasta, prawo 
nam w tym sprzyja (Kodeks 

Wykroczeń, Regulamin utrzymania 
porządku i czystości w mieście). Tym 
bardziej władze, które szczególnie mu-
szą zabiegać o ład w Luboniu, powinny 
dawać przykład.  (M)

Przykłady 
pociągają

            n
Zaproszenie na miejską imprezę rozpo-
wszechniano, m.in. przylepiając plakaty 
taśmami do różnych słupów. Skoro miasto 
łamie prawo i w ten sposób przekazuje 
informacje, to dlaczego nie mogą tego 
robić inni?   fot. Agata Samol
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DOBRE, BO... 
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

Długo trwały prace na małej ul. 
Brzechwy łączącej ul. Okrzei 
z Konarzewskiego. Zbudo-

wano kanalizację sanitarną i  desz-
czową, po czym drogę utwardzo-
no. Ulica wydaje się być wykonana 
w nowym, przyjaznym standardzie. 
Na stosunkowo wąskim pasie drogo-
wym, pełniącym funkcję pieszo-jezd-
ni (oznaczonej jako „strefa ruchu”), 
ciemnoszarą kostką wydzielono po 
zachodniej stronie miejsca parkin-
gowe (jak widać, mieszkańcy już 
respektują nowy porządek). Resztę 
stanowi pas jednokierunkowej jezdni 
z 3 muldami spowalniającymi oraz 
chodnika. Zastosowano odejście od 
dotychczasowego standardu i spadki 
jezdni wypro�lowano ku środkowi, 
gdzie usytuowano rynsztok z gulikami 
odbierającymi wody opadowe.     (R)

Dobre bo przyjazne

Ulica Brzechwy

n
Świeżo oddana do eksploatacji ul. Brzechwy o długości 185 m. Według obo-
wiąującej hierarchizacji znajdowała się na 68. miejscu do utwardzenia za ul. 
Piaskową   fot. Agata Samol

n
W pasie drogowym znalazły się, niestety, 
słupki telefoniczne. Po ciemnych śladach 
opon widać, że przeszkody są wyraźnie 
omijane   fot. Piotr Ruszkowski

Po kolejnej, prawie miesięcznej 
przerwie, w nocy z czwartku 
na piątek, 7 sierpnia, otwarto 

przejazd pod remontowanym wiaduk-
tem kolejowym na ul. Powstańców 
Wlkp. (modernizacja linii kolejowej 
E-59 Poznań-Wrocław). Wykonano 
prace polegające głównie na polep-
szeniu estetyki starego mostu. Ze-
wnętrzne i wewnętrzne ściany, po 

zamontowaniu metalowych, zbro-
jeniowych kratownic otynkowano, 
a  następnie pomalowano. Odbu-
dowano również murki oporowe 
wzdłuż chodnika. Na pierwszy rzut 
oka wydaje się, że wszystko zmierza 
w dobrym kierunku. Należy jednak 
wspomnieć, że przed remontem 
przechodzący pod wiaduktem pie-
si z  dużym trudem  się mijali, nie 

wspomnę już o  wózkach 
i  rowerzystach (przejazd 
jezdnią tym najwęższym 
odcinkiem ulicy jest bardzo 
niebezpieczny). W ramach 
modernizacji wiaduktu nie 
zbudowano, niestety, szersze-
go, bezpiecznego przejścia 
dla pieszych i rowerzystów 
na miarę naszych czasów. 
Szkoda, że o tym ważnym 
komunikacyjnie węźle 30-ty-
sięcznego miasta możemy 
mówić jedynie „Dobre, bo 
odnowione”. Straciliśmy szan-
sę, by pokazywać „Dobre, 
bo nowe, przestronne, na 
miarę XXI wieku…”

PAW

Dobre, bo odnowione

Wiadukt kolejowy

n
Stare betony, na których posadowiono nową kon-
strukcję torowiska, wzmocniono stalową kratownicą 
i otynkowano   fot. Paweł Wolniewicz

n
Wiadukt odnowiono, pozostawiając niezmienione od 
ponad 100 lat parametry   fot. Paweł Wolniewicz
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DOBRE, BO... 

Zdobycz to pokaźny sum, 
ważący około 21 kg i mie-
rzący blisko 130 cm. Ryba 

złapała żywą przynętę (ukleję) 
9 lipca przed godz. 10 nad Wartą 
w okolicach przystani. Walka z su-
mem była zacięta – ryba złamała 
wędkę, a  pan Krzysztof niemal 
godzinę próbował ją wyłowić. 
Następnie, zawiniętą w pokrowiec 
na wędki, przewiózł skuterem na 
działkę przy ul 3 Maja. Planując 
przyrządzenie prawdziwej rybnej 
uczty, dumny wędkarz przez ja-
kiś czas pozostawiał suma przy 
życiu, m.in. po to, by można go 
było fotografować. Wyławianie 
ryby do zdjęcia również nie było 
łatwe, podbierak się nie przydał, 
pan Krzysztof musiał złapać suma 
gołymi rękoma.

AS

Dobre, bo rekordowe

Taa...ka ryba!
Krzysztof Przyszczypkowski z Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego „Lubonianka” złowił największą rybę w swoim 
życiu!

Krzysztof Przyszczypkowski – 
mieszkaniec osiedla „Lubonian-
ka” – ze swoją największą zdoby-
czą   fot. Agata Samol

n

Skwer znajdujący się u zbiegu ulic: 
Dąbrowskiego, Rzecznej i 3 Maja 
będzie nosił imię Stanisława 

Pawlickiego – wieloletniego preze-
sa Lubońskiego Klubu Sportowego, 
jednego z  budowniczych stadionu 
przy ul. Rzecznej w latach 70. XX w.

Zgodnie z de�nicją, skwer jest 
obszarem niezabudowanym, tere-
nem zieleni, mającym spełniać 
funkcje rekreacyjne. Trójkąt zieleni 
przy obiekcie sportowym został 
zaprojektowany bezpłatnie przez 
mieszkańca Lubonia – Łukasza 
Ekwińskiego – inżyniera architek-

tury, praktykanta pracowni archi-
tektonicznej, syna radnej z  tego 
rejonu – Katarzyny Ekwińskiej – 
czas od pomysłu do realizacji trwał 
kilka miesięcy. Jego pomysł zreali-
zowała �rma Kom-Lub. Fragment 
gruntu o  powierzchni ok. 185  m2 
obsadzono niskimi drzewami (su-
mak octowiec), krzewami płożący-
mi, trawami i kwiatami. Wśród nich 
możemy wyróżnić macierzankę 
piaskową i wydmuchrzycę piasko-
wą. Rośliny zakupiono w  sklepie 
ogrodniczym „Wszystko dla ogro-
du” przy ul. Parkowej. Kwiaty 

mają  się pojawiać w  okresie 
letnim. Jak informuje nas za-
stępca burmistrza – Mikołaj 
Tomaszyk – posadzone rośliny 
są „wandaloodporne” i nie wy-
magają ciągłego podlewania. 
Prace prowadzone w tym miej-
scu polegały również na wymia-
nie chodnika, krawężników 
i gruntu. Teren został już w peł-
ni zagospodarowany. Koszt 
przedsięwzięcia, którego inwe-
storem jest Miasto Luboń, to 
ok. 40  tys. zł. Prace trwały od 
początku do 20 czerwca (zakoń-
czono je tuż przed Dniami Lu-
bonia).

Paulina Sawicka

Dobre, bo zagospodarowane

Skrawek zieleni

n
Skwer im. Stanisława Pawlickiego przy ul. Dąbrow-
skiego w pobliżu stadionu miejskiego przy ul. Rzecz-
nej leży w granicach administracyjnych miasta Po-
znań   fot. Paulina Sawicka
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– „Dobrodziej” Małgorzaty Tadrzak-
-Mazurek. Z recenzji Agaty Ławni-
czak: jest napisana z wielką swadą, 
a wartki rytm opowieści przenosi nas 
w niezwykle skomplikowany czas histo-
ryczny, w którym żył, tworzył i działał 
Edmund Bojanowski. Autorka zręcznie 
łączy elementy konwencji powiastki 
historycznej z narracją bliską scena-
riuszowi �lmowemu, co sprawia, że 
mimo niezbędnych uproszczeń, świat 

DOBRE, BO... 

Przed świętem patrona (7 sierpnia) 
zakończył się rozpoczęty w maju 
remont wnętrza Sanktuarium 

bł. Edmunda Bojanowskiego. Przez 
ten okres świątynia była zamknięta 
dla wiernych. Odświeżono ściany, 
sztukaterię, płaskorzeźby i  �gury 
oraz wymieniono okna. Wnętrze 
kaplicy ma teraz nowe barwy (do-
minuje barokowy róż, popiel i biel). 
Zlikwidowano konstrukcję z  krat 
przy wejściu, dzięki czemu uzyskano 
więcej miejsca dla odwiedzających 
sanktuarium. Niektóre prace będą 
jeszcze trwały. M.in. na ścianie przy 
sarkofagu bł. Edmunda Bojanowskie-
go pojawi się niebawem ponownie 
sentencja założyciela Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek NPM.

HS

Dobre, bo barwne

Sanktuarium po remoncie

n
Wnętrze żabikowskiego sanktuarium w nowych barwach    
fot. Hanna Siatka

n
Ostatnie prace – konserwacja �gur   
fot. Hanna Siatka

Zgromadzenie Sióstr Służebni-
czek Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny – 

Wielkopolskie (Luboń) – wydało 
właśnie kolejną książkę o swoim pa-
tronie – bł. Edmundzie Bojanowskim 

Dobre, bo wydane

Dzieje zwyczajnego świętego
Najnowsza, 192-stronicowa publikacja o bł. Edmundzie Bojanowskim 
– „Dobrodziej” Małgorzaty Tadrzak-Mazurek, z jedynym zachowanym 
zdjęciem E. Bojanowskigo (prawdopodobnie z 1869 r.) na okładce. 
Wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy, w miękkiej oprawie, na pa-
pierze kredowym format 16x16 cm; ilustrowana zdjęciami miejsc 
i pamiątek związanych z życiem Edmunda, wykonanych przez córkę 
autorki – Anielę; ze wstępem ks. Jacka Zjawina z para�i św. Barbary 
w Luboniu, który w minionym 2014 r., na potrzeby jubileuszu 
200. rocznicy urodzin bł. Edmunda, często wcielał się w jego postać

Nowa książka o bł. Edmun-
dzie cieszyła się dużym 
zainteresowaniem przyby-
łych na uroczystości odpu-
stowe 7 sierpnia do sank-
tuarium w Żabikowie. Na 
zdjęciu kolejka czekających 
na podpisanie publikacji 
przez autorkę   fot. Rafał 
Wojtyniak

przedstawiony staje się zrozumiały 
i  bliski dla współczesnego odbior-
cy. (...) Jest, tylko i  aż, plastyczną 
opowieścią, która uświadamia, że 
świętość jest trudna, ale możliwa 
do osiągnięcia przez każdego z nas.

HS

n

n

Pochodząca z Dolnego Śląska Mał-
gorzata Tadrzak-Mazurek od 17 lat 
mieszka w Poznaniu. „Dobrodziej” jest 
jej trzecią książką o tematyce religijnej. 
Pierwszą poświęciła 75-letniej historii 
para�i na Świerczewie, gdzie osiadła. 
Druga – „Zwyczajni święci, czyli Rzecz 
o Czesiu Jóźwiaku, Edzie Kaźmierskim, 
Jarosiu Wojciechowskim, Frąsiu Kęsym 
i Edziu Kliniku” mówi o 5 chłopakach 
z Poznańskiej Piątki zamordowanych 
przez Niemców. Z  wykształcenia jest 
ekonomistką, z  zawodu – dziennika-
rzem, m.in. przez 10 lat związana z Ma-
gazynem Salezjańskim „Don BOSCO”.
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DOBRE, BO... 

W stosunkowo dobrym stanie 
została znaleziona na te-
renie Zakładów Chemicz-

nych w pobliżu obecnego budynku 
„Bocheme” od strony południowej 
(dawna dyrekcja) moneta pruska 
2-fenigowa z 1869 r. Bilon ten miał 
wartość 1/180 część talara. Znalezio-
ny egzemplarz był wykorzystywany 
najprawdopodobniej jako ozdoba. 
Mając wykuty w górnej części otwór, 
był wisiorkiem, kolczykiem lub ich 
częścią. Noszony prawdopodobnie 
przez luboniankę przełomu XIX 

i  XX wieku, możliwe, że w  czasie 
budowy fabryki ok. 1910 r.

Przy okazji przypomnijmy część 
systemu monetarnego stosowanego 
na naszym terenie w czasie zaboru 
pruskiego. Podstawową monetą 
niemiecką o  dużej wartości był 
srebrny talar. Nazwa jego �aler jest 
skróconą formą Joachimsthaler 
Gulden. Pochodzi od nazwy miej-
scowości w  Czechach – Joachim-
sthal (Jachymów), gdzie w  1519 
roku zaczęto bić pierwsze srebrne 
monety i  oznacza po niemiecku: 

dolinę, czy kotlinę Joachi-
ma. Ciekawostką jest też 
to, że od talara pośrednio 
pochodzi m.in. współcze-
sna nazwa dolar. W  Pru-
sach począwszy od połowy 
XVIII wieku system mone-
tarny oparty był na talarze 
dzielącym się na grosze. Te 
z kolei można było przeli-
czać na monety o  jeszcze 
niższych wartościach – fe-
nigi. Do 1821 roku 1 talar 
wart był 24  grosze (tzw. 
dobry grosz) znaleziony 
w  Żabikowie w  2010  r. 
Każdy grosz zaś miał war-
tość 12 fenigów, więc talar 
= 288 fenigów. Po 1821 r. 

Dobre, bo znalezione

Monety obiegowe XIII i XIX wieku
Co jakiś czas tra�ają do redakcji monety, które przy różnych okazjach znajdowane są na terenie Lubonia

talar miał wartość 30 srebrnych 
groszy i 360 miedzianych fenigów. 
W  obiegu były oprócz pokazanej 
2-fenigówki znalezionej na terenie 
dzisiejszej Luveny, jeszcze monety 
1-fenigowe (1/360 talara), 3 (1/120 
talara) i 4 fenigi (1/90 część talara). 
Pod koniec XIX wieku talar został 
w obiegu wyparty przez markę nie-
miecką.

PPR

n
Dwufenigowa miedziana moneta obiegowa 
o średnicy 20,5 mm, grubość 1,25 mm, z wybitym 
małym otworem, znaleziona na terenie Zakładów 
Chemicznych, stanowiła swoisty talizman – wisio-
rek lub jego część. Na awersie napis: 180 EINEN 
THALER oraz herb państwa pruskiego. Na rewer-
sie: SCHEIDEN MÜNZE 2 PFENNINGE 1869 A.     
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Grosz dobry – awers i rewers monety srebrnej znalezionej przez Ryszarda 
Jaruszkiewicza na terenach Żabikowa, � 1,7 mm, grubość 0,8 mm z opi-
sem: RF 1783/ 24 EINEN THALER A. (Symbol: A oznacza mennicę Berliń-
ską). Moneta miała wartość 1 grosza, czyli 1/24 talara niemieckiego. Czę-
sto jakość kruszcu, z którego wykonywano te monety, była słaba, a ilość 
srebra w stopie znikoma, tylko zewnętrznie pobielana – srebrzona. 
W obiegu były też podobne półgrosze o wartości 1/48 talara i takimż 
opisie   fot. Piotr P. Ruszkowski

Zapraszamy wszystkie środo-
wiska historyków, „poszukiwaczy 
skarbów”, prywatnych znalazców 
lub kolekcjonerów do dzielenia się 
podobnymi znaleziskami z  Lu-
bonia. Z pewnością wzbogaci to 
naszą lokalną historię.

Na placu zabaw Rodzinnego Ogrodu Działko-
wego „Chemik” przy ul. Granicznej zamon-
towano w lipcu zjeżdżalnię dla najmłodszych 

„działkowców”. Cieszy się dużym powodzeniem i jest 
wykorzystywana przez dzieci od rana do wieczora.

Jan Błaszczak

Dobre bo troskliwe

Działkowcy 
dzieciom

n
Zjeżdżalnia na placu zabaw ROD „Chemik”   
fot. Jan Błaszczak

Na kilku gruntowych drogach 
w Luboniu wprowadzono ogra-
niczenie do 20 km/h z  do-

datkową tabliczką umieszczoną pod 
spodem, aby jednak jechać poniżej tej 
prędkości – „Uwaga! Kurz i pył/ jedź 
poniżej”. Taką „walkę” z unoszącym się 
pyłem i kurzem podjęto m.in. na ul. 
Buczka, Nowiny, Dworcowej, Kurow-
skiego, drogach pomiędzy Sobieskiego 

Dobre, bo wykombinowane

Sposób na lubońskie drogi

Nowy znak przy ul. Dworcowej z tabliczką o treści: 
„Uwaga! Kurz i pył jedź poniżej”. To może już lepiej iść… 
– krok marszowy przynajmniej 6 km/h   fot. Paulina 
Sawicka

n

n
Kolejny sposób na uciążliwości „utwardzonej”  
ul. Buczka   fot. Rafał Wojtyniak

a Dworcową oraz w Nowym 
Centrum Lubonia.

Dla niektórych treść 
tabliczki jest komiczna. 
Zastanawiają się, jak jechać 
poniżej kurzu (pyłu)? Inni 
woleliby wyraźną interpre-
tację, np. „Jedź poniżej 
wskazanej prędkości”.

Jeżeli jedynym sposo-
bem na lubońskie, grunto-
we drogi będzie kolejne 
ograniczanie prędkości, to 
może od razu wprowadzić 
strefę ruchu pieszego.

PRPH
Inny sposób na pylące 

drogi – patrz str. 32.
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Pod koniec kwietnia na pry-
watnej nieruchomości przy 
ul. Dożynkowej 1 (działka nr 

118 na narożniku ulic Armii Poznań 
i Dożynkowej) rozpoczęto budowę 

czwartego w  naszym 
mieście marketu sieci 
„Freshmarket” (dwa 
funkcjonują przy ul. 
Sobieskiego i jeden przy 
ul. Wschodniej). Wła-
ściciel terenu i zarazem 
inwestor – �rma Sal-
do Sp. z o.o. z Suchego 
Lasu – wydzierżawił 
też działkę sąsiednią 
(nr 119) o powierzch-
ni 378  m2, stanowią-
cą własność miejską, 
na której zbudowano 
parking samochodowy. 
Prawdopodobnie wkrót-
ce dzierżawca kupi od 
miasta zajmowany teren, 
płacąc 250 zł netto za m2. 
W piątek, 31 lipca nowy sklep o po-
wierzchni handlowej 144 m2, otwarto. 
Można się tu zaopatrzyć w artyku-
ły spożywcze, napoje alkoholowe, 
kosmetyki, artykuły gospodarstwa 

domowego oraz prasę. Dla klien-
tów zbudowano parking z ośmio-
ma miejscami postojowymi (w tym 
jedno dla inwalidy). Wjazd i wyjazd 
wyznaczono zarówno od strony ul. 

Armii Poznań, jak i ul. Dożynkowej. 
Sklep jest czynny we wszystkie dni 
tygodnia w godz. od 6 do 23.

PAW

CO NOWEGO
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

To miejsce przeznaczone jest na bezpłatną informację o placówkach 
handlowych i usługowych powsta jących w Luboniu. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją – dotrzemy do 
Państwa, wykonamy zdjęcie, sporządzimy notatkę.

PANORAMA  HANDLU  I  USŁUG

Przy ul. Żabikowskiej 47 (na ryneczku 
naprzeciw skrzyżowania ulic Żabikowskiej 
i  Osiedlowej) otwarto „Tanie przesyłki 
kurierskie”. Punkt jest czynny od pn. do 
pt. w godz. 9.30 – 16.30 i specjalizuje się 
w przesyłkach krajowych o różnych gaba-
rytach (palety nawet do 700 kg). Kurierzy pracują na terenie Lubonia 
i pobliskich miejscowości. Tel. 732 553 486.   fot. Paulina Sawicka

Przy al.  Jana Pawła II 7/22 otwarto 
punkt o  nazwie „CUK  Ubezpieczenia”, 
w którym można porównać ofertę 30 To-
warzystw Ubezpieczeniowych. Oferuje 
m.in. ubezpieczenia OC i AC, majątko-
we i podróżne, do których dodaje pakiet 
porad prawnych. Punkt jest czynny od 
pn. do pt. w godz. 8 – 18 i w sob. 9 – 13. 

Tel. 61 830 15 02   fot. Paulina Sawicka

Od sierpnia przy ul. Kościuszki 
95/1  A (za Biurem Rachunkowym) 
rozpoczął działalność salon SPA, spe-

cjalizujący się w kosmetyce dłoni 
i stóp. Jest czynny od poniedziałku 
do piątku w godz. 11 – 20, w so-
boty 9 – 14 (patrz też reklama na 
str. 4)   fot. Hanna Siatka

Salon fryzjerski „U Lindy” przy ul. 
Kościuszki 53 rozszerzył zakres działal-
ności. Na miejscu można dodatkowo 
skorzystać ze stojącego solarium, za-
biegów na twarz i ciało oraz różnego 
rodzaju masaży. Punkt zaprasza od pn. 

do pt. w godz. 8 – 20, w sob. 8 – 16.   fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Okrzei 19 A powstał Gabinet 
Rehabilitacji i  Masażu oferujący masaże: 
lecznicze, sportowe, limfatyczne, relak-
sacyjne i  terapię manualną. Czynny od 
pon. do pt. w godz. 8 – 20, sob. 8 – 13. Tel. 
604 515 536, 622 293 141 (patrz też strony 
reklamowe)   fot. Agata Samol

Przy ul. Poniatowskiego 26 (wejście 
od strony ul. Kołłątaja, naprzeciwko re-
stauracji „Miodziojadło”) otwarto sklep 
z artykułami szkolnymi, biurowymi, de-
wocjonaliami, upominkami oraz ksero. 
Punkt jest czynny w okresie wakacyj-
nym od pn. do pt. w godzinach 8 – 18, 
w sob. 9 – 13. Z dniem rozpoczęcia się 

roku szkolnego godziny otwarcia ulegną wydłużeniu. Tel. 792 747 221.   
fot. Paulina Sawicka

Sklep odzieżowo-obuwniczy funkcjonujący do 
tej pory w pawilonie przy ul. Powstańców Wlkp. 79, 
został przeniesiony na ul. Żabikowską 39 (naprzeciw 
budynku Straży Pożarnej). Jest czynny od pn. do pt. 
w godz. 10 – 17, w sob. 9 – 13.   fot. Paulina Sawicka

W połowie lipca przy ul. ks. Stanisła-
wa Streicha  33 (w sąsiedztwie „Społem”) 
otwarto sklep „Babska Szafa”. Można  się 
tu zaopatrzyć w  markową odzież nową 
i używaną oraz biżuterię, torebki i obuwie 
w przystępnych cenach. Sklep jest czynny 
od pn. do pt. w godz. 9 – 18 oraz w soboty 
9 – 14.   fot. Paweł Wolniewicz

Czwarty 
Freshmarket

n
Nowy market widziany od ul. Armii Poznań. Przed nim zamiast starego 
chodnika 4 miejsca parkingowe   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Na sklepowych półkach można znaleźć różne artykuły 
podzielone na działy   fot. Paweł Wolniewicz
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CO NOWEGO

W ostatniej dekadzie lipca 
na działce o powierzch-
ni 2  000  m2 u  zbiegu 

ulic Żabikowskiej i  Powstańców 
Wlkp., w sąsiedztwie supermarketu 
Intermarchè, rozpoczęto budowę re-
stauracji McDonald’s, typu McDrive. 
Oprócz standardowej oferty, będzie 

można tu skorzystać ze strefy kawiar-
nianej McCafé. Nowy obiekt znanej 
w całym świecie sieci restauracyjnej 
będzie wyglądał bardzo podobnie 
jak ten na zdjęciu obok – z Nysy, 

zatrudnienie znajdzie tu 50 osób 
(rekrutacja pracowników rozpocz-
nie się wkrótce). Wjazdy i wyjazdy 
przewidziano w tych samych miej-
scach, co w przypadku Intermarchè, 
a więc od ulic Żabikowskiej i Po-
wstańców Wlkp. Nie będzie tu placu 
zabaw dla dzieci, jaki można spotkać 

przy innych lokalach tej sieci. Jak się 
dowiedzieliśmy, uroczyste otwarcie 
restauracji nastąpi w listopadzie lub 
grudniu tego roku.

PAW

McDonald’s w Luboniu

n
Restauracja McDonald’s w Nysie – w naszym mieście powstaje bardzo 
podobna   fot. McDonald’s

n
Po przeprowadzonych wcześniej ekspertyzach geologicznych rozpoczęto 
wykonywanie prac ziemnych. Za cztery miesiące będzie można tu zjeść 
słynne w całym świecie hamburgery   fot. Piotr P. Ruszkowski

Rada Miasta podjęła 
18 czerwca uchwałę 
w sprawie nadania 

nazwy ulicy. Drogę nale-
żącą do miasta, formal-
nie obejmującą działki nr: 
21/12 i 21/13 w Lasku przy 
ul. Polnej (pierwsza w prawo 
przy wjeździe od ul. Krę-
tej, przed ul. Owsianą) na-
zwano Gryczaną. Według 
MPZP teren przeznaczony 
jest pod drogi publiczne 
i ma charakter drogi osie-
dlowej, choć w powiąza-
niu z  Wirami może być 
też dojazdową do jezdni 
asfaltowej – ul. Polnej. Na-
zwę zaproponowano już 
12 października 2009  r. 
na posiedzeniu Komisji 

Komunalnej. Jak podaje Wydział 
Spraw Komunalnych, przez 6 lat nie 
było potrzeby nadania nazwy dla 
istniejącej już ulicy. Nazwę miasto 
nadało dopiero na wniosek złożony 
przez mieszkańców, wprowadza-
jących się do nowo postawionego 
bliźniaka na końcu ulicy (nr 6). Na 

ulicy znajdują się obecnie 4 domy. 
Do tej pory dla budynków wybu-
dowanych wcześniej, przy wlocie, 
ustalono adres: Polna. Ulica nie 
jest jeszcze oznakowana tabliczką, 
a przechodnie nie są zorientowani, 
w którym miejscu się mieści.

AS

Nazwano ulicę
Droga istnieje od wielu lat. W Miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego (MPZP) „Lasek – Południe” 
z 9 grudnia 2004 r. łączy ul. Polną w Luboniu z ul. Grabową 
w Wirach. Pas drogowy ma ok. 130 metrów długości i ok. 9 m. 
szerokości

n
Widok ul. Gryczanej od Polnej. Z lewej baner reklamujący nowo posta-
wiony dom, wciąż wskazujący na adres: ul. Polna   fot. Agata Samol

n
Przedstawiona na mapce ul. Gryczana kształtem przypo-
mina literę „T”. Łączy ul. Grabową w Wirach z asfaltową ul. 
Polną w Luboniu   www.lubon.e-mapa.net

Mój Luboń (www.mojlubon.
pl) to nowy, bezpłatny ser-
wis ogłoszeń dla miesz-

kańców Lubonia i okolic. Aby do-
dać ogłoszenie w serwisie, nie trze-
ba się rejestrować. Ciekawą funkcją 
jest powiadamiacz, dzięki któremu 
można zaznaczyć kategorie, które 
interesują odbiorcę, a  serwis co 

24 godziny wysyła raport o nowo 
dodanych ogłoszeniach w tych ka-
tegoriach. Serwis jest połączony ze 
znanymi portalami społecznościo-
wymi, takimi jak Facebook, Nasza 
Klasa czy Twitter.

(Z)

Luboński portal 
ogłoszeniowy

Widok nowego, prywatnego portalu 
ogłoszeniowego „Mój Luboń”

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

W ubiegłym roku, w wyni-
ku społecznej inicjaty-
wy, w  okresie kampanii 

przedwyborczej powstał pomysł 
„Sąsiedzkie Tulipany”, polegający 
na zagospodarowaniu skweru przy 
wjeździe z ul. Żabikowskiej w Mi-

galli. W październiku pomysł wygrał 
ogólnopolski konkurs „Spółdzielnia 
pomysłów” ogłoszony przez SGB Bank 
SA, uzyskując 10 tys. zł wsparcia. Ideą 
inicjatywy było wspólne tworzenie 
i pielęgnacja skweru, po to, aby mógł 
służyć okolicznym mieszkańcom 
jako przyjazna przestrzeń i miejsce 
spotkań (WL 11-2014, str. 11 i 05-
2015, str. 12). Rzeczywiście, w ak-
cję zaangażowało się wielu – teren 
uporządkowano, posadzono drzewa, 
krzewy i 2 000 tulipanów, a w maju 
podczas ich kwitnienia zorganizowa-
no piknik dla mieszkańców. Ostatnie 
prace porządkowe przeprowadzono 
na początku lipca. Niestety, obecnie 
skwer nie wygląda zachęcająco. Jest 

Planowano piękny 
skwer…

Lasek na 
końcu?
Mieszkańcy Lasku skarżą się, 

że wszędzie modernizują 
przystanki, a  ten rejon, 

jak zwykle…, na szarym końcu.

Zarośnięty, obskurny przysta-
nek ze starą wiatą i nieaktual-
nym, wyblakłym oznakowaniem 
przy ul. Sobieskiego za ul. Pod-
górną   fot. Piotr P. Ruszkowski

n

W okolicy osiedla „Nad 
Wartą” przy Strumieniu 
Junikowskim i mostku na 

ul. 3 Maja porzucono elementy wy-
posażenia mieszkania i garderobę. 
W zielsku leżały dwie porządne, spa-
kowane walizy i zwinięte w rulony 
dywany w dobrym stanie. Można by 
pomyśleć, że to efekt ekstremalnej 
kłótni… małżeńskiej?

Eksmisja?

n

W okresie letnim ścieżki 
rowerowe są szczególnie 
chętnie uczęszczane przez 

miłośnikami dwóch kółek. Swobodne 
i bezpieczne poruszanie się po tych 
trasach powinno być zapewnione. 
Tymczasem, ścieżka rowerowa cią-
gnąca się wzdłuż ul. Armii Poznań, 
zwłaszcza na odcinku przy cmenta-
rzu komunalnym, pozostawia wiele 
do życzenia. Przerośnięte, niepodci-
nane gałęzie wychodzące na ścieżkę 
stwarzają niebezpieczeństwo. Rowe-
rzyści sami próbują poradzić sobie 
z  problemem – łamią nadmiernie 
wystające badyle – pozostają jednak 
ostre kikuty gałęzi pozbawione liści, 
które mogą poważnie zranić.

AS

Niebezpieczna ścieżka rowerowa

n
Stercząca na wysokości twarzy rowerzysty, złamana gałąź (w czerwonym 
kółku) – takie niebezpieczeństwa czekają na tej ścieżce   fot. Agata Samol

Zdjęcie wykonano od strony 
ul. Nad Wartą W głębi osiedle 
„Warta Park”  
fot. Piotr P. Ruszkowski

zaniedbany i  zarośnięty, a  trawy 
nie koszono tu od dłuższego czasu. 
Z sygnałów telefonicznych wynika, 
że rzadko kto korzysta z  ustawio-
nych tu ławek.

AS

n
Utworzony w ub. roku społecznie 
skwer z kilkoma tysiącami tulipa-
nów przy ul. Żabikowskiej – Migalli, 
by spełniał wymogi estetyczno-re-
kreacyjne, powinien być pielęgno-
wany. Posianą trawę należy przyci-
nać przynajmniej raz na 2 tygo-
dnie, a miejsca z roślinami ozdob-
nymi – pielić   fot. Agata Samol
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Miasto stawia na zieleń, 
ogłasza konkursy na naj-
ładniejszą posesję roku, 

a otoczenia publicznych gmachów 
nie zawsze są zadbane. W ub. mie-
siącu przedstawiliśmy zarośnięte 
otoczenie przedszkola publiczne-
go przy ul. Klonowej, dziś sygnał 
z rejonu SP 3 i Gimnazjum nr 1.

(I)

Przykłady pociągają?

Zachwaszczony, niekoszony 
teren przyszkolny od ul. Dąbrow-
skiego   fot. Piotr P. Ruszkowski

n

Około godziny 13 w  ponie-
działek, 3 sierpnia do re-
dakcji dzwoni telefon: Pro-

simy przyjechać, opisać jak bezczelnie 
spuszczane są ścieki do Strumienia 
Junikowskiego. Leje się już od dłuż-
szego czasu, a  woda jest biała! .... 
Zjawiamy  się po kilku minutach. 
Na miejscu jest już Straż Miejska 
i  funkcjonariusze penetrują teren. 
Wezwano też jednostkę Straży Po-
żarnej odpowiedzialnej za skażenia. 
Niełatwo jest nam przedostać się do 

miejsca, z którego widać nie tylko 
skutki – mleczną wodę w strumie-
niu, lecz też źródło – miejsce wypły-
wu. To ukryta w zaroślach tuż nad 
Strumieniem rura PCV o średnicy 
10 cm, z której prawie połową prze-
kroju wydostaje się nieznany roztwór. 
Wyciek obserwujemy kilkanaście 
minut, świadkowie nielegalny spust 
śledzą już prawie godzinę. Funkcjo-
nariusze Straży Miejskiej czekają na 
jakąś decyzję z Urzędu Miasta. Nie 
są przekonani, że rura nie jest np. 

legalnym odwod-
nieniem ulicznym. 
Ujście znajduje się 
kilkanaście metrów 
od wylotu Strumie-
nia Junikowskiego 
po wschodniej stro-
nie ul. Dębieckiej 
blisko skrzyżowa-
nia z ul. Puszkina. 
Wszyscy są zgodni, 
że to nie jest zwykłe 
szambo, bo brak 
charakterystyczne-
go zapachu. Szara 
substancja, która 
przy ujściu pieni 
się, a dalej w pro-
cesie rozrzedzania 
wodami strumienia 
staje się mleczna, 
wskazuje raczej na 
zanieczyszczenie 
chemiczne (może 
z  jakiejś przemy-
słowej pralni lub 
myjni?). Niektó-
rzy twierdzą, że 
nie musi być z ul. 
Puszkina, skąd 
uchodzi, lecz jest 
starym nielegalnym 
przyłączem, które 
może sięgać nawet 
przez ul. Paderew-
skiego, Południową 

do posesji w ul. Powstańców Wlkp. 
Wpuszczenie kamery do kontroli nie-
legalnych przyłączy jest niemożliwe 
tak małym przekrojem rury. Postronni 
obserwatorzy argumentują i radzą: 
po pierwsze – legalna instalacja nie 
może mieć tak małego przekroju � 
10 cm. Po drugie – ewidentnie do 
cieku wypływa substancja, która nie 

Nielegalny spust

n
W gąszczu skarpy Strumienia Junikowskiego prawie 
niewidoczne nielegalne przyłącze oznaczone przez 
nas czerwonym okręgiem   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Ukryta w zaroślach niepozorna szara rura 
PCV, prawdopodobnie sporadycznie 
wykorzystywana do zrzutu nieczystości 
z nieznanego źródła. Wyraźnie widać, jak 
szara substancja przy ujściu pieni się    
fot. Piotr P. Ruszkowski

skiej i w Wydziale Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miasta, wypływająca 
substancja to bardzo silny detergent 
o  prawie maksymalnym pH = 13 
(skala 0-14), czyli bardzo silny od-
czyn zasadowy. Ustalono też, że nie 
może pochodzić z żadnego gospo-
darstwa domowego z  powodu 
ogromnej ilości oraz stopnia kwa-
sowości. Instalacji, z której substan-
cja się wydostawała, nie znaleziono 
też na żadnej dostępnej mapie geo-
dezyjnej. W domach nie używamy 
tak silnych zasad (może za wyjąt-
kiem śladowych ilości „Kreta” – 
środka do udrażniania kanalizacji). 
Ta silnie zasadowa substancja może 
więc być odpadem po jakimś pro-
cesie technologicznym.

Pozostają na razie pytania bez 
odpowiedzi: Skąd pochodzą te nie-
typowe ścieki? Kto i kiedy wybu-
dował instalację, którędy biegnie 
oraz gdzie się zaczyna? Czy uda się 
ustalić sprawcę tego procederu?

PPR

n
Spuszczany „roztwór” w kontakcie z wodą zabarwia ją na biało    
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Służby Straży Miejskiej i Straży Pożarnej na miejscu nierozpoznanego spu-
stu   fot. Piotr P. Ruszkowski

jest czystą wodą. Więc niezależnie 
od tego, czy jest legalny, czy nie, 
należy wyciek niezwłocznie uszczel-
nić, zbadać skład, dotrzeć do źródła 
i ukarać sprawców.

Na miejscu pojawiła się następ-
nie Straż Pożarna, która pobrała 
próbkę i zaślepiła rurę. Jak się póź-
niej dowiedzieliśmy od Straży Miej-
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Na teren prywatny, który w przyszłości ma 
być drogą (w Miejscowym Planie Zago-
spodarowania Przestrzennego „Żabikowo 

Północ” oznaczona 6KDD), a obecnie stanowi 
dojazd do posesji położonych przy odnodze ul. 
Zielonej, zwieziono po 19 lipca gałęzie różnych 
gatunków drzew. Ta pokaźnych rozmiarów sterta 
to prawdopodobnie efekt nawałnic, które 19 i 23 
lipca przeszły przez Luboń. Porzucone gałęzie 
schną w skwarze upalnych dni. Wystarczy za-
prószenie ognia i pożar gotowy. W bliskim są-
siedztwie znajdują się domy mieszkalne, �rma 
metalowa i magazyn butli z gazem. Zwieźć było 
łatwo, uprzątnąć nie ma kto?  HS

Kukułcze jajo

n
Dużych rozmiarów pryzma gałęzi porzuconych po lipcowych nawałnicach przy ul. Zielonej. Służby 
prosimy o interwencję i wyjaśnienie, a sprawców o posprzątanie   fot. Hanna Siatka

Schodząc na teren zieleni przy 
Warcie po stopniach usytu-
owanych przy moście prowa-

dzącym do Luveny, przy pierwszych 
zamontowanych tu ławkach można 
zauważyć znajdujące się od kilku lat 

w złym stanie (uschnięte) drzewa. 
Czy wszyscy w tym kraju są ślepi? 
Kilkakrotnie zgłaszałam ten fakt 
Urzędowi Miasta. Kogo w mieście 
obchodzi ten teren? Cisza!

Maria Kaczmarek

List do redakcji

Odrażający widok

n
Uschnięte drzewa stanowią zagrożenie, a niekompletne 
sprzęty plenerowe szpecą i są niewygodne   fot. Maria Kacz-
marek

Na przejściu dla pieszych przez 
ul. Kilińskiego, przy skrzy-
żowaniu z ul. 11 Listopada, 

już od ponad miesiąca znajduje się 
niezabezpieczona studzienka zaworu 
wodnego. Dziura, powstała po uszko-
dzeniu włazu, zagraża szczególnie 
przechodniom i  rowerzystom. Aż 
strach pomyśleć o skutkach, gdyby 
wpadła w  nią nóżka przechodzą-
cego tamtędy dziecka... Z  tego co 
nam wiadomo, to nie jedyne takie 
miejsce w Luboniu.

HS

Dziura na zebrze

nStudzienka zaworu z resztkami 
uszkodzonego włazu – na przejściu 
dla pieszych na ul. Kilińskiego   fot. 
Hanna Siatka

Od wielu lat stan chodnika na ul. Rejtana zagraża przechodniom. 
Kratownica z tworzywa sztucznego, w którą uzbrojono niektóre 
odcinki (dostęp wód opadowych dla korzeni), wypaczyła się i po-

łamała. Znający problem mieszkańcy ulicy omijają te miejsca, schodząc na 
jezdnię, ale przechodnie spoza rejonu potykają się o wystające elementy, 
przewracają i kaleczą.

HS

Do wymiany

Nierówny fragment 
chodnika z kratowni-
cą na ul. Rejtana, 
nadający się od 
dawna do wymiany   
fot. Hanna Siatka

n

O niektóre chodniki w Luboniu zu-
pełnie się nie dba. „Regulamin 
utrzymania porządku i czystości” 

nakłada konkretne obowiązki na właścicieli 
posesji przylegających do chodników. Ile 
jest takich miejsc, gdzie od lat nie użyto 
miotły, nie wyrwano zielska wyrastające-
go zza płotu czy w mniej uczęszczanych 
miejscach pomiędzy płytkami? Niebawem 
rozpocznie się rok szkolny i chciałoby się, 
by chodniki były czyste, proste, wygodne i 
bezpieczne nie tylko dla dzieci, które wzór 
biorą od dorosłych.    (P)

Zarośnięte

Przykład ekstremalnie zarośniętego chod-
nika na ul. Spadzistej przy narożniku z ul. 
3 Maja. Tędy, skrótem do pobliskiej SP 3 
mogą chodzić dzieci np. z osiedla „Warta 
Park”    fot. Piotr P. Ruszkowski

n
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Przypomnijmy, Najwyższa Izba 
Kontroli (NIK) w wyniku prze-
prowadzonej kontroli w 2013 r. 

miała podstawy do wysłania sto-
sownych zawiadomień do trzech 
instytucji: Prokuratury, Rzecznika 
Dyscypliny Finansów Publicznych 
przy Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej oraz Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. Dziś poru-
szamy ten ostatni.

Przypomnijmy, NIK w  wyniku 
kontroli przeprowadzonych w Urzę-
dzie Miasta oraz Lubońskim Ośrod-
ku Sportu i  Rekreacji wystosowała 
26.02.2014 r. do Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego (PINB) 
zawiadomienie o nielegalnym użyt-
kowaniu obiektu budowlanego. 
Stwierdzono nieprawidłowości uza-
sadniające podejrzenie, że Dariusz 
Szmyt – Burmistrz Miasta Luboń 
(inwestor) oraz Zbigniew Trawka – 
dyrektor Ośrodka – kierownik, któ-
rym został powierzony trwały zarząd 
nad jednostką, sprawowany w imieniu 
właściciela – gminy Luboń, naruszy-
li dyspozycję art.  55 ustawy Prawo 
budowlane. Dopuścili bowiem, 

w okresie od 2 kwietnia do 30 lipca 
2013 r. (ujawnione podczas trwania 
kontroli NIK w  okresie 25.06 – 
5.08.2013 r.), do użytkowania (uru-
chomienia) część obiektu hali (owal 
z łącznikiem) bez uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie.

Jak  się okazało, po przejrzeniu 
przez  nas  przed  rokiem 
(20.08.2014  r.) dokumentacji 
w PINB, jednostka ta już wcześniej 
niż NIK, bo 26.08.2013 r., samodziel-
nie wszczęła stosowne postępowanie 
administracyjne w  tej sprawie. Po 
zebraniu i ocenie materiału dowo-
dowego PINB wydał 24.01.2014  r. 
postanowienie wymierzające karę 
w wysokości 50 000 zł. Od powyż-
szego rozstrzygnięcia LOSiR złożył 
20.02.2014  r. zażalenie do Wielko-
polskiego Wojewódzkiego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego w Pozna-
niu (WWINB). Ten 2.06.2014  r. 
uchylił zaskarżone postanowienie 
w całości i przekazał sprawę do po-
nownego rozpatrzenia przez organ 
I instancji.

W uzasadnieniu dowiedzieliśmy 
się, że w związku z tym, iż adaptacja 
owalu była realizacją starego pro-
jektu budowlanego, na którego po-
zwolenia na budowę wydawane były 
4.11.2003 r. i 7.01.2005 r. (8-10 lat 
wcześniej), kara z  tytułu nielegal-
nego przystąpienia do użytkowania 
winna obciążać nie trwałego zarząd-
cę – LOSiR (zakład budżetowy 
Urzędu Miasta), lecz ówczesnego 
inwestora, którym, w świetle argu-
mentów WWINB (z decyzji pozwo-
lenia na budowę) jest Biuro Mająt-
ku Komunalnego (zakład budżeto-
wy Urzędu Miasta). W  związku 
także z  innymi wadami zaskarżo-
nego postanowienia oraz zasadą 
dwuinstancyjności postępowania, 
konieczne było uchylenie zaskarżo-
nego postanowienia i  przekazanie 
do ponownego rozpatrzenia przez 
PINB. Na końcu postanowienia 
WWINB czytamy wskazówkę, iż 
PINB rozpatrując ponownie sprawę, 
winien ustalić prawidłową wysokość 
kary z tytułu nielegalnego przystą-
pienia do użytkowania oraz nałożyć 
ją na właściwy podmiot, czyli Biuro 
Majątku Komunalnego.

O sprawie, w wyniku postano-
wienia ówczesnego Prezesa i części 
członków Zarządu Stowarzyszenia 
„Forum Lubońskie” – wydawcy 
„Wieści Lubońskich” – dłuższy czas 
nie pisaliśmy. Po wniesieniu pozwu 
przez Z. Trawkę do sądu, autorowi 
artykułów zakazano dalszych publi-
kacji na temat LOSiR-u i o konse-
kwencjach kontroli NIK-u. Nieza-
leżny Miesięcznik Mieszkańców ze 
statutowego obowiązku zbierał in-
formacje, z którymi m.in. dzieli się 
dziś. Z późniejszej korespondencji 
pomiędzy redakcją „WL” (wniosek 
wysłano 23.02.2015 r.) a PINB (od-
powiedź udzielona 12.03.2015  r.) 
wiemy, że po ponownej analizie 
zebranego materiału dowodowego, 
postanowieniem z 4.12.2014 r. na-
łożył karę 45 000 zł na Biuro Mająt-
ku Komunalnego, z  tego samego 
tytułu opisanego wyżej. Na powyż-
szą decyzję BMK złożyło zażalenie 
w  Wielkopolskim Wojewódzkim 
Inspektoracie Nadzoru Budowlane-
go w  Poznaniu. Decyzja o  karze 
jednak została podtrzymana i  45 
tysięcy zapłacono.

Komentarze
O krótki komentarz do zapła-

conej kary 45 tys. zł poprosiliśmy 
telefonicznie: Dyrektora Biura 
Majątku Komunalnego – Dariusza 
Springera, Burmistrz Miasta Lu-
boń – Małgorzatę Machalską oraz 
obecnego Prezesa Sp. z  o.  o. Lu-
bońskiego Ośrodka Sportu i  Re-
kreacji – Zbigniewa Trawkę (wów-
czas dyrektora zakładu budżeto-
wego o tej samej nazwie)

GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Jak się dopiero teraz dowiedzieliśmy, 
w związku z rezygnacją Jędrzeja 
Bujnego z członkowstwa w Radzie 

Nadzorczej Kom-Lubu, od 3 mar-
ca jego miejsce zajmuje Małgorzata 
Matysiak, pełniąc funkcję zastępcy 
przewodniczącego.

Ma 38 lat, od 16  lat mieszka 
Luboniu. Przypomnijmy, że w  życiu 
publicznym M. Matysiak zaistniała 
w  roku 2010 jako radna z  Komitetu 
Wyborczego Wyborców Forum Oby-
watelskie Luboń (FOL) w okręgu nr 3. 
W Radzie Miasta pełniła m.in. funkcję 
przewodniczącej Komisji Budżetu i Fi-
nansów. W ostatnich wyborach (jesień 
2014  r.) nie startowała. Prowadziła 
kampanię wyborczą ugrupowania FOL.

Członka Rady Nadzorczej w spół-
kach miejskich powołuje Burmistrz. 

Zapytany przez nas 
o komentarz w spra-
wie obsady dyrektor 
Kom-Lubu – Tade-
usz Urban, odmówił 
odpowiedzi. Dodał 
jedynie, że Rada 
Nadzorcza jest wła-
dzą. Nie ma nic do 
powiedzenia w  tej 
sprawie, ponieważ 
nie są to jego kompetencje. Nie ma 
prawa oceniać Rady Nadzorczej, to 
Rada Nadzorcza może oceniać jego.

Spełniając obowiązek informa-
cyjny, w przyszłym miesiącu, w ru-
bryce „Kto jest kim”, postaramy się 
napisać szerzej o  nowej członkini 
Rady Nadzorczej miejskiej spółki.

AS

Zmiana we władzach Kom-Lubu
Małgorzata Matysiak – nowym członkiem Rady Nadzorczej

n
Małgorzata  
Matysiak

45 tys. zł kary za LOSiR
Przedstawiamy ostateczne rozstrzygnięcia Inspektora Nadzoru 
Budowlanego zajmującego się Lubońskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji po wnioskach, jakie w lutym i marcu 2014 r. złożyła 
Najwyższa Izba Kontroli po badaniu tego obiektu (czytaj np: „WL” 
02-2014, s. 2)

Dariusz Springer
Potwierdził, że BMK musiało 

zapłacić 45  tys.  zł. Jednocześnie 
oświadczył, iż BMK nie miało nic 
wspólnego z wykończeniem elipsy, 
tym bardziej z jej oddaniem do użyt-
ku. Przyznał, że podobnie jak „Wie-
ści Lubońskie” ze sprawą zapozna-
wał  się w  Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego. Jako szef odwoły-
wał się od decyzji nałożenia na BMK 
kary administracyjnej, lecz pomimo 
argumentów, że BMK nie podejmo-
wało jakichkolwiek czynności i nie 
posiada nawet kompetencji, żeby 
ostatnio cokolwiek robić w hali przy 
ul. Kołłątaja z dopuszczeniem elipsy 
do użytkowania włącznie, nie zosta-
ło to uwzględnione. Rozmówca po-
twierdził, że powodem ostatecznej 
decyzji było jedynie to, że pierwotnie 
inwestorem hali widowiskowo-spor-
towej było BMK. Przypomnijmy, to 
lata budowy ok. 2003-2009. Rada 
Miasta na wniosek Burmistrza utwo-
rzyła 30 lipca 2009 r. zakład budże-
towy o  nazwie Luboński Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji, który przejął 
obiekt w całości. Dyrektor BMK jed-
nocześnie zaznaczył, że nie jest to 
kara w  sensie grzywny (mandatu), 
tylko kara administracyjna. Przypa-
dła BMK, bo prawo administracyjne 
nie zna pojęcia winy i tego nie roz-
patruje. Na pytanie dodatkowe, kto 
jest odpowiedzialny za to, że do kary 
doszło, czyli za zaniedbanie, zanie-
chanie, brak nadzoru itd.?, odesłał 
nas do ówczesnego dyrektora LOSiR-
-u – Z. Trawki, który jako jedyny wie 
dokładnie, jak to było z przystąpie-
niem do użytkowania.

Kara została zapłacona z  kasy 
zakładu budżetowego – Biura Ma-
jątku Komunalnego, czyli pośrednio 
z budżetu miasta. Na kolejne pytanie, 
czy BMK odzyska zapłaconą karę?, 
Dyrektor odpowiedział, że nie.

Małgorzata Machalska
Oświadczyła, że była to kara 

przewidziana w  przepisach prawa 
i niezależnie od oceny musi być na-
liczona przez Inspektora Nadzoru. 

Przy wystąpieniu tego zdarzenia 
musi być też zapłacona. Żałuje, że 
w ogóle do tego doszło. Twierdzi, iż 
trudno z  tą decyzją dyskutować. 
Ostatecznie nie było mowy, by jakiś 
podmiot tego nie zapłacił. Pani bur-
mistrz nie chciała wypowiadać  się 
o  czyimkolwiek zaniedbaniu czy 
szukaniu teraz winnych. Stwierdziła, 
że zgodnie z  umową, dzierżawca 
owalu – �rma „Transporter” Patryka 
Brzezińskiego – była zobowiązana 
do dokonania tych czynności i kiedy 
P. Brzeziński przejmował obiekt, miał 
tego świadomość. Jednocześnie do-
dała, że w sprawie tej były nieporo-
zumienia między LOSiR-em a Trans-
porter-em. Nie ma zamiaru teraz 
tego analizować, by szukać winnych 
i nie rozważała pociągnięcia kogoś 
do odpowiedzialności. Oświadczyła, 
że sprawa dla niej została zamknięta 
jeszcze za poprzedniej władzy, łącz-
nie z opłatą oraz że taki stan zastała 
i  sprawy nie ma zamiaru na nowo 
otwierać. Dopiero po artykułowa-
nych przez nas obiekcjach przyzna-
ła, że karę zapłacono już za jej ka-
dencji.

Zbigniew Trawka
Oznajmił, że telefonicznie „Wie-

ściom Lubońskim” nie będzie komen-
tował faktu zapłacenia przez BMK 
kary 45 tys. zł. Zażądał formy e-me-
ilowej. Niestety, do czasu oddania do 
druku, stosowny komentarz do re-
dakcji pocztą elektroniczną i żadnym 
innym sposobem nie napłynął.

Piotr Paweł Ruszkowski

n
Owal hali widowiskowo-sportowej przy ul. 
Kołłątaja 2, za który zapłaciliśmy 45 tys. zł 
kary za używanie bez uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie
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Rejon ujścia Strumienia Junikow-
skiego do Warty, gdzie m.in. 
przebiega ścieżka rowerowa 

a także znajduje się teren czynnego 
do niedawna, prywatnego lądowi-
ska helikopterów oraz odgrodzone 

strumieniem osiedle „Warta Park”, 
opanowały potężnych rozmiarów 
rośliny (jak dla jednorocznych). 
Odwiedzający te tereny mieszkańcy 
obawiają się, czy nie jest to aby barszcz 
Sosnowskiego, o  którym ostatnio 
dużo się mówi. W poprzednich latach 
na ten problem w Luboniu zwraca-
liśmy już uwagę i był to z pewnością 
barszcz Sosnowskiego („WL” 07-2012, 

Niebezpieczny barszcz

n
Sięgające 3 metrów wysokości chwa-
sty, których łodyga u nasady ma ok. 
5 cm średnicy rosną beztrosko na 
klinie pomiędzy rzeką Wartą, Strumie-
niem Junikowskim i ul. Nad Wartą. 
Czy są barszczem Sosnowskiego?   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

n
Jeszcze przed rokiem te wyjątkowo duże rośli-
ny występowały na małym terenie – skarpie 
przy Warcie – teraz są ich tysiące (szary obszar 
na dalszym planie zdjęcia) – opanowały już 
glebę do Strumienia Junikowskiego. Dojrzałe 
wysypują kolejne tysiące nasion, a pojedyncze 
rośliny można spotkać już „za wodą”, od strony 
osiedla „Warta Park”   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Jak odróżnić barszcze – liście barszczu Sosnowskiego (z lewej) są bardziej 
obłe, natomiast liście barszczu Mantegazziego (z prawej) mają spiczaste 
krawędzie

n
Przykład oparzeń skóry wywoła-
nych kontaktem z barszczem So-
snowskiego

str. 24 „Uwaga niebezpiecz-
ny chwast!”). Prosiliśmy 
też o zainteresowanie się 
sprawą Komisję Ochrony 
Środowiska Rady Miasta. 
Obecnie do redakcji tra-
�ają zapytania z różnych 
rejonów miasta. 

Czy przedstawiane na 
zdjęciach kilkumetrowe 
rośliny są tym niebez-
piecznym dla zdrowia 
barszczem – trudno od-
powiedzieć. Obecnie są 
już dojrzałe, pozbawione 
liści, po których najłatwiej 
odróżnić barszcz Sosnow-
skiego od spokrewnionego 
z nim bardzo podobnego, 
lecz ponoć mniej groźne-
go w  kontakcie barszczu 
Mantegazziego. 

(R)

W niedzielne popołudnie 
19 lipca i  w  noc 4 dni 
później (czwartek, 23.07) 

przez pogrążony w upałach Luboń 
przeszły nawałnice. Jak zwykle w ta-
kich okolicznościach, wiele miejsc 
w mieście po raz kolejny dotknęły 
skutki nieradzenia sobie przez miasto 
z odprowadzaniem wód opadowych. 
Jednym z takich miejsc znów był ob-
niżony teren przy ul. Przejazd, pod 
którą przepływa Żabinka. Wezbrane 

wody, spiętrzone na wykonanym 
przez mieszkańców zabezpieczeniu, 
ponownie zalały posesję przy ul. 
Sienkiewicza 33 (ostatnio w marcu 
br. – czytaj „WL” 04-2015, str. 15). 
19 lipca wezwana przez właścicieli 
Straż Pożarna usunęła zanieczysz-
czenia i udrożniła przepust.

Nocna nawałnica 23 lipca 
(godz. 3) była potężniejsza. Z brze-
gów wystąpiła nie tylko leniwa 
w normalnych warunkach pogodo-

Bezsilni wobec żywiołu

n
Pokazywana przez nas w kwietniu nieprofesjonalnie wykonana zapora z kratą, 
na której zatrzymują się wprawdzie zanieczyszczenia niesione przez Żabinkę, 
chroniąc przed zapchaniem przepust pod ulicą Przejazd, ale przez którą podczas 
ulew „cierpi” posesja przy ul. Sienkiewicza 33. Stan - kilka godzin po ulewie

n
Zalane uprawy w ogrodzie przy ul. Sienkiewicza 33. Zdjęcie z czwartku, 
23 lipca, godz. 6-7, kiedy poziom wody był znacznie mniejszy niż w nocy, 
a właściciele zdołali nieco ochłonąć po powtórnym nieszczęściu

wych Żabinka. Studzienki nie 
nadążały odbierać nadmiaru 
gromadzącej się wody opadowej. 
Strumień spływający położoną 
wyżej ulicą Sienkiewicza zalał ul. 
Przejazd i cały ogród położonej 
w niecce posesji przy ul. Sienkie-
wicza  33, której właściciele nie 
zdążyli się jeszcze pozbierać po 
skutkach poprzedniego żywiołu. 
Wezwali służby kryzysowe.

HS

n
Niedziela, 19 lipca. Tak wygląda ogród przy 
ul. Sienkiewicza 33 od strony Żabinki po 
większych opadach. Zdjęcie wykonano go-
dzinę po burzy, kiedy woda już opadła
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Komisja Komunalna RML 
na wniosek mieszkańców 
oraz niektórych radnych, 

rozpatrywała kwestię utwardzenia 
w pierwszej kolejności ul. Koperni-
ka – jednej z najstarszych ulic NCL. 
Przypomnijmy, że ulica ma blisko 
90 lat, znajduje się na niej oprócz 
domów mieszkalnych także kilka 
�rm, w tym dwa przedszkola. Zgod-
nie z obowiązującą, uaktualnioną w 
2004 r. hierarchizacją budowy ulic 
– Kopernika znajdowała się na 35. 
miejscu. Czas oczekiwania wyno-
sił wówczas 8 lat, czyli że realizacja 
powinna nastąpić trzy lata temu w 
2012 r. Warto przypomnieć też jej 
parametry – 360 metrów długości, 
powierzchnia 2 160 m2.

Historia
Ulica Kopernika powstała przed 

wojną jako jedna z pierwszych ulic 
nowej osady zakładanej przez Lu-
dwika Boczonia na polach Żabiko-
wa. Ten zasłużony dla Lubonia 
człowiek, o wyjątkowych zdolno-

ściach organiza-
cyjnych, był 
jednocześnie 
także: dyrekto-
re m  s z k o ł y 
(SP  1), posłem 
na sejm II  RP, 
założycielem 
chóru im. I. Pa-
derewskiego w 
Żabikowie, To-
warzystwa dla 
Popierania Prze-
mysłu w Żabi-
k o w i e .  B y ł 
członkiem: Wy-
działu Powiato-
wego – kurato-

rium w Poznaniu, Sejmiku Woje-
wódzkiego, zarządu Funduszu 
Bezrobocia w Poznaniu. Pisał arty-
kuły m.in. do „Przyjaciela Ludu”, 
„Pracy” i „Prawdy Robotniczej”. 
Szerzej o Ludwiku Boczoniu (ur. 
1883 r., zm. 1960 r.) i jego patrio-
tycznej rodzinie można przeczytać 
w ostatnim, 4. tomie „Rocznika 
Historycznego Lubonia” – rozdział 
„Saga rodu Boczoniów”, str. 11-67.

Spółdzielnia Budowlana „Osa-
da” została założona 21 września 
1924  r. i miała na celu: zapewnić 
swym członkom nabycie działek 
budowlanych, pomoc w wykonaniu 
projektu architektonicznego, łącznie 
z zatwierdzeniem przez władze, 
ułatwić zakup materiałów budow-
lanych po niższej cenie oraz zbudo-
wać dom przez własny zespół bu-
dowlany. Projekt statutu opracowa-
nego przez L. Boczonia podpisało 
13 pierwszych członków z Żabiko-
wa, Lasku, Lubonia i Wir, w tym 
było: 4 kierowników szkół (oprócz 
L. Boczonia: Bolesław Romanowski 
z Lasku, Stanisław Bulsiewicz z Wir 
i Józef Pelczer z Żabikowa – dziś 
SP 2), sześciu kolejarzy (Jan Przy-

bylski z Lasku, Florian Pawlicki 
z  Lubonia, Stanisław Łączkowiak, 
Stanisław Hajdasz, Franciszek 
Bździel, Antoni Łączkowiak z Ża-
bikowa), 2 rzemieślników (Wincen-
ty Łączkowiak – stolarz i Ignacy 
Szakowski – elektromonter z Żabi-
kowa) oraz 1 kupiec spółdzielczy 
(Jan Cierniak z Lubonia). Ponieważ 
pomysł Boczonia był na ówczesne 
czasy bardzo potrzebny, spółdzielnia 
szybko rozpoczęła swoją działal-
ność. Przede wszystkim w 1926 r. 
nabyła od Skarbu Państwa część 
gruntu po byłej cegielni Krombacha 
(patrz mapka: obszar „A”). Jeszcze 
w tym samym roku sporządzono 
podział na 34 działki o powierzch-
niach ok. 2  500  m2 lub 5  000  m2. 
Wytyczono też część ul. Pułaskiego 
i przystąpiono do sprzedaży działek 
po bardzo atrakcyjnej cenie. Za 
2 500 m2 płacono 500 ówczesnych 
złotych (ok. 100 dolarów), co sta-
nowiło dwumiesięczny zarobek 
robotnika – np. specjalisty w Zakła-
dach Naprawczych Taboru Kolejo-
wego. Wiosną 1927 r. na południo-
wym odcinku ul. Piłsudskiego (dziś 
Okrzei) rozpoczęły się prace przy 
wznoszeniu pierwszych domów. 
Inwestorami byli ludzie zamożni, 
bankowcy, adwokaci, nauczyciele 
i rzemieślnicy. Taka jest geneza naj-
piękniejszych domów w Luboniu, 
zaprojektowanych przez Spółdziel-
nię „Osada” w okresie międzywo-
jennym. Architektura nawiązywała 
do polskiego stylu wypracowanego 
na obszarze Małopolski. W tym 
samym czasie Spółdzielnia zakupi-
ła od gospodarza Anioły pole „B” i 
wymierzyła na nim kolejne 32 dział-
ki budowlane. Osią całego założenia 
była nowa ulica, którą mieszkańcy 
w podzięce za zasługi i trud przy jej 
zakładaniu nazwali ulicą Ludwika 
Boczonia (dziś Kopernika). Ówcze-
sne władze gminy Żabikowo popar-
ły inicjatywę mieszkańców i wkrót-
ce naniesiono ją na mapy. Jedno-
cześnie całe to osiedle od 1927  r. 
zaczęto nazywać Bocianówkiem i 
tak też wpisano na mapach Żabiko-
wa. Nawet niemieccy kartografowie 
nazwę tę w 1943 r. podtrzymywali, 
nieco ją tylko zmieniając na „Bu-
cianowo”, o czym świadczą mapy 
tych terenów z czasu okupacji. Moż-
na powiedzieć, że były to więc 
pierwsze domy na obszarze dzisiej-
szego Nowego Centrum Lubonia.

Status
Sprawy własności gruntów pu-

blicznych w Luboniu w bardzo wie-
lu przypadkach są nadal nieuregu-
lowane. W przypadku ulicy Koper-
nika okazuje się, że formalnym 
właścicielem przeważającej części 
jest przedwojenna spółdzielnia 
„Osada”. Miasto jest właścicielem 
jedynie odcinka na wysokości 
trzech posesji od ul Wschodniej 
(ok. 1/5 długości). Należałoby więc 

Kopernika należy do spółdzielni „Osada”
Przyczynek do historii Nowego Centrum Lubonia (NCL) – ul. Kopernika i możliwość jej utwardzenia

przed realizacją odnaleźć 
teraz już jedynie spadko-
bierców pozostałej części 
– 4/5 ulicy, których, moim 
zdaniem, może być przy-
namniej kilkuset i odkupić 
od nich grunt. Fizycznie to 
zadanie niewykonalne. Są 
też inne sposoby na prze-
jęcie gruntów na cele pu-
bliczne, by prowadzić na 
nich prace. Jak nas poin-
formowała burmistrz M. 
Machalska, miasto może, 
i w niektórych wypadkach 
korzysta z tego, realizować 
inwestycję w oparciu o tzw. 
specustawę z 2003  r. 
o  szczególnych zasadach 
realizacji inwestycji wg 
ZRID (Zezwolenia na Realizację 
Inwestycji Drogowych), które wy-
daje starostwo powiatowe. Ta droga 
jest niestety kosztowna, gdyż mamy 
wówczas wycenę biegłego przez sta-
rostwo bez możliwości negocjacji i 
14 dni na zapłatę kwoty odszkodo-
wania. W przypadku, gdy nie ma 
podmiotu, na rzecz którego wypła-
ta ma nastąpić, to przekazuje się ją 
do depozytu sądowego w tym sa-
mym terminie. Decyzji o realizacji 
tej właśnie ulicy nie ma, jak zazna-
cza p. burmistrz, wniosków z innych 
ulic jest wiele. Temat może być ak-
tualny już we wrześniu, gdy radni 
otrzymają do dyskusji wstępny pro-
jekt hierarchizacji ulic.

Przez 25 lat od zmiany ustroju 
w Polsce władza samorządowa nie 

potra�ła uregulować i sformalizo-
wać statusów prawnych bardzo wie-
lu publicznych terenów. Od czasu 
do czasu odkrywamy i przedstawia-
my szerokiej opinii publicznej róż-
ne takie sytuacje. Ostatnio ukazy-
waliśmy m.in. zaniedbania komu-
nalizacyjne gminy i bałagan w spra-
wie nieuregulowanego statusu ul. 
Ratajskiego (czytaj: „WL” 02-2015, 
str. 12 i 17).

PPR i SM

n
Ludwik Boczoń założy-
ciel m.in. spółdzielni 
„Osada” – pierwszego 
budownictwa w NCL
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Plan dzisiejszego śródmieścia Lubonia z pierwszymi działkami wytyczonymi przez 
Spółdzielnię Budowlaną „Osada”, założoną przez Ludwika Boczonia w 1924 r. i ulica-
mi (zaznaczone szarymi liniami) z przedwojennym nazewnictwem (czarne litery): 
Kolejowa – Powstańców Wlkp., Piłsudskiego – Okrzei, Poznańska – Żabikowska, 
Laskowska – Sobieskiego, L. Boczonia – Kopernika. Przy ul. Piłsudskiego (dziś Okrzei 
43) zaznaczona działka Boczoniów z wrysowanym domkiem. Czarnymi liniami prze-
rywanymi i szarym nazewnictwem pokazujemy obecne, istniejące już, ważniejsze 
ulice NCL   oprac. Stanisław Malepszak i Piotr P. Ruszkowski

n
Kiedy prawie 90-letnia ulica Kopernika – historycznie 
pierwsza w NCL, na której bytuje już kolejne pokole-
nie lubonian – doczeka się utwardzenia? Przedtem 
należy załatwić trudną, ale podstawową kwestię wła-
sności gruntów   fot. Agata Samol

Czy nie warto rozważyć, by 
jednej z ulic NCL nadać nazwę 
Ludwika Boczonia, pierwszego 
organizatora nowej osady, któremu 
m.in. Luboń zawdzięcza piękną 
architekturę domów na ul. Okrzei?
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Od 18 czerwca na terenie 
Lubonia działają 3 Lokal-
ne Komitety Referendalne 

założone przez Mariusza Chylickie-
go (mieszkaniec Lubonia, członek 
Klubu Honorowych Dawców Krwi 
„Lubonianka”), Krzysztofa Górnego 
(lubonianin, informatyk, pracuje na 
stanowisku technologa w branży ob-
róbki metalu) i Michała Adamcza-
ka (mieszkaniec Lubonia, logistyk, 
kandydat na Burmistrza Lubonia 
w wyborach 2014 r. z ramienia Daj 
Szansę Młodym, członek Kongresu 
Nowa Prawica). Każdy z komitetów 
liczy 3-5 osób. Do zadań komitetu 
należy przede wszystkim promowanie 
referendum i zachęcanie obywateli 
do wzięcia w nim udziału, monito-
rowanie prawidłowości i legalności 
przygotowania oraz przebiegu re-
ferendum, prowadzenie kampanii, 
jak również szerokie propagowanie 
idei Jednomandatowych Okręgów 
Wyborczych (JOW) na wskazanym 
obszarze działania komitetu. Do 
tej pory, zarówno na terenie Lubo-
nia jaki i Poznania, udało nam się 
przeprowadzić wiele akcji i spotkań, 
m.in. akcję informacyjno-ulotkową 
podczas Dni Lubonia, przed Stadio-
nem Inea, nad Jeziorem Maltańskim, 

Fleshmop na Starym Rynku, spo-
tkanie z Pawłem Kukizem czy pre-
lekcję dr. Michała Urbańczyka na 
temat zalet i wad systemu JOW oraz 
systemu proporcjonalnego – w po-
znańskim klubie „Alibi”. Jesteśmy 
także w trakcie dystrybucji gazetek 
informacyjnych, zawierających treści 
dotyczące referendum, a szczegól-
nie Jednomandatowych Okręgów 
Wyborczych do Sejmu.

Pierwsze komitety zaczęły po-
wstawać 28 maja. Od samego po-
czątku prowadzimy kampanię w In-
ternecie dzięki założonej na Face-
booku stronie FB/JOWLubon.

W sierpniu planujemy spotka-
nie informacyjne z mieszkańcami 
Lubonia, na którym przedstawimy 
prezentację i odpowiemy na pytania 
uczestników.

Komitety referendalne zaczęły 
powstawać po apelu Pawła Kukiza, 
który jest najbardziej znanym am-
basadorem idei JOW. Działania 
wszystkich komitetów referendal-
nych ds. JOW, są koordynowane 
przez Janusza Sanockiego – dzien-
nikarza, polityka, samorządowca, 
byłego burmistrza Nysy.

Michał Adamczak

Lokalny Komitet 
Referendalny

Dzięki kampanii wyborczej 
kandydata na Prezydenta RP 
– Pawła Kukiza – rozgorzała 

dyskusja na temat zmiany ordynacji 
wyborczej w Polsce. Obecnie w wy-
borach do Sejmu obowiązuje ordy-
nacja proporcjonalna przeliczana 
metodą d’Hondta. To, co proponuje 
Paweł Kukiz, nazywa się ordynacją 
większościową, a najprostszym jej 
modelem są JOW-y w systemie bry-
tyjskim (westminsterskim). Trudno 
nam sobie wyobrazić jak by to wy-
glądało, gdybyśmy wybierali posłów 
w JOW-ach, ale mamy już pewne do-
świadczenia z listopadowych wybo-
rów samorządowych. Ubiegłej jesieni 
wybieraliśmy w  Luboniu radnych 
właśnie w systemie JOW. Oczywiście 
system jednomandatowy obowiązuje 
też w wyborach do Senatu, ale tam 
akurat nie są spełnione podstawowe 
założenia modelu brytyjskiego, np. 
powszechność i wielkość okręgów. 
Dlatego też dla lepszego zobrazowa-
nia, posłużę się przykładem wyborów 
do Rady Miasta Luboń.

W lubońskiej Radzie zasiada 21 
osób, co wynika z wielkości miasta 
i wymogów ustawy o samorządzie. 
Dlatego Luboń został podzielony 
na 21 okręgów o średniej wielkości 

1430 mieszkańców. W  każdym 
z tych okręgów wybrano po jednym 
przedstawicielu, a  został nim ten, 
który uzyskał najwięcej głosów 
w  jednoturowym głosowaniu. Po-
nieważ okręgi były małe, kandyda-
ci nie ponosili wielkich kosztów 
kampanii i  1000  zł w  zupełności 
wystarczył. Mało tego, kandydaci 
mogli pokusić się o kampanię bez-
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n
Założyciel komitetów referendal-
nych w Luboniu –  Mariusz Chylicki 
podczas Dni Lubonia 20 czerwca 
w akcji informacyjno-ulotkowej  
fot. Anna Osińska

Tego lata mieszkańcy posesji 
położonych w  okolicy nie-
utwardzonego odcinka ul. 

Morelowej (pomiędzy Wojska Pol-
skiego i Buczka) przeżywają praw-
dziwy horror. Nie dość, że unosi się 
nad nimi „chemiczny” pył z wadliwie 
wykonanej nawierzchni ul. Buczka, 
to na dodatek muszą egzystować 
w  tumanach kurzu wzniecanego 
przez samochody jadące ul. More-
lową, w której nierówności zasypano 
ostatnio miałkim materiałem.

W kwestii naprawy „bubla dro-
gowego” (jak nazwano utwardzoną 
nową metodą w 2014 r. za 150 000 zł 

ulicę Buczka), 
oraz zbadania 
składu chemicz-
nego wierzchniej 
warstwy użytej do 
budowy drogi, 
swój stanowczy 
protest wyraziło 
w piśmie do Bur-
mistrza z 1 czerw-
ca br. 103 okolicz-
nych mieszkań-
ców. Argumenta-
cja pisma zwrot-
nego powala 
niemocą dyspo-
nujących pu-
blicznymi pie-
niędzmi urzędni-
ków, żeby nie 
powiedzieć – cy-
nizmem. W pod-
pisanej przez 
zastępcę włoda-

rza miasta – Mikołaja Tomaszyka 
– odpowiedzi, Wydział Inwestycji 
Urzędu Miasta informuje, że w ra-
mach prac przewidziane było wyko-
nanie nawierzchni z kruszywa o łącz-
nej grubości warstw 17 cm bez za-
stosowania spoiw. Wykonanie utwar-
dzenia spowodowało zwiększenie 
prędkości poruszających się pojazdów 
i powstanie zapylenia. Z tego wzglę-
du analizowana jest możliwość usta-
wienia oznakowania pionowego 
ograniczającego prędkość pojazdów 
do 20 km/h. W przypadku wykona-
nia badań kruszywa, które zostało 
wbudowane w  ul.  Buczka oraz 
ul. Nowiny zgodnie z normą PN-EN 
932-1:1999, materiał do badań moż-
na uzyskać tylko poprzez pobranie 
m.in. ze stacjonarnych przenośników 
taśmowych, z taśmy i rynny zsypowej 
czy z wagonów kolejowych, wywrotek 
i barek. Zważając na powyższe nie 
jest możliwe uzyskanie wiarygodne-
go rezultatu badań ponieważ na-
wierzchnia w wyniku ciągłego użyt-
kowania ulega zanieczyszczeniu. 
Widząc jednak potrzebę działania 
zlecimy spółce KOM-LUB opracowa-
nie innych sposobów utrzymania 
naszych dróg.

W sprawie materiału, którym 
wypełniono dziurawą ul. Morelową, 
powiedzieć można tyle, że, jak twier-
dzi organizator protestu – Witold 
Tomaszewski, mieszkaniec posesji 
przy ul. Buczka  74 położonej na 
skrzyżowaniu z Morelową – w ostat-
niej chwili udało mu  się zapobiec 
rozsypaniu w tym miejscu kruszywa 
przypominającego pył unoszący się 
nad „zmodernizowaną” ul. Buczka. 
Zwieziony w tym celu materiał, zda-
niem W. Tomaszewskiego, zabrano 
z  powrotem. Drogę wyrównano 
pomarańczowym kruszywem, które 
podczas upałów zamieniło się w pył.

Mieszkańcy są skazani na spę-
dzanie upalnych dni w domach, ale 
i do nich przez szczeliny dostaje się 
wszędobylski kurz. Nie mogą posie-
dzieć w ogrodzie, ani go uprawiać, 
wieszać na powietrzu wypranych 
ubrań, ani korzystać z chłodu, jaki 
dają drzewa. Zdeterminowani, tę-
sknią do stanu sprzed kilku lat, kie-
dy obie drogi (Buczka i Morelowa) 
były wprawdzie dziurawe, ale pod 
innymi względami niekłopotliwe. 
Oburzeni twierdzą, że przed 60 laty, 

kiedy osiadły w tym 
rejonie ich rodziny, 
żyło  się lepiej niż 
w   o b e c n y m , 
XXI wieku.

HS

Tęsknią za starym

n
Kurz, który wzniecają przejeżdżające ul. 
Morelową samochody, osiada na pobli-
skich posesjach   fot. Hanna Siatka

Wystarczy wzru-
szenie nawierzchni 
grabiami, a mate-
riał, którym wysy-
pano ul. Morelową, 
zamienia się w tu-
man pyłu   fot. 
Hanna Siatka

n
Materiał, którym, zda-
niem pana Witolda, 
chciano wypełnić dziury 
w ul. Morelowej, udało 
mu się zabezpieczyć na 
potrzeby przyjrzenia się 
sprawie. Rozkruszone 
w palcach grudki zamie-
niają się w pył   fot. Han-
na Siatka

n
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pośrednią i  osobiście odwiedzić 
każdy dom, czy mieszkanie w swo-
im okręgu. Dzięki temu lepiej moż-
na było poznać problemy danej 
ulicy, wymienić poglądy, czy zebrać 

pomysły na Luboń 
od mieszkańców.

W większości 
okręgów wygrali kan-
dydaci popierani 
przez obecną panią 
Burmistrz – Małgo-
rzatę Machalską, co 
dało Forum Obywa-
telskiemu Luboń 
większość w  Radzie 
Miasta i  możliwość 
sprawowania samo-
dzielnych rządów. 
W numerze 12(289) 
„Wieści Lubońskich” 
z grudnia 2014 r. do-
konano analizy, co by 
było, gdyby obowią-
zywała stara ordyna-
cja. Obliczono, że wtedy 1 mandat 
uzyskałby komitet Daj Szansę Mło-
dym! Słusznie jednak zauważono, 
że wtedy zmieniłaby się też taktyka 
komitetów i okręgi wyborcze. Dla-
tego błędem jest myślenie, że 
w JOW-ach do Sejmu, połowę man-
datów uzyskałaby Platforma Oby-
watelska, a  drugą połowę Prawo 

i  Sprawiedliwość. Nie wiemy, jak 
zachowają się kandydaci tych partii 
w JOW-ach i nie wiemy, jakie ko-
mitety ostatecznie wystartują. Może 
polska scena polityczna zostałaby 
zdominowana przez znanych samo-
rządowców? Żeby się o tym przeko-
nać, należało by najpierw wprowa-
dzić jednomandatowe okręgi. Wie-
my na pewno, że gdyby w Luboniu 
nie obowiązywały JOW-y, to taki 
komitet jak Daj Szansę Młodym! 
prawdopodobnie wcale by nie wy-
startował, podobnie jak Forum 
Mieszkańców Nowe Centrum Lu-
bonia (FMNCL) czy też Robert 
Korcz z Komitetu Wyborczego Wy-
borców (KWW) Lepszy Luboń. 
Ciekawostką jest, że KWW FMNCL 
wystawiło dwóch kandydatów i obaj 
wygrali w swoich okręgach. Gdyby 
nie JOW-y to taki sukces były trud-
niejszy do osiągnięcia.

Niestety lubońska Rada Miasta 
została zdominowana w liczbie 14 
radnych przez jeden komitet i prak-
tycznie nie wykształciła  się silna 
opozycja. A jak wiadomo, w demo-
kracji jest to nieodzowne. Jednak 
zgodnie z Prawem Duvergera, sys-
tem jednomandatowy prowadzi do 
wykształcenia się modelu dwupar-
tyjnego, dlatego nie jest wykluczone, 
że za nieco ponad 3 lata będziemy 

mieli Radę Miasta złożoną z dwóch 
silnych ugrupowań i kilku pomniej-
szych. Na podsumowania pracy 
Rady Miasta Luboń wybranej 
w  JOW-ach przyjdzie jednak czas 
przy okazji następnej kampanii wy-
borczej.

Michał Adamczak
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n
Spotkanie 31 lipca w Luboniu. Od 
lewej: Mariusz Chylicki, Jakub Bielawski 
i Grzegorz Łukowski   fot. Michał 
Adamczak

n
Michał Adamczak podczas akcji rozdawania ulotek 
przed meczem Lecha w Poznaniu

10 Mitów na temat JOW

cd.  
obok

Zapraszamy mieszkańców Lubonia na spotkanie informacyjne 
na temat jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu. 
Prelegentem będzie wykładowca UAM, dr Michał Urbańczyk, 

który będzie się starał odpowiedzieć na pytanie: Czy Wielkopolska 
chce JOW, a przede wszystkim czy Luboń chce JOW? Spotkanie od-
będzie się 26 sierpnia o godz. 19 w Szkole Podstawowej nr 3 przy 
ul. Dąbrowskiego.

Zapraszają Komitety Referendalne ds. JOW - Luboń.

JOW-y – zaproszenie

1. Wybory w Jednomandatowych 
Okręgach Wyborczych doprowa-
dzą do „zabetonowania” sceny 
politycznej.

Nic bardziej mylnego – to wła-
śnie przy obecnej ordynacji scena 
polityczna została zdominowana 
przez PO, PiS, SLD i  PSL. Nazwy 
ugrupowań nie mają tu właściwie 
żadnego znaczenia, gdyż w  razie 
potrzeby politycy bez skrupułów 
zmieniają partyjne szyldy. W  tej 
sytuacji wymiana politycznych elit, 
charakterystyczna dla dojrzałych 
demokracji, została w Polsce zablo-
kowana, a  bardzo wiele osób jest 
obecnych w  życiu publicznym 30 
lat lub dłużej. Dzisiaj dla polityków 
sprawą trzeciorzędną jest ocena ich 
pracy przez obywateli, ponieważ 
mogą być wybrani ponownie bez 
faktycznego rozliczenia, czy spełni-
li pokładane w nich nadzieje i zre-
alizowali złożone obietnice. Listy 
wyborcze są układane według uzna-
nia partyjnego lidera, a pozycje na 
nich w korelacji z poparciem danej 
partii są gwarantem ponownego 
wyboru.

W krajach z ordynacją większo-
ściową, aby partia polityczna zyska-
ła przedstawiciela w  parlamencie, 
może wystarczyć ok. 30 000 głosów. 
W polskiej ordynacji proporcjonal-
nej nowa siła musi uzyskać przynaj-
mniej ok. 700 000 głosów. To po-
woduje, że trudno zaistnieć komuś 
nowemu, niezwiązanemu z dotych-
czasowym układem politycznym, 
dodatkowo efekt ten jest potęgowa-
ny przez �nansowanie partii z bu-
dżetu państwa. W  systemie JOW 
polityk jest zmuszony do nieustan-
nego szukania bezpośredniego kon-
taktu z mieszkańcami swojego okrę-
gu. Mając ograniczony budżet na 
kampanię, musi angażować  się 
głównie w  spotkania i  rozmowy 
z wyborcami, przez co jest w stanie 
pokonać kandydata dużej i znanej 
partii, który w  swoim okręgu nie 
wykazał się taką aktywnością. Bycie 
bliżej wyborców powoduje, że po-
lityk musi na co dzień tłumaczyć się 
z podejmowanych w stolicy decyzji, 
żyje realnymi problemami ludzi 
i gdy zawodzi, spotyka się z natych-
miastową krytyką swoich działań. 
Taki system sprzyja pojawianiu się 
w polityce krajowej osób nowych, 
niezależnych, asertywnych i cieszą-
cych  się uznaniem w  środowisku 
lokalnym.

2. Brytyjska partia UKiP zdobyła 
12,6% głosów, ale tylko 1 mandat, 
co dowodzi, że JOW-y „nie dzia-
łają”.

Ostatnie wybory w  Wielkiej 
Brytanii potwierdziły walory ordy-
nacji większościowej. Wprawdzie 
partia UKiP wprowadziła do Izby 
Gmin tylko jednego przedstawicie-
la, ale mimo to udało jej się zreali-
zować swój główny postulat: orga-
nizację referendum w sprawie wyj-
ścia Wielkiej Brytanii z UE. Opinia 

Brytyjczyków musiała być uwzględ-
niona przez konserwatystów, 
a główny postulat partii UKiP został 
zrealizowany – dzięki ordynacji 
większościowej w  systemie JOW. 
Faktyczna realizacja celów umożli-
wiona przez JOW jest tu bardziej 
istotna pod względem wpływu po-
litycznego, niż zdobycie 20-30 man-
datów i pozostanie w permanentnej 
opozycji, z którą nikt się nie liczy.

Jednocześnie system większo-
ściowy pokazał swoją wielką zaletę, 
którą jest eliminacja z polityki osób 
o poglądach skrajnych. Warto także 
pamiętać, że podczas I tury wybo-
rów prezydenckich wśród Polaków 
głosujących w  Wielkiej Brytanii 
najlepszy wynik uzyskał Paweł Ku-
kiz, gorący orędownik wprowadze-
nia JOW-ów. Jest to rekomendacja 
wystawiona wprost przez naszych 
rodaków, którzy na co dzień mają 
okazję obserwować mechanizm 
działania systemu jednomandato-
wych okręgów wyborczych.

3. Po wprowadzeniu JOW w Sej-
mie znajdą się tylko przedstawi-
ciele PO i PiS.

Po wprowadzeniu JOW-ów we 
Włoszech swój żywot zakończyły 
wszystkie istniejące dotąd partie. 
Doświadczenie Włochów pokazuje 
zatem, że stawianie takich tez jest 
wróżeniem z fusów. To prawda, że 
w krajach z ordynacją większościo-
wą istnieją zazwyczaj dwa duże 
bloki polityczne (niekoniecznie 
dwie partie), ważniejsze jest jednak, 
że z polskimi odpowiednikami mają 
one niewiele wspólnego. Jednakże 
istnienie dwóch dominujących obo-
zów politycznych bywa charaktery-
styczne również dla krajów z ordy-
nacją proporcjonalną – w  Polsce 
w  ostatniej dekadzie dominowały 
PO i  PiS. Warto też zauważyć, że 
w  parlamencie Wielkiej Brytanii 
swoich przedstawicieli ma aż 11 
partii, czyli zdecydowanie więcej 
niż w Polsce. To sprawia, że opozy-
cja jest bardziej różnorodna, a  na 
ręce rządzącym patrzy z  pozycji 
członka parlamentu więcej środo-
wisk niż w Polsce.

4. W  JOW-ach będzie wygrywał 
ten, kto będzie miał więcej pienię-
dzy na kampanię.

Pieniądze odgrywają pierwszo-
planową rolę przede wszystkim 
w obowiązującym dzisiaj systemie 
ordynacji proporcjonalnej. W JOW 
�nanse mają znaczenie zdecydowa-
nie mniejsze, gdyż kampania w ma-
łym okręgu jest zdecydowanie mniej 
kosztowna. W Wielkiej Brytanii, na 
wzór której proponujemy realizację 
naszego postulatu, każdy kandydat 
ma ściśle określoną, stosunkowo 
niewielką kwotę pieniędzy do prze-
znaczenia na kampanię i nie może 
sobie pozwolić na to, by ten budżet 
przekroczyć. Ruch JOW sugeruje, 
by taką kwotę w Polsce ustalić na 
poziomie 30 000 zł na jednego kan-
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dydata. To rozwiązanie gwarantuje, 
że kampania zostanie oparta na 
bezpośrednim kontakcie z wyborcą 
lokalnym, a  politycy, zamiast nie-
ustannie brylować w warszawskich 
stacjach telewizyjnych, będą poszu-
kiwać jak najczęstszego kontaktu 
z wyborcami w swoim okręgu i dbać 
o podtrzymywanie tej relacji przez 
całą swoją kadencję, a nie tylko raz 
na 4 lata.

5. Brytyjczycy i inne kraje na świe-
cie chcą odejść od systemu JOW.

Brytyjczycy bardzo cenią sobie 
swój system wyborczy. Z JOW zre-
zygnowała Nowa Zelandia, jednak 
trudno dziś jednoznacznie określić, 
jakie są tego efekty. Jednakże nic nie 
wskazuje na to, by miało dojść do 
podobnych zmian w jakimkolwiek 
innym kraju. Głosy o konieczność 
zmiany ordynacji w Wielkiej Bryta-
nii najmocniej rozbrzmiewają 
w Polsce. Brytyjczycy natomiast są 
z tego systemu zadowoleni, co po-
twierdzili w referendum z 2011 r., 
kiedy opowiedzieli się za utrzyma-
niem procedury wyborczej w  jej 
dotychczasowym kształcie.

6. Zamiast wprowadzać JOW ob-
niżmy próg wyborczy.

Taką ordynację mieliśmy na po-
czątku lat 90. Rządy tworzone na 
bazie poparcia wielu partii charak-
teryzowały  się dużą chwiejnością, 
odpowiedzialność za skutki podej-
mowanych decyzji była rozmyta, 
a w parlamencie pojawiło się mnó-
stwo przypadkowych osób. Co wię-
cej, w takim systemie nadal głosu-
je  się przede wszystkim na partie, 
nie na konkretnych ludzi.

7. Polacy nie są mentalnie przygo-
towani na wprowadzenie JOW.

To uniwersalny argument obec-
nych elit przeciw jakimkolwiek 
zmianom. W  Wielkiej Brytanii, 
dokąd wyjechało wielu Polaków 
i gdzie funkcjonują JOW-y, wybo-
ry prezydenckie w pierwszej turze 
wygrał Paweł Kukiz z programem 
zmiany polskiej ordynacji na wzór 
brytyjski. Polacy mający na co 
dzień możliwość obserwowania, 
jak działa ten mechanizm, idąc do 
urn wystawili głównemu postula-
towi Pawła Kukiza bardzo dobrą 
rekomendację. Polska ma wspania-
łe tradycje wolnościowe i  demo-
kratyczne. Ostatnie zawirowania 
historycznie nam, Polakom, nie 
sprzyjały, jednakże mamy natural-
ną predyspozycję do budowania 
społeczeństwa demokratycznego 
i obywatelskiego, o czym świadczy 
historia naszego narodu i państwa 
polskiego. Jesteśmy głęboko prze-
konani, że obowiązujący dziś sys-
tem zniechęca osoby fachowe 
i przyzwoite do udziału w polityce. 
Najwyższy czas to zmienić.

8. System JOW jest dobry, ale jesz-
cze nie teraz.

Od „upadku komunizmu” mi-
nęło ponad 25 lat. To wystarczają-
cy okres, by „dać sobie czas” – jak-
kolwiek taką potrzebę tłumaczyć. 

Dziś nastał czas na natychmiastową 
zmianę przede wszystkim dlatego, 
że kolejni ludzie pojawiający  się 
w polityce nie wnoszą żadnej jako-
ściowej poprawy, a  kolejne rządy 
są coraz bardziej oderwane nie 
tylko od rzeczywistości, ale również 
od oczekiwań, potrzeb, możliwości 
i aspiracji Polaków. Tendencja jest 
niekorzystna i  najmniejsze opóź-
nienie oznacza kolejny krok w tył 
w drodze do obywatelskiej Polski 
na miarę XXI wieku.

9. System JOW obowiązuje już 
w Senacie i to nic nie zmieniło.

Wybory do Senatu faworyzują 
kandydatów partyjnych. W przeci-
wieństwie do kandydatów nieza-
leżnych, mają oni więcej czasu na 
kampanię, muszą zebrać mniej 
podpisów, mogą korzystać z infra-
struktury partyjnej (bezpłatne sale 
do spotkań, telefony, biura i  ich 
pracownicy), a sama kampania od-
bywa się w tle kampanii do Sejmu, 
na którą partie przeznaczają dzie-
siątki milionów złotych. Zbyt duże 
okręgi w wyborach do Senatu (jest 
ich 100 zamiast 460) sprawiają, że 
kandydatowi spoza głównego po-
litycznego nurtu jest bardzo trudno 
dotrzeć do wyborców osobiście, 
a głos oddany na listę senacką wy-
nika głównie z  decyzji wyborcy 
w sprawie listy do Sejmu. Pomimo 
tych wszystkich wypaczeń, głównie 
w zakresie równej swobody kandy-
dowania dla wszystkich – partyj-
nych i niezależnych – można od-
nieść wrażenie, że i tak skład per-
sonalny Senatu jest lepszy niż 
Sejmu – niewątpliwie jest w  nim 
mniej postaci skrajnych.

10. Ordynacja mieszana na wzór 
niemiecki jest lepsza, niż JOW.

Niewielu wie, że alianci na-
rzucili Niemcom taki model or-
dynacji dlatego, iż obawiali  się 
utraty kontroli nad pokonanymi. 
Nie zależało im również, by kraj 
ten zbyt szybko odbudował się po 
poniesionej klęsce. Sam Konrad 
Adenauer chciał ordynacji w sys-
temie JOW, nie otrzymał jednak 
od zwycięzców zgody na ich 
wprowadzenie. Ordynacje mie-
szane sprawiają, że kluczową rolę 
nadal odgrywają partie, i to głów-
nie na partie wyborcy oddają swój 
głos. Ruch na Rzecz JOW propo-
nuje inne, lepsze rozwiązanie – 
chcemy, na wzór brytyjski, głoso-
wać przede wszystkim na ludzi. 
Zwłaszcza, że tradycje naszej 
demokracji są całkiem inne – 
w odróżnieniu od Niemiec w Pol-
sce członkowie partii to bardzo 
nieliczna grupa. Tymczasem u na-
szego zachodniego sąsiada tylko 
SPD ma ponad 500 tys. członków. 
Polacy od uczestniczenia w dzia-
łalności partyjnej stronią, dlatego 
model niemiecki nie jest dla Pol-
ski dobrą propozycją.

Komitet Referendalny ds. JOW  
– Luboń

(na podstawie broszury ruchjow.pl)
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W referendum 6 września 
odpowiemy na trzy pyta-
nia, ale to pierwsze z nich 

rodzi najwięcej dyskusji. Jednoman-
datowe okręgi wyborcze mają rzesze 
zwolenników, ale głośni są także 
przeciwnicy. Dlatego proponuje-
my zapoznać się z podstawowymi 
wadami i zaletami JOW-ów.

Zalety
 n Poseł wybrany z małego okręgu 

jest odpowiedzialny przed wyborca-
mi, a nie przed liderem partii.

 n Poseł ma lepszy kontakt z  wy-
borcami i jest bliżej ich problemów.

 n Złych posłów jest łatwiej odwołać.
 n Nie ma tzw. spadochroniarzy, czy-

li kandydatów z innych części kra-
ju. W danym okręgu startują osoby 
związane z regionem.

 n Mandatu nie uzyskują osoby z ni-
skim poparciem, które w  obecnej 
ordynacji dostają  się z  dalszych 
miejsc dzięki lokomotywie wybor-
czej (znanemu kandydatowi z pierw-
szego miejsca).

JOW-y – wady i zalety

Tak; 34,8%

Nie; 22,7%

Nie mam zdania; 
26,4%

Nie głosuję; 12,1%
odmówiło; 4,0%

Ciekawi byliśmy, 
jak na problem 
zmian systemu 

wyborczego zapatrują się 
lubonianie. Spostrzeżenie 
ogólne, jakie dominuje 
w ankiecie tego sonda-
żu, to niewielka wiedza 
obywateli na zadawany 
przez nas temat, raptem 
kilka tygodni przed gło-
sowaniem. Wielu pytało 
ankieterów – A o  co 
w tym chodzi? Niekie-
dy, po krótkiej instrukcji decydowa-
li się na typowanie. Inni nie wybrali 
żadnej odpowiedzi, twierdząc: „To 
temat zastępczy, zamiast poważnych 
problemów gospodarczych”, „To się 
może sprawdzać w samorządach, ale 
nie wiadomo, jak będzie w kraju”. 
Byli też tacy, co przy okazji sondażu 
manifestowali swoje przywiązania 
polityczne lub chcieli dyskredy-
tować niektóre partie polityczne 
(wypowiedzi te pominęliśmy – jako 
nie na temat) 

Wyniki sondaży wypadły na-
stępująco:

Najwięcej osób – 34,8% jest „za” 
JOW-ami. Tu rzucano komentarze: 
„Może będzie większa różnorod-
ność?”, „Trzeba próbować szukać 
zmian”, „Popieram Kukiza – szansa 
na zmianę”, „To bardziej sprawiedli-
we” „Jest szansa, że posłowie będą 
bliżej mieszkańców”. 

Nie popiera systemu jednoman-
datowych okręgów wyborczych 
22,7 % mieszkańców, argumentując 
m.in.: „Nic to nie zmieni”, „Bo to 
inicjatywa Kukiza”, „Myślę, że JOW-
-y nic nie dadzą”, „Kolejne niepo-
trzebne koszty”, „Zacznie  się nie-
uczciwa walka tylko o głosy, czyli 
stołki, bez poważnego programu!”.

26,4 % pytanych nie miało zda-
nia i stwierdzało: „Nie orientuję się”, 
„Zupełnie nie wiem, co może być 
lepsze?”, „Totalnie mnie to nie inte-
resuje”, „Najpierw powinna być 
edukacja, np. w tv, o co tu chodzi”, 
„Nie ufam żadnym politykom”, 

„W tej chwili, to referendum nie ma 
najmniejszego znaczenia!”

Ponad 12% zadeklarowało, że 
nie pójdzie głosować, bo np.: „Mam 
70 lat i jest coraz gorzej w tym kra-
ju”, „Robią z nas wariatów – takie 
referendum na miesiąc przed wy-
borami – chyba komuś chodzi 
o anarchię w kraju!”

Wśród władzy lubońskiej, zde-
cydowana większość – 16 osób na 
21 pytanych jest „za” jednomanda-
towymi okręgami wyborczymi. 
Komentarz dodali: M.  Machalska 
(„Choć nie uważam, że zapewni to 
większy pluralizm polityczny”) oraz 
P.  Bartkowiak („Pytanie jest zbyt 
ogólne. Najpierw chciałbym wie-
dzieć, jaki typ okręgów jednoman-
datowych ma zamiar wprowadzić 
ustawodawca”). Czterech było prze-
ciwnych JOW-om: M.  Tomaszyk 
(„Nie w tym kształcie, uważam że, 
sprawdziłby  się system mieszany, 
jak np. w  RFN”), A.  Dworaczyk, 
H. Gawelski, P. Izydorski. Nie miał 
zdania A. Okupniak. Troje radnych, 
pod koniec lipca, podczas specjalnie 
wcześniej przeprowadzanego, z po-
wodu wolnego sierpnia, sondażu 
było niedostępnych (P. Andrzejczak, 
D. Franek i M. Szwacki).

Sondaż uliczny przeprowadzili: 
Krystyna Ruszkowska, Agata Samol, 
Maria Wieczorek, Agnieszka Wit-
kowska, Paweł Wolniewicz (także 
wśród radnych).

oprac. PPR

Sondaż
6 września referendum. Jedno z pytań brzmieć będzie: Czy jest 
Pan(i) za jednomandatowymi okręgami wyborczymi (JOW) do 
sejmu RP?
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opozycja. Zwycięskie ugrupowanie 
przeważnie nie musi wchodzić w ko-
alicje i może brać odpowiedzialność za 
wszystkie posunięcia. Silna opozycja 
może skuteczniej kontrolować rząd.

 n Komitety wystawiają najlepszych 
kandydatów, którzy są kompetent-
ni, poważani i akceptowani w spo-
łeczeństwie.

 n Nie trzeba mieć wielkiego komi-
tetu wyborczego, żeby wystartować. 
Wystarczy jeden kandydat w jednym 
okręgu.

 n Znikają bariery dla małych partii 
i komitetów takie, jak ogólnokrajowy 
próg wyborczy i parytet.

 n Wybory w systemie większościo-
wym cieszą się większą popularno-
ścią, co przekłada się na frekwencję.

 n Kandydaci ponoszą znacznie mniej-
sze koszty kampanii ze względu na 
wielkość okręgu.

 n System większościowy jest naj-
prostszy, a liczenie głosów zajmuje 
mało czasu.

 n Korumpowanie polityków od-
bywa się poprzez realizowanie ich 
programu wyborczego lub spełnianie 
potrzeb jego okręgu, a nie poprzez 
oferowanie posady.

 n Korupcja jest znacznie utrudnio-
na, gdyż trzeba przekupić większą 
liczbę posłów, a nie jak do tej pory 
jednego lidera.

 n W wyborach chętniej startują sza-
nowane osoby i lokalne autorytety, 
które nie muszą zapisywać  się do 
partii politycznych.

 n Szef partii musi liczyć się ze zda-
niem swoich posłów. W przeciwnym 
razie mogą wystartować w następ-
nych wyborach z własnego komitetu.

Wady
 n W razie rezygnacji posła z man-

datu, konieczne jest przeprowadzenie 
wyborów uzupełniających.

 n Władze mogą zmienić granice 
okręgu wyborczego, żeby zwiększyć 
szanse swojego kandydata.

 n Wyborcy głosują przeważnie na 
najbardziej znanych kandydatów.

 n W okręgu wygrywa tylko jeden 
kandydat, czasem niewielką liczbą 
głosów.

Ruch Obrony Obywateli
Ruch Obrony Obywateli jest 

stowarzyszeniem z Poznania, które 
zarejestrowało  się w  Państwowej 
Komisji Wyborczej i  jest upoważ-
nione do prowadzenia kampanii 
referendalnej w radiu i telewizji oraz 
zgłaszania kandydatów do komisji 
referendalnych.

Michał Adamczak
tel. 880 544 072

JOW-y – wady i zalety

W niedzielę, 6 września odbę-
dzie się referendum ogól-
nokrajowe, w którym od-

powiemy na trzy pytania:

 n „Czy jest Pani/Pan za wprowadze-
niem jednomandatowych okręgów wy-
borczych w wyborach do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej?”

 n „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem 
dotychczasowego sposobu �nansowania 
partii politycznych z budżetu państwa?”

 n „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem 
zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwo-
ści co do wykładni przepisów prawa 
podatkowego na korzyść podatnika?”

Aby prawidłowo zagłosować nale-
ży postawić znak X w  kratce obok 
odpowiedzi pozytywnej „TAK”, lub 
negatywnej „NIE”. W przypadku po-
stawienia znaku X w obu kratkach lub 

nie udzielenia żadnej odpowiedzi, głos 
uznaje się za nieważny. W głosowaniu 
może brać udział każdy obywatel Pol-
ski, który najpóźniej w dniu głosowa-
nia ukończy 18 lat, nie został pozba-
wiony praw publicznych prawomoc-
nym orzeczeniem sądu, nie został 
ubezwłasnowolniony prawomocnym 
orzeczeniem sądu ani pozbawiony 
praw wyborczych prawomocnym orze-
czeniem Trybunału Stanu. Osoby 
mieszkające za granicą, na stałe lub 
czasowo, powinny dokonać u właści-
wego konsula zgłoszenia w  sprawie 
wpisania do spisu osób uprawnionych 
w obwodzie utworzonym za granicą. 
Wykaz obwodów będzie dostępny we 
wszystkich polskich placówkach kon-
sularnych, delegaturach Krajowego 
Biura Wyborczego oraz na stronie 
internetowej Państwowej Komisji Wy-
borczej. Głosowanie będzie odby-
wać  się bez przerwy, od godz.  6 do 
godz. 22.   AS

Głosowanie w referendum

Gimnazjum nr 1, ul. Armii Po-
znań 27

 n Komisja Obwodowa nr 1, gło-
sują mieszkańcy ulic: Armii Po-
znań 1-50, od 52 do końca numery 
parzyste, Dębieckiej, Dożynkowej, 
Chopina, Krótkiej, Niepodległości, 
Przemysłowej, Rivoliego, Słonecznej.

Szkoła Podstawowa nr  3, ul. 
Dąbrowskiego 2a

 n Komisja Obwodowa nr 2, głosują 
mieszkańcy ulic: 3 Maja, Cichej, 
Ratajskiego, Narutowicza, Jachtowej, 
Dąbrowskiego, Tuwima, Krańcowej, 
Lemańskiego, Nad Strumykiem, Nad 
Wartą, placu Medalistów, Rzecznej, 
Spadzistej, Strumykowej, Hibnera, 
Ziemniaczanej, Żeglarska (od red. 
W ostatniej uchwale zatwierdzającej 
obwody głosowania podczas sesji 
RML 23 lipca 2015 r. ul. Żeglar-
skiej zabrakło. Została uwzględ-
niona dopiero w rozporządzeniu 
Burmistrza.)

PUK Kom-Lub Sp. z o.o. ul. Nie-
podległości 11

 n Komisja Obwodowa nr 3, gło-
sują mieszkańcy ulic: Puszkina, 
Cieszkowskiego, Dworcowej 1-13, 
Faustmana, Krasickiego, Brzechwy, 
Paderewskiego, Matejki, Kościelnej, 
Kozińskiego, ks. Nogali, ks. Streicha, 

Konopnickiej, Skargi, Południowej, 
Powstańców Wielkopolskich, Jagiełły.

Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42

 n Komisja Obwodowa nr 4, gło-
sują mieszkańcy ulic: Andersena, 
Chudzickiego, Fabrycznej, Mazurka, 
Kurpińskiego, Pułaskiego, Kona-
rzewskiego 1-24, od 26 do końca 
numery parzyste, Makuszyńskiego, 
Kopernika, Prusa, Okrzei, Żerom-
skiego, Broniewskiego, Zakątek.

 n Komisja Obwodowa nr 5, głosują 
mieszkańcy ulic: Andrzeja Mizerki, 
alei Jana Pawła II, Kochanowskiego, 
Konarzewskiego od 25 A do końca, 
numery nieparzyste.

Szkoła Podstawowa nr  2, ul. 
Żabikowska 40

 n Komisja Obwodowa nr 6 (przy-
stosowana dla osób niepełnospraw-
nych), głosują mieszkańcy ulic: Szy-
manowskiego, Wschodniej, Żabikow-
skiej 7-15 nieparzyste, 16-34, 35-37 
nieparzyste.

 n Komisja Obwodowa nr 7 (przy-
stosowana dla osób niepełnospraw-
nych), głosują mieszkańcy ulic: Łącz-
nik, placu Zenona Twardowskiego, 
Świerczewskiej, Unijnej, Źródlanej, 

Żabikowskiej 36-38 parzyste, 39 do 
końca (bez nr 62A-62K).

Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
ul. Żabikowska 62

 n Komisja Obwodowa nr 8, gło-
sują mieszkańcy ulic: Osiedlowej, 
Żabikowskiej 62A-62K.

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, ul. Źródlana 1

 n Komisja Obwodowa nr 9, gło-
sują mieszkańcy ulic: Sikorskiego 
1-23, Kościuszki 41-59 nieparzyste.

 n Komisja Obwodowa nr 10, gło-
sują mieszkańcy ulic: Sikorskiego 
od 25 do końca.

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 
Poniatowskiego 16

 n Komisja Obwodowa nr 11, gło-
sują mieszkańcy ulic: Cmentarnej, 
Granicznej, Jodłowej, Poniatowskiego, 
Lipowej od 63 do końca, Niezłomnych, 
placu Edmunda Bojanowskiego, Pół-
nocnej, Przy Autostradzie, Różanej, 
Samotnej, Sza�rowej, Kościuszki 67-
107D nieparzyste, od 108 do końca, 
Tomiaka, Zielonej, Złotej.

Gimnazjum nr 2, ul. Kołłątaja 1
 n Komisja Obwodowa nr  12 

(przystosowana dla osób niepeł-
nosprawnych), głosują mieszkańcy 
ulic: 11 Listopada 113-139 niepa-
rzyste, od 140 do końca, Bocznej, 
Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Galla 
Anonima, Gruszkowej, Janowej Do-
liny, Kanonierów, Kruczej, Solskie-
go, Drzymały, Miodowej, Morelowej, 
Nowiny, Traugutta, Skowronkowej, 
Sowiej, Studziennej, Śliwkowej, Rej-
tana, Wczasowej, Wiśniowej.

Szkoła Podstawowa nr 1,  
ul. Poniatowskiego 16

 n Komisja Obwodowa nr 13, gło-
sują mieszkańcy ulic: 11 Listopada 
77-91 nieparzyste, 92-112 wszystkie, 

114-136 parzyste, Agrestowej, Kołłą-
taja 16-28A parzyste, od 29 do końca, 
Jaworowej, Jesiennej, Leszczynowej, 
Lipowej 1-61, Nad Żabinką, Olszy-
nowej, Pogodnej, Szkolnej 1-28A, 
30-40 parzyste, Wiosennej.

Szkoła Podstawowa nr 2,  
ul. Żabikowska 40

 n Komisja Obwodowa nr  14 
(przystosowana dla osób niepeł-
nosprawnych), głosują mieszkańcy 
ulic: 22 Lipca, Mickiewicza, Sien-
kiewicza, Kilińskiego, Słowackiego, 
Korczaka, Leśmiana, Przejazd, Ko-
ściuszki 1-40, 42-60 parzyste, 61-66, 
68-102 parzyste, Skóry.

Luboński Ośrodek Sportu i Re-
kreacji sp. z o.o., ul. Kołłątaja 2

 n Komisja Obwodowa nr 15 (przy-
stosowana dla osób niepełnospraw-
nych), głosują mieszkańcy ulic: 
11 Listopada 3-76, 78-90 parzyste, 
Brzozowej, Bukowej, Dębowej, Har-
cerskiej, Kołłątaja 3-15, 17-19 nie-
parzyste, Kasprowicza, Jaśminowej, 
Klonowej, Limbowej, Kasprzaka, Kar-
łowicza, Reja, Orzechowej, Przesmyk, 
Szkolnej 29-47 nieparzyste, 48-58A, 
60-62 parzyste, Świerkowej, Wester-
platte, Wrzosowej.

 n Komisja Obwodowa nr 16 (przy-
stosowana dla osób niepełnospraw-
nych), głosują mieszkańcy ulic: Dłu-
giej, Migalli, Owocowej, Poprzecznej, 
Staszica, Szkolnej 59-63 nieparzyste, 
od 66 do końca, Wojska Polskiego, 
Zamkniętej.

Gimnazjum nr 2, ul. Kołłątaja 1
 n Komisja Obwodowa nr 17 (przy-

stosowana dla osób niepełnospraw-
nych), głosują mieszkańcy ulic: Aka-
cjowej, Czajczej, Fabianowskiej, Górnej, 
Sobieskiego 1-19, Panka, Kalinowej, 
Kasztanowej, Komornickiej, Kujaw-
skiej, Małopolskiej, Buczka, Mokrej, 
Podlaskiej, Pomorskiej, Poznańskiej, 

cd.  
obok

Gdzie głosować
Wykaz lokali wyborczych w Luboniu (komisje nr 6; 7; 12; 14; 15; 
17; 19 przystosowane są dla osób niepełnosprawnych oraz 
wyznaczone do głosowania korespondencyjnego)
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Przyjaznej, Siostry Faustyny, Skośnej, 
Skromnej, Szreniawskiej, Świętokrzy-
skiej, Targowej, Wirowskiej, Żabi-
kowskiej 1-6, 8-12 parzyste.

Szkoła Podstawowa nr 4,  
ul. 1 Maja 10

 n Komisja Obwodowa nr 18, głosują 
mieszkańcy ulic: 1 Maja, Dojazdowej, 
Grodzkiej, Grzybowej, Sobieskiego 
20-77, Juranda, Kasztelańskiej, Łącz-
nej, Malinowej, Ogrodowej, Parko-
wej, Walki Młodych.

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

stosowana dla osób niepełnospraw-
nych), głosują mieszkańcy ulic: Armii 
Poznań 51-129A nieparzyste, Che-
mików, Dolnej, Dworcowej od 17A 
do końca, Ratajczaka, Rutkowskie-
go, Kolonii PZNF, Leśnej, Łąkowej, 
Magazynowej, Piaskowej, Wawrzy-
niaka, Podgórnej 1-18, 20-24, Roma-
na Maya, Spokojnej, Starorzecznej, 
Stawnej, Wodnej.

Szkoła Podstawowa nr  4, ul. 
1 Maja 10

 n Komisja Obwodowa nr 20, gło-
sują mieszkańcy ulic: Sobieskiego 
78-112, 114-124A parzyste, Kurow-
skiego, Malwowej, Nowej, Podgórnej 
19, od 26 do końca, Rydla, Stolarskiej, 
Topolowej, Wąskiej.

Ośrodek Kultury, ul. Sobieskie-
go 97

 n Komisja Obwodowa nr 21, głosują 
mieszkańcy ulic: Azaliowej, Blusz-
czowej, Bratkowej, Fiołkowej, Fre-
zjowej, Gryczanej, Sobieskiego 113-
125 nieparzyste, od 126 do końca, 
Jęczmiennej, Konwaliowej, Krętej, 
Kwiatowej, Liliowej, Makowej, For-
nalskiej, Modrakowej, Nagietkowej, 
Narcyzowej, Oliwkowej, Owsianej, 
Polnej, Pszennej, Rumiankowej, Sło-
necznikowej, Spornej, Warzywnej, 
Wiejskiej, Wierzbowej, Żytniej.
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF Z Z Z Z Z Z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF Z Z Z Z Z Z
Bielawski Jakub LIO (4) Z W P W Z Z
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF nn nn nn nn nn nn
Dworaczyk Adam LIO (10) Z W W W Z Z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF Z Z Z Z Z Z
Franek Dorota FOL (20)-kF nn nn nn nn nn nn
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF Z Z Z Z Z Z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF Z Z Z Z Z Z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF Z W Z Z Z Z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF Z Z Z Z Z Z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF Z Z Z Z Z Z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF Z P Z W Z Z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF nn nn nn nn nn nn
Okupniak Andrzej ML (15) Z W W W Z Z
Samulczyk Marek ML (3) Z W P W Z Z
Szwacki Michał FOL (7)-kF Z Z Z Z Z Z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF Z Z Z Z Z Z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF Z Z Z Z Z Z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) Z Z Z Z Z Z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF Z W Z Z Z Z

18 11 14 13 18 18
0 1 2 0 0 0
0 6 2 5 0 0
18 18 18 18 18 18

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

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

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało

Sprawozdania z działalności spółek 
miejskich oraz przyjęcie „Wie-
loletniego programu gospoda-

rowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta Luboń na lata 2015 – 2019” 
to najważniejsze tematy obrad.

Sprawozdania spółek
Miasto Luboń jest właścicielem 

3 spółek z  ograniczoną odpowie-
dzialnością, w  których posiada 
100% udziałów. Sprawozdania tych 
jednostek z działalności za rok 2014 
i I półrocze br. przedstawili repre-
zentanci zarządów: LOSiR – Zbi-
gniew Trawka, Translub – Zbigniew 
Bernat oraz Kom-Lub – Tadeusz 
Urban. Radni mieli najwięcej pytań 
do przedstawicieli LOSiR-u, który 
jako jedyny w 2014 r. wykazał stra-
tę.

LOSIR Sp. z o.o.
Spółka rozpoczęła działalność 

po przekształceniu z  zakładu bu-
dżetowego 1 maja 2014  r. Kapitał 
zakładowy �rmy wynosi 481 100 zł. 
Z ramienia właściciela nad działal-
nością przedsiębiorstwa czuwa Rada 
Nadzorcza, funkcjonująca aktualnie 
w składzie trzech osób: Rafał Marek 
– przewodniczący (od 27.10.2014 r. 
– do tego czasu funkcję pełnił Paweł 
Klepka), Michał Tkaczuk – członek, 
Igor Szymkowiak – członek Rady. 
Spółka prowadzi działalność w na-
stępujących, głównych obszarach: 
usługi w zakresie organizacji imprez 
sportowych, rekreacyjnych oraz 
kulturalnych na obiektach zarządza-
nych przez LOSiR, wynajem obiek-
tów sportowych innym podmiotom 
na organizację imprez oraz zajęć, 
usługi sportowo-rekreacyjne dla 
indywidualnych klientów w ramach 
działalności klubu fitness od 
1.12.2014  r., organizacji obozów 
sportowych, półkolonii dla dzieci 

i młodzieży na obiektach zarządza-
nych przez spółkę, organizacji szko-
leń i kursokonferencji w dziedzinie 
sportu i  rekreacji, wszelkie usługi 
w zakresie cateringu. Średnioroczne 
zatrudnienie wynosiło w LOSiR-ze 
20 etatów, w tym 6 to etaty w admi-
nistracji. W 2014 r. przychód spół-
ki wynosił 1 590 638,32 zł, a koszty 
1 609 036,17 zł, co dało stratę w wy-
sokości 18 397,85 zł. Zgromadzenie 
Wspólników postanowiło, że strata 
wykazana w 2014 r. zostanie pokry-
ta kapitałem zapasowym oraz zy-
skami z lat kolejnych.

Z uwagi na odstąpienie od umo-
wy dotychczasowego najemcy Klu-
bu Fitness NEW YORK Sport, LO-
SiR przejął z  dniem 1 grudnia 
2014  r. jego obowiązki. Za 60% 
wartości odkupił od dotychczaso-
wego właściciela sprzęt i będzie go 
spłacać w 48 ratach po 7 500 zł każ-
da. Za I  półrocze 2015  r. spółka 
osiągnęła zysk netto w  wysokości 
7  952,47  zł. Koszty, które ponosi 
Miasto Luboń na LOSiR są porów-
nywalne do wydatkowanych na 
wcześniej istniejący zakład budże-
towy.

PT Translub Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Transportowe 

realizuje usługi w zakresie komuni-
kacji miejskiej na podstawie aktu 
założycielskiego spółki w  zakresie 
zadań własnych gminy. 2014 r. był 
23. rokiem działalności Translubu, 
który realizuje zlecone przez Miasto 
zadania od 1 lipca 1991 r. Kapitał 
zak ładow y sp ółk i  w ynos i 
4 745 500 zł. Z ramienia właścicie-
la nad działalnością przedsiębior-
stwa nadzór sprawuje Rada Nad-
zorcza w składzie: przewodniczący 
Przemysław Czaczyk, zastęca prze-
wodniczącego Wiesław Zamelski, 
sekretarz Teresa Socha. Translub 

obsługuje 6 linii komunikacyjnych 
(602, 603, 610, 611, 614, 651) oraz 
linię 630 (regularną) dla potrzeb 
Factory. Ponadto od 1 października 
2014  r. uruchomiono linię łączną 
601-602 z wjazdem do Luveny i za-
kończeniem kursu w Żabikowie. Od 
1 października 2011 r. organizato-
rem przewozów autobusowych na 
terenie Miasta Luboń jest Zarząd 
Transportu Miejskiego w Poznaniu. 
Translub jest przewoźnikiem wyko-
nującym przewozy w  ramach za-
wartego porozumienia międzyg-
minnego i umowy pomiędzy ZTM 
Poznań a  Miastem Luboń oraz 
umowy między ZTM a Translubem. 
Oprócz działalności podstawowej 
jaką jest obsługa komunikacyjna, 
spółka prowadzi też działalność 
dodatkową w zakresie przewozów 
osób niepełnosprawnych do szkół 
i na warsztaty terapii zajęciowej oraz 
wynajmu autobusów i  sprzedaży 
powierzchni reklamowej. Obsługu-
je komunikację miejską przy użyciu 
30  autobusów, z  czego 6 posiada 
silnik Euro 5. W 2014 r. autobusy 
Translubu przejechały łącznie 
1 408 029 km. Średnia wieku auto-
busu to 13 lat. 1/3 taboru posiada 
wiek powyżej 18 lat – konieczna jest 
ich wymiana wozów na nowsze 
modele. Ponadto spółka posiada 5 
busów do przewozu osób oraz 3 
samochody gospodarcze na potrze-
by usług warsztatowych. Na koniec 
2014 r. Translub zatrudniał 96 pra-
cowników na 93,33 etatach, w tym: 
54 kierowców autobusów, 13 me-
chaników, 5 pracowników admini-
stracji. W 2014 r. przychód spółki 

wyniósł 10  908  364,23  zł, koszty 
10  844  420,95  zł, a  zysk netto 
30 306,28 zł. Wynik �nansowy za 
I półrocze br. jest dodatni i wynosi 
64 868,38 zł. Aktualnie spółka przy-
gotowuje dane do opracowania 
wniosku do WRPO i ZIT o do�nan-
sowanie zakupu nowych autobusów 
i  myjni autobusowej ze środków 
unijnych.

Kom-Lub Sp. z o.o.
Zajmuje się świadczeniem usług 

komunalnych przede wszystkim na 
terenie Lubonia. Odbiorcą usług jest 
przede wszystkim Urząd Miasta, 
ponieważ wywóz odpadów komu-
nalnych od wszystkich mieszkańców 
w  wyniku przetargu ogłoszonego 
przez Luboń realizuje Kom-Lub. 
Kapitał zakładowy spółki wynosi 
782 000 zł. Z ramienia właściciela 
nad działalnością przedsiębiorstwa 
czuwa od 17.03. 2008 r. Rada Nad-
zorcza, funkcjonująca w  składzie: 
przewodniczący Jerzy Gryskowski, 
zastępca Jędrzej Bujny (od 3 marca 
br. funkcję tę pełni Małgorzata Ma-
tysiak) i sekretarz Janusz Piasecki. 
W wyniku ogłoszonego przez Mia-
sto przetargu przedsiębiorstwo zo-
stało operatorem systemu wywozu 
odpadów komunalnych z  terenu 
Lubonia, z  posesji zamieszkałych 
i niezamieszkałych. Drugim rodza-
jem działalności spółki jest świad-
czenie usług dla Miasta. Niektóre 
przynoszą �rmie straty – pozosta-
wienie tych usług w ofercie jest po-
dyktowane koniecznością utrzyma-
nia poziomu zatrudnienia potrzeb-
nego głównie dla realizacji prac dla 

LOSiR ze stratą, Translub i Kom-Lub z zyskiem
Relacja z X sesji Rady Miasta Luboń (23 lipca 2015 r.)
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Burmistrz Miasta Luboń ogłosił 
nabór kandydatów na stano-
wisko do spraw oświaty, zdro-

wia i kultury w wymiarze pełnego 
etatu w Wydziale Oświaty Zdrowia 
i Kultury Urzędu Miasta Luboń.

W zakresie zadań nowego pra-
cownika będzie: prowadzenie spraw 
związanych z  obsługą lubońskiej 
i ogólnopolskiej Karty Dużej Ro-
dziny, sporządzanie sprawozdań 
związanych z  rządowym progra-
mem Karta Dużej Rodziny, prowa-
dzenie spraw związanych z wyda-
waniem zezwoleń na organizację 
imprez masowych, prowadzenie 
ewidencji dzieci uczęszczających 
do przedszkoli publicznych i nie-
publicznych w Luboniu, rozliczanie 
dotacji na dzieci uczęszczające do 
przedszkoli na terenie innej gminy, 
naliczanie dotacji do przedszkoli 
publicznych i niepublicznych, in-
nych form wychowania przedszkol-

nego (publicznych i  niepublicz-
nych), szkół podstawowych i gim-
nazjów (publicznych i niepublicz-
nych), naliczanie dotacji do żłob-
ków na terenie miasta, prowadzenie 
zadań związanych z  rekrutacją 
dzieci do placówek oświatowych 
(przedszkoli, szkół podstawowych 
i  gimnazjów), sporządzanie spra-
wozdań związanych z opieką nad 
dziećmi do lat 3, prowadzenie za-
angażowania środków �nansowych 
w  odpowiednich rozdziałach bu-
dżetu Miasta, prowadzenie innych 
bieżących spraw oświatowych.

Zainteresowani mogli składać 
dokumenty do 14 sierpnia. Szuka-
no kandydata z  wykształceniem 
wyższym, z doświadczeniem zawo-
dowym na takim samym lub po-
krewnym stanowisku w  admini-
stracji publicznej, czynnego kie-
rowcę, z biegłą obsługą komputera.

(Z)

Nowe stanowisko w urzędzie

Miasta – akcji zimowej, wiosennych 
prac porządkowych lub innych za-
dań doraźnych wymagających 
zwiększonego zatrudnienia. Śred-
nioroczne zatrudnienie w  2014  r. 
wynosiło 32,49 etatów, w  tym 5 
administracyjnych. Przychód obli-
czono na 6 990 578,14 zł, koszty na 
6  883  656,56  zł, a  zysk netto na 
69 068,58 zł. Od stycznia do maja 
br, �rma osiągnęła zysk netto w wy-
sokości 43 800 zł.

Zasady nadzoru 
 właścicielskiego

Rafał Marek, pełnomocnik Bur-
mistrza ds. nadzoru właścicielskiego, 
przedstawił radnym projekt zasad 
nadzoru właścicielskiego w Luboniu. 
Opracowanie dokumentu jest prze-
jawem oczekiwań władz miasta w za-
kresie realizacji zadań nadzoru wła-
ścicielskiego przez jednostki organi-
zacyjne i osoby �zyczne zaangażo-
wane w  ten proces. Intencją tego 
projektu jest m.in. ustalenie reguł 
i zasad współpracy z radami nadzor-
czymi spółek miejskich. Zgodnie 
z dokumentem przez nadzór właści-
cielski należy rozumieć podejmowa-
ne przez Miasto wobec spółek 
z udziałem Miasta oraz ich organów 
czynności faktycznych i prawnych, 
wynikających z uprawnień z tytułu 
uczestnictwa Miasta w  strukturze 
właścicielskiej spółki. Główne cele 
wprowadzenia zasad nadzoru wła-
ścicielskiego w  Luboniu wynikają 
z  konieczności m.in. zapewnienia 
przejrzystości działania spółek miej-
skich, właściwej realizacji przez spół-
ki zadań gospodarki komunalnej, do 
której celów zostały powołane, wzro-
stu efektywności w realizacji zadań 
o charakterze użyteczności publicz-
nej w  celu zaspokajania potrzeb 
mieszkańców, uzyskania potwier-
dzenia, że model prowadzenia zadań 
przez spółki z  udziałem mienia 
i przy zaangażowaniu środków pu-
blicznych jest właściwy i efektywny, 
monitoringu działalności �nansowo-
-gospodarczej, raportowania bieżą-
cej sytuacji spółki, analizy sprawoz-
dawczości i wyników spółki, oceny 
straty poniesionej na działalności czy 
uregulowanie przyznawania wyna-
grodzenia oraz nagród w powiązaniu 
z wynikami ekonomicznymi i war-
tością spółki. Dokument opisuje 

m.in. nadzór merytoryczny, ekono-
miczno-�nansowy i  formalny nad 
spółkami, a także odnosi się do or-
ganizacji Zgromadzenia Wspólni-
ków oraz rady nadzorczej i zarządu. 
Rada nadzorcza sprawuje stały, bez-
pośredni nadzór nad działalnością 
spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności. Kadencja członka RN 
w jednoosobowych spółkach Miasta 
trwa 3 lata. Kandydaci na członków 
rad nadzorczych, zgodnie z projek-
tem, powinni spełnić następujące 
wymogi: posiadać ukończone studia 
wyższe, posiadać doświadczenie za-
wodowe na stanowisku związanym 
z  jedną z  następujących dziedzin: 
�nanse; prawo gospodarcze; zarzą-
dzanie i marketing; funkcjonowanie 
jednostek samorządu terytorialnego; 
nadzór właścicielski lub doświad-
czenie branżowe związane z działal-
nością spółki; korzystać z pełni praw 
publicznych i posiadać pełną zdol-
ność do czynności prawnych; posia-
dać zdany egzamin w trybie przewi-
dzianym w  art. 12 ust. 2 ustawy 
o komercjalizacji i prywatyzacji; nie 
podlegać określonym w przepisach 
prawa ograniczeniom lub zakazom 
zajmowania stanowiska członka rady 
nadzorczej w spółkach prawa han-
dlowego. Wynagrodzenie za pracę 
w  lubońskich radach nadzorczych 
kształtuje  się od 600-800  zł netto 
miesięcznie i  to Burmistrz Miasta 
ustala jego wysokość. Nadzór wła-
ścicielski nad miejskimi spółkami 
należy do wyłącznej kompetencji 
Burmistrza Miasta. Opracowane na 
podstawie powyższego projektu za-
sady zostaną wprowadzone we wrze-
śniu br. w formie Zarządzenia Bur-
mistrza i zaczną obowiązywać od 1 
października 2015 r.

Nowe mieszkania komunalne
Radni przyjęli „Wieloletni pro-

gram gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Miasta Luboń na lata 
2015 – 2019”. Dokument pozwoli 
wyznaczyć kierunki do racjonalne-
go gospodarowania posiadanym 
majątkiem oraz stworzyć warunki 
do realizacji nowych mieszkań so-
cjalnych i komunalnych. Od uchwa-
lenia poprzedniej uchwały upłynę-
ły 4 lata. Dokument zakłada m.in. 
budowę nowego budynku, w któ-
rym 10 mieszkań stanowić będą 

LOSiR ze stratą, Translub 
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lokale socjalne, a 6 lokale komunal-
ne. Planowana budowa będzie praw-
dopodobnie �nansowana z kredytu, 
i może powstać na działce miejskiej 
przy ul. Łącznej bądź Okrzei. Ak-
tualny zasób mieszkaniowy miasta 
tworzą 22 budynki, w których znaj-
duje  się 198 lokali mieszkalnych 
o łącznej powierzchni 7 113,38 m2.

Zmiana budżetu i WPF
Po raz kolejny dokonano zmiany 

uchwały budżetowej Miasta Luboń 
na 2015 r. Zwiększono m.in. plano-
wane nakłady o  kwotę 50  000  zł 
z przeznaczeniem na budowę oświe-
tlenia ulicznego w NCL (ul. Wschod-
nia, al. Jana Pawła  II i Kochanow-
skiego). Utworzono nowe zadanie 
inwestycyjne pn. „Budowa sygnali-
zacji świetlnej przy Domu Kultury” 
– planowane nakłady na ten cel wy-
noszą 47 000 zł. W dziedzinie budo-
wy, przebudowy dróg, poprawy 
bezpieczeństwa oraz budowy chod-
ników zwiększono nakłady do kwo-
ty 568 000 zł. Kwota ta będzie wyko-
rzystana na budowę chodników nie 
wykonanych w 2014 r., tj. w ulicach: 
Warzywnej, Azaliowej, Konwaliowej, 
Spornej, Rumiankowej, Przemysło-
wej, Nagietkowej.

Dokonano ponadto zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2015-2025. Zmiana wiąza-

ła się m.in. z wpisaniem do planu 
3 000 000 zł. w związku z planowa-
ną budową budynku wielorodzin-
nego z lokalami socjalnymi i komu-
nalnymi.

Inne kwestie
Rada Miasta poparła kandyda-

turę Lidii Białasik na etatowego 
członka kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu. Ponad-
to radni przyjęli regulaminy korzy-
stania z placów zabaw, placów gier 
oraz siłowni zewnętrznych zlokali-
zowanych na terenie Lubonia. Do-
konano również drobnej zmiany 
w  sprawie podziału Miasta Luboń 
na obwody głosowania i  ustalenia 
ich numerów, granic i siedzib obwo-
dowych komisji wyborczych (zmia-
na dotyczy dodania nowej ul. Gry-
czanej).

Złożono 3 interpelacje: radny 
Jakub Bielawski w sprawie wyników 
�nansowych spółek miejskich, radny 
Patryk Bartkowiak w sprawie utrud-
nionego wjazdu na os. Lubonianka 
w rejonie banku przy ul. Sikorskiego, 
a  także radny Marek Samulczyk 
w sprawie odwodnienia rejonu ulic 
Fabryczna i Konarzewskiego.

X Sesja RML przebiegała w go-
dzinach 17 – 22.30.

Magdalena Woźniak-Patej
radna Rady Miasta Luboń

Skład:
Rafał Marek – przewodniczący, 

Małgorzata Szajek – pełnomocnik 
Burmistrza Miasta, Romualda Su-
chowiak – sekretarz, członkowie: 
Katarzyna Andrzejczak, Grażyna 
Leciej, Jan Panek, Robert Przyjem-
ski, Michał Szwacki.

Kontakty:
 n Pełnomocnik Burmistrza – wtor-

ki, godz. 13 – 15, piątki 13 – 15 – 
Urząd Miasta

 n świetlice środowiskowe z elemen-
tami socjoterapii – SP 1, SP 3, SP 4 
– godz. 14 – 18, SP 2 – godz. 14 – 17

Możesz sobie pomóc
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(GKRPA)

 n Poradnia Terapii Uzależnień 
i Współuzależnienia – ul. Kościusz-
ki 53, tel. 61 813 09 33

 n Grupa AA „Avanti” – ul.  So-
bieskiego  97 (budynek Ośrodka 
Kultury) – środa, godz. 18

 n Grupa AA „Do przodu” – salka 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
NMP pl. E. Bojanowskiego 6 – pią-
tek, godz. 18.30

 n dyżur prawnika – budynek Straży 
Miejskiej, ul. Dworcowa 1 – ponie-
działek, godz. 18 – 21

 n Punkt Konsultacyjny ds. Uzależ-
nień – budynek Straży Miejskiej, 
ul. Dworcowa 1. – wtorek, godz. 
15.30 – 20

 n Punkt Konsultacyjny Uzależ-
nień od Narkotyków – budynek 
Straży Miejskiej, ul. Dworcowa 1 
– czwartek, godz. 16 – 18.
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Miasto Luboń doczekało się 
Rady Seniorów. To aktu-
alnie modne w  polityce 

regionalnej. Takich ciał kolegial-
nych zawiązało się już wiele. Czy to 
potrzeba czasu, by współpracować 
z samorządem lokalnym na zasadzie 
doradzania, krytykowania albo pod-
noszenia swoich wniosków, po to, 
by ulepszać lub poprawiać politykę 
gospodarczą i społeczną? Dbać, jak 
sama nazwa mówi, o  starsze po-
kolenie, o  jego komfort życiowy, 
tworzenie dobrych warunków do 
integracji społecznej?

Wszystkie te elementy są bardzo 
ważne w gospodarowaniu naszym 
miastem. Ale niestety, do tego po-
trzebna jest jednak inicjatywa oso-
bista i zbiorowa. Oczekiwania mogą 
być duże i interesujące, bo członka-
mi Rady są przedstawiciele wszyst-
kich organizacji pozarządowych. 
Błędem byłoby twierdzić, że będzie-
my zajmować się tylko seniorami, 
mamy przecież ambicje znacznie 
szersze. Nasze miasto to przecież 
cała gama pokoleń, każde ma swój 
punkt widzenia na funkcjonowanie 
Lubonia. Potencjał ten trzeba ko-
niecznie wykorzystać, zachęcić do 
działania, do udziału w  polityce 
społecznej i w organizacjach poza-
rządowych. Jest tam wielkie spek-
trum możliwości wykazania  się 
własną i zbiorową inicjatywą, przez 
co możemy polepszyć nasze co-
dzienne bytowanie. I tu widzę wiel-
kie i  bardzo ważne zadanie dla 

Rady, aby wskazywać i  naprawiać 
nierówności społeczne. Wnioskować 
do Rady Miasta, aby zajmowała 
oficjalne, publiczne stanowiska 
w ważnych kwestiach społecznych, 
światopoglądowych i  gospodar-
czych. Aby potra�ła napiętnować 
złe przykłady ustawodawcze, 
a chwaliła dobre, na szczeblu lokal-
nym i krajowym. Przykładem mógł-
by być tu pazerny monopol energe-
tyczny czy bankowy, niezrozumiałe 
dysproporcje zamożności obywate-
li, poróżnienie i wykluczenie spo-
łeczne.

Stowarzyszenie Ludzi Dobrej 
Woli również zasiada w Lubońskiej 
Radzie Seniorów. Wnosimy do dzia-
łania nasze doświadczenie z długo-
letniej pracy społecznej na rzecz 
pomocy ludziom, którym nie są 
obce kłopoty bytowe. Pomagamy 
im, ale również integrujemy w pro-
gramach zbiorowej, aktywnej tury-
styki. Przyznam, że działamy już 
długo i mile widzielibyśmy w naszej 
pracy młodszych następców, aby 
nasz dorobek społeczny zachować 
i kontynuować.

Zachęcam wszystkich zaintere-
sowanych do współpracy, do kiero-
wania na nasz adres spostrzeżeń, 
uwag, wniosków, propozycji, po to, 
by wspólnie korzystać z możliwości 
uczestniczenia w ambitnych planach 
rozwoju naszego miejsca zamiesz-
kania.

Adam Gabler

Rada Seniorów
Re�eksja prezesa Stowarzyszenia Społeczny Fundusz Ludzi 
Dobrej Woli, sekretarza Lubońskiej Rady Seniorów

Maciej: Chciałbym się dowie-
dzieć, jakie konkretnie obciążenie 
dla budżetu Miasta niesie powsta-
nie nowych etatów w  Urzędzie. 
Proszę podać kwotę miesięcznych 
wynagrodzeń, a także przeliczenie 
na liczbę kilometrów dróg i chod-
ników, które mogłyby być wyko-
nane za te pieniądze. Ponadto 
proszę o informację, czy Pani Bur-
mistrz planuje kolejne zatrudnie-
nia w UM Luboń. Jako mieszka-
niec, który również składa się na 
ten budżet, jestem zainteresowany 
pozyskaniem takiej informacji.

Odp. Nowe stanowiska pracy 
utworzone w Urzędzie Miasta Lu-
boń w 2015r. to: 1. stanowisko ds. 
wdrażania i obsługi jednostek po-
mocniczych (1/2 etatu), 2. stanowi-
sko ds. nadzoru właścicielskiego 
(1/2 etatu), 3. stanowisko ds. zarzą-
du dróg (1 etat), 4. asystentka Bur-
mistrz Miasta (początkowo 1/2 
etatu, następnie 3/4 etatu, docelowo 
1 etat), 5. pomoc administracyjna 
w  Kancelarii Ogólnej (1/2 etatu). 
Łączne, miesięczne koszty wyna-
grodzenia na 3,5 etatu to 
10  639,00  zł. Ponadto 2  089,50  zł 
kosztów pracodawcy na ubezpie-
czenia społeczne i Fundusz Pracy. 
Razem całość wydatków miesięcz-
nych 12 728,50 zł.

Planowane jest zatrudnienie 
osoby na stanowisko ds. oświaty, 

zdrowia i  kultury (patrz: str. 22) 
oraz na stanowisko ds. przygotowa-
nia inwestycji drogowych i na sta-
nowisko ds. przygotowania inwe-
stycji (to drugie na czas określony 
do końca roku). Wymienione wyżej 
stanowiska pracy istnieją – były, 
bądź są nieobsadzone (Wydział 
Oświaty Zdrowia i Kultury), bądź 
była zatrudniona osoba na czas 
określony. W 2015 r. Urząd Miasta 
nie będzie występować o dodatkowe 
środki na wynagrodzenia osobowe.

Chęć porównywania kosztów 
budowy kolejnych metrów chodni-
ków lub dróg, które mogłyby zostać 
wybudowane za kwoty stanowiące 
równowartość środków przeznacza-
nych na wynagrodzenia pracowni-
ków w Urzędzie sugeruje, że autor 
pytania uważa powołanie ww. sta-
nowisk za całkowicie niepotrzebne. 
Nie zgadzamy się z taką oceną. Do-
tychczas zatrudnione osoby, jak 
i kolejne, których zatrudnienie jest 
planowane, będą wykonywały pra-
cę niezbędną dla funkcjonowania 
Miasta. W  tym, w  szczególności, 
planowane zatrudnienie osób ds. 
przygotowania inwestycji drogo-
wych i na stanowisko ds. przygoto-
wania inwestycji ma umożliwić 
m.in. sprawną realizację budowy 
dróg i chodników.

oprac. Janusz Piasecki,  
Małgorzata Machalska

Pytania do władz

Koszty 
zatrudnienia

Jak co miesiąc z radością przystą-
piłam do lektury „Wieści Luboń-
skich”, które uważam za rzetelne 

i bardzo bogate źródło informacji 
o naszym mieście i jego mieszkań-
cach. Za dobry pomysł uważam 
zamieszczenie informacji o nowych 
pracownikach Urzędu Miasta Lu-
boń. „Na bogato” przybliżyliście 
ich dotychczasowe doświadczenia 
zawodowe i kompetencje, kryteria 
wyboru na poszczególne posady, 
jak i zakres pracy na piastowanych 
stanowiskach. Pracownicy jednos-
tek samorządu terytorialnego to 
„funkcjonariusze publiczni”, osoby, 
które powinny na każdym etapie 
swojej pracy zawodowej być ob-
darzone zaufaniem publicznym. 
To zaufanie budowane jest latami, 
często idzie w parze ze stażem pra-
cy i potwierdzane jest rzetelnością 
wykonywanych czynności zawodo-
wych. Nie wróży więc udanej kariery 
w służbie publicznej przekazywanie 

nieprawdy o sobie, już na samym 
początku pracy. Nie ukrywam, że 
to ewidentny przytyk do jednej 
z nowych pracownic lubońskiego 
magistratu.

Ponieważ informacje zawarte 
w przedmiotowym artykule dotyczą 
w sposób pośredni również mnie, 
chciałabym je sprostować. Osoba, 
która piastuje nowe stanowisko ds. 
wdrożenia i obsługi jednostek po-
mocniczych w Wydziale Organiza-
cyjnym, wcale nie «współprowadzi-
ła projektu „Mam dziecko – pracu-
ję”, jak również nie jest założycielką 
grupy „Lubońska Pozytywka – stre-
fa aktywnego rodzica”».

Projekt pod nazwą „Mam dziec-
ko – pracuję” to inicjatywa organi-
zowana w ramach projektu współ-
finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego „Człowiek 
– najlepsza inwestycja”. Współreali-
zatorem tego innowacyjnego pro-

List do redakcji

W sprawie publikacji
Reakcja na przedstawienie nowych pracowników Urzędu Miasta 
(„WL” 06-2015, str. 18)

jektu była Fundacja Aktywności 
Lokalnej (FAL), w  partnerstwie 
z  Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Poznaniu, Regionalnym Ośrod-
kiem Polityki Społecznej w Pozna-
niu, Prelite RP Sp. z o.o. oraz Cen-
trum Work-Life Balance w Kokke-
dal (Dania). Warsztaty, które odby-
wały się w ramach projektu, orga-
nizowali i  prowadzili pracownicy 
i  inne osoby związane z  FAL-em. 
Pani B., podobnie jak ja i pozostałe 
koleżanki, była tylko uczestnikiem 
projektu, a  nie jedną z  prowadzą-
cych.

Z kolei „Lubońska Pozytywka 
– strefa aktywnego rodzica” to wy-
nik naszego zaangażowania na 
warsztatach i  wspólnej, wielkiej 
chęci przeniesienia zdobytej tam 
wiedzy na rzeczywistość, w której 
mieszkamy i  żyjemy. A  wszystko 
po to, aby ułatwić lubońskim ma-
mom korzystanie w pełni z przy-
wileju bycia rodzicem – zarówno 
w życiu prywatnym, jak i zawodo-
wym. Do zorganizowania i założe-
nia tej grupy przyczyniły się rów-
nież inne uczestniczki warsztatów 
z Lubonia!

Pomimo całej mojej sympatii 
do Koleżanki, nie podoba mi  się 
– zwłaszcza publiczne – przypisy-

wanie Jej tak dużych zasług w ww. 
działaniach związanych z  projek-
tem „Mam dziecko – pracuję”. 
Wszystkie z sercem i wielką rado-
ścią angażowałyśmy się w projekt, 
choć nie każda z nas miała możli-
wość w pełni poświęcić swój czas 
na wcielanie w  życie naszych 
wspólnych pomysłów, które wpa-
dały nam do głowy podczas spo-
tkań, rozmów i  „burzy mózgów” 
w Ogrodzie Różanym!

„Kłamstwo nie staje się prawdą 
tylko dlatego, że wierzy w nie więcej 
osób”. (Oscar Wilde)!

uczestniczka projektu:  
„Mam dziecko – pracuję”

Komentarz autora
Nie było moją intencją urażenie 

kogokolwiek, a już na pewno pisanie 
nieprawdy. Być może nieprecyzyj-
nie  się wyraziłem pisząc, że pani 
Emilia Bryś współprowadziła pro-
jekt i była założycielką grupy „Lu-
bońska Pozytywka”, w których ak-
tywnie uczestniczyła. Te wątki jed-
nak nie były tematem mojej publi-
kacji.

Jeżeli czytając informacje, któ-
rych jestem autorem, ktoś poczuł się 
urażony, bardzo przepraszam.

Paweł Wolniewicz
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wym centrum Lubonia zostały wy-
słane pisma wzywające do dopro-
wadzenia posiadanych przez nich 
działek do właściwego stanu, zgod-
nie z zapisami „Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na tere-
nie Miasta Luboń”. Ponieważ w kil-
ku przypadkach właściciele tych 
terenów ulegli zmianie, a także część 
właścicieli nie jest mieszkańcami 
Lubonia, poprzestano na pouczeniu 
osób nie wywiązujących się ze swo-
ich obowiązków. Ustalono, że jeśli 
do 10 sierpnia br. nie zostaną wy-
konane stosowne prace porządkowe, 
będą wystawione wezwania i pro-
wadzone właściwe dla sprawy po-
stępowanie mandatowe.   

oprac. Paweł Dybczyński

tel. Jaki jest status prawny dro-
gi – skrótu pomiędzy ul. Powstań-
ców Wlkp. (przy sklepikach obok 
„Materny”) i al. Jana Pawła II (wy-
jazd z ryneczku) i kto odpowiada 
za bałagan tam istniejący?

Odp.: Droga pomiędzy ul. Po-
wstańców Wlkp. i  al. Jana Paw-
ła II jest własnością osób prywat-
nych, a  w  takich wypadkach za 
utrzymanie czystości odpowiada 
właściciel nieruchomości. Z uwa-
gi na to, że z  drogi korzystają 
wszyscy mieszkańcy, Miasto 
wcześniej porządkowało ten te-
ren.   

oprac. Andrzej Mizerka

SAMORZĄD

Longina Krawczyk: Proszę 
o przedstawienie, czym kierowa-
li się radni decydując o wyborze 
członków do Rady Seniorów. Od 
1965 r. działam społecznie na te-
renie Lasku, zebrałam najwięcej 
podpisów pod swoją kandydaturą. 
Stąd pytam, dlaczego nie zostałam 
przyjęta w skład Rady Seniorów?

Odp.: Pani Longino, przekaza-
liśmy pytanie do Biura Rady. Z pew-
nością odpowiedzą Pani na nie 
członkowie zespołu powołanego 
przez radnych na potrzeby wyboru 
Lubońskiej Rady Seniorów. Z  po-
siadanych przeze mnie informacji 
wynika, że kandydatów do Rady 
było więcej, aniżeli miejsc w Radzie 
i radni pracujący w zespole musie-
li dokonać wyboru. Pozdrawiam 
Małgorzata Machalska

A.K.: Przesyłam dwa zdjęcia 
ukazujące zarośnięte zielskiem 
lubońskie chodniki przy ul. Trau-
gutta u zbiegu z ul. 11 Listopada. 
Zadaję też pytanie: czyim obo-
wiązkiem jest dbanie o  czystość 
poza posesją?

Odp.: W odpowiedzi na zapy-
tanie o zarośnięty chwastami chod-

nik przy ul. Traugutta informujemy, 
że teren jest już wykoszony. Za stan 
zieleni poza posesją odpowiada 
właściciel terenu, w przeważających 
przypadkach jest to Miasto. Pomi-
mo takiego stanu prawnego, wielu 
właścicieli nieruchomości, przy 
których pomiędzy płotem a chod-
nikiem znajduje się, niekiedy bardzo 
wąski, pas zieleni, dba o taką zieleń. 
Kosi trawę, sadzi kwiaty, krzewy. 
Dzięki takiemu podejściu miesz-
kańców łatwiej jest utrzymać po-
rządek w mieście. Służby miejskie 
nie są w stanie np. kosić trawy w da-
nym miejscu w mieście w odstępach 
cotygodniowych – a w sezonie let-
nim, z taką częstotliwością należa-
łoby kosić każdy trawnik, aby za-
pewnić jego dobry wygląd.  

 oprac. Dorota Starzak WSK

M.O.: Jakiej wysokości manda-
ty, ile i kiedy wlepiono właścicie-
lom terenu w  Nowym Centrum 
Lubonia (NCL) za zaniedbanie – 
brak pielęgnacji (koszenia, usu-
wania dziko rosnących drzew itp.). 
Czy tego problemu nie można 
załatwić? – Wstyd.

Odp.: Do wszystkich właścicie-
li gruntów znajdujących się w no-

Pytania do władz

Zarośnięte chodniki przy ul. Trauguttan

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

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

Redakcja

Pytania do władz
Apel

czytelnik: Pytania do władz to 
bardzo ciekawa sprawa wiele  się 
można dowiedzieć, choć odpowie-
dzi są czasami śmieszne, jakby 
adresat nie zrozumiał pytania. Nie 
wiem, czy osoba zadająca pytanie 
dotyczące zatrudnienia Pana To-
maszyka zareagowała na odpo-
wiedź, ale opublikowana na str. 19 
w  lipcu, moim zdaniem, nie jest 
pełna. To przykład zgrabnego wy-
powiedzenia  się o  sobie – taka 
przy okazji promocja. Nie było 
pytania, czym zajmuje  się na 
uczelni, tylko kiedy jest na UAM-
-ie (harmonogram zajęć), na jakiej 
części etatu tam i w Urzędzie Mia-
sta pracuje Pan Tomaszyk oraz ile 
zarabia, i  tego nie wyczytałem 
z przydługawej, częściowo nie na 
temat opublikowanej wypowiedzi. 

Liczę na uzupełnienie – podanie 
do publicznej wiadomości, kiedy 
jest na uczelni, chociażby po to, 
by mu ludzie głowy w tym czasie 
nie zawracali. Inaczej może po-
trzebować doradcy, który popro-
wadzi m.in. terminarz także indy-
widualnych kontaktów z  miesz-
kańcami.

Odp.: Rzeczywiście „Pytania do 
władz” to ciekawa sprawa. Moż-
na  się przy tej okazji dowiedzieć, 
z tonu i kontekstu wypowiedzi, jakie 
jest nastawienie danego „czytelnika” 
do władzy. Z  przykrością należy 
stwierdzić, że część pytań nie jest 
zadawana w celu uzyskania odpo-
wiedzi. Niekiedy jest to jedynie 
okazja do uszczypliwości, złośliwe-
go komentarza czy krytyki – tym 

Pytania do władz

Nie na temat
łatwiejszej, bo – podobnie jak po-
wszechne już hejty w  internecie – 
anonimowej.

Odnosząc się do pytania mogę 
stwierdzić, że jeżeli nie udzielono 
pełnej odpowiedzi na nie, to dlate-
go, że nie było żadnych podstaw do 
tego, aby informować o zarobkach 
i  godzinach pracy na UAM Pana 
Mikołaja Tomaszyka. Istotne w tej 
sprawie jest to, że dodatkowe za-
trudnienie w żaden sposób nie ko-
liduje z  wykonywaniem obowiąz-
ków zastępcy burmistrza. Każdy 
mieszkaniec chcący  się osobiście 
spotkać jest przyjmowany. Jeśli nie 
ma możliwości udzielenia odpowie-
dzi podczas rozmowy telefonicznej, 
oddzwania się do danej osoby. Za-
pewniam, że zarówno ja, jak i moi 
zastępcy jesteśmy do dyspozycji 
mieszkańców nie tylko w  czasie 
poniedziałkowych dyżurów.

Małgorzata Machalska

Uwaga,

6 września 

ogólnokrajowe

referendum.

Odpowiadamy

na 3 pytania

(patrz: str. 20)
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A.B.: Czy to prawda, że Pani 
Teresa Zygmanowska wieloletnia 
dyrektor SP 2, obecnie Przewod-
nicząca Rady Miasta Luboń, 
otrzymała kiedyś od miasta 
mieszkanie komunalne? Jeśli tak, 
to jakie kryteria spełniała, by je 
otrzymać, kiedy, gdzie i o jakim 
metrażu? Czy osobę, która zara-
bia dużo – w ubiegłym roku ok. 
11 100 zł miesięcznie (ponad 133 
tysięcy rocznie), z  tego, co  się 
orientuję, mąż także pracuje, nie 
stać na wynajem czy zakup wła-
snego mieszkania na wolnym 
rynku? Czy miasto kontroluje 
status majątkowy rodzin za-
mieszkujących w majątku miasta 
i jakie stosuje zasady? Dziwię się, 
że osiągając przez wiele lat jako 
dyrektor szkoły wysokie zarobki, 
a  jako pedagog zapewne znając 
doskonale potrzeby Lubonia 
w tym zakresie, nie rezygnuje się 
z  otrzymanej niegdyś pomocy 
z  miasta, by tym samym, ulżyć 
innym znajdującym się w trudnej 
sytuacji mieszkaniowej?

Odp.: Pani Teresa Zygmanow-
ska jest lokatorem mieszkania 
wchodzącego w  skład zasobu 
mieszkaniowego Miasta Luboń. 
Mieszkanie to nie zostało przy-
znane jako mieszkanie komunalne. 
Pani Teresa Zygmanowska jako 
nauczyciel otrzymała w  1983  r. 
mieszkanie służbowe, przydzielo-
ne przez kuratorium oświaty. 
W wyniku reformy systemu oświa-
ty, mieszkania należące wcześniej 
do kuratorium oświaty weszły 
w skład majątku gminy i są zarzą-
dzane przez Biuro Majątku Komu-
nalnego.

Podstawą przyznania mieszka-
nia służbowego nie było kryterium 
dochodowe, dlatego pytania i uwa-
gi na temat dochodów Pani Teresy 
Zygmanowskiej są w  tej sytuacji 
bezprzedmiotowe.

oprac. M. Machalska

Odpowiadając na pytanie: „Czy 
miasto kontroluje status majątkowy 
rodzin zamieszkujących na majątku 
miasta i jakie stosuje zasady?” na-
leży stwierdzić, że miasto nie ma 
podstaw prawnych do kontrolowa-
nia stanu majątkowego lokatorów 
mieszkań komunalnych w  trakcie 
umowy najmu lokalu. Stan mająt-
kowy jest ustalany jedynie w chwi-
li przyznawania mieszkania komu-
nalnego. Zasady dotyczące zawie-
rania umów z osobami mieszkają-
cymi w  lokalach należących do 
zasobu mieszkaniowego gminy 
reguluje Ustawa o  ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie kodeksu cywil-
nego z 21 czerwca 2001 r. Kluczowy 
jest art. 5 ust. 2 tej ustawy, zgodnie 
z którym gmina ma obowiązek za-
wierania umów na czas nieoznaczo-
ny, jeżeli chodzi o lokale komunal-
ne. W  związku z  tym, że umowa 
zawarta jest na czas nieoznaczony, 
nie ma możliwości wery�kacji sta-
nu majątkowego. Aby dokonywać 
takiej wery�kacji musiałaby istnieć 
ku temu podstawa prawna. Takie 
przepisy jednak nie istnieją, a gmi-
na może działać tylko w granicach 
prawa. Na marginesie warto zauwa-
żyć, że nawet gdyby Sejm uchwalił 
kiedyś takie przepisy powstanie 
problem związany z konstytucyjną 
zasadą ochrony praw nabytych.

oprac. D. Springer

Pytania do władz

Mieszkanie 
przewodniczącej Rady Wielkopolski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich (WZDW) 
w Poznaniu ogłosił 21 lipca 

przetarg nieograniczony na opraco-
wanie dokumentacji dla skrzyżowa-
nia drogi wojewódzkiej nr 430, czyli 
ul. Armii Poznań, z ul. Dworcową. 
Ściślej, włączenia się w modernizo-
wany niebawem w ramach trwającej 
przebudowy linii kolejowej E-59 
Poznań-Wrocław, przejazd kolejo-
wy przy byłych Zakładach Ziem-
niaczanych. Jak przekazał zastępca 
burmistrza Mikołaj Tomaszyk, na 
wniosek Urzędu Miasta w budżecie 
województwa na 2015 r. zarezerwo-
wano środki �nansowe na zlecenie 
prac projektowych modernizacji 
tego skrzyżowania. Remont ma na 
celu zniwelowanie tworzących  się 
w czasie zamknięcia przejazdu ko-
lejowego korków. Podczas ostatnie-
go spotkania z dyrektorem WZDW 
Burmistrz Lubonia wymienił uwagi, 
co do zakresu prac.

Przypomnijmy, że w  ramach 
modernizacji linii PKP przez Luboń 
drugi funkcjonujący od zawsze 
przejazd dla samochodów przy Za-
kładach Chemicznych zostanie za-
mknięty i ogranicznony jedynie dla 
ruchu pieszego.

Projekty modernizacji linii ko-
lejowej E-59 Poznań-Wrocław były 
gotowe do realizacji już od kilku lat. 
Szeroko na temat koncepcji i pro-
jektów pisaliśmy m.in. w „WL” 04-
2005, str. 17 – „A jednak”, czy „WL” 
09-2008, str.  19 – „Rewolucja na 
torach”. Zakres i  charakter zmian 
na lubońskich odcinkach znany był 
już wtedy. Po nieudanej w ubiegłym 
roku, spóźnionej próbie reakcji 
władz Lubonia na poszerzenie, 
m.in. o niezależne przejście dla pie-
szych, pod wiaduktem na ul. Po-
wstańców Wlkp., jest szansa, że tuż 
po modernizacji przejazdu kolejo-
wego, zmieni się na lepsze skrzyżo-
wanie ul. Armii Poznań w  tym 
newralgicznym miejscu. Skutecz-
nym rozwiązaniem byłoby wydzie-
lenie odpowiednio długich dodat-
kowych pasów ruchu. Czy dla ocze-
kujących podczas zamknięcia prze-
jazdu aut uda się wygospodarować 
niezależne pasy jezdni prawo- i le-
woskrętu – zobaczymy. Wybrany 
w grudniu 2012 r. przyszłościowy, 
docelowy wariant przebudowy ul. 
Armii Poznań nie zakładał specjal-
nych dodatkowych pasów jezdni 
w  tym miejscu (patrz: „WL” 01-
2013, str. 10 „Wybrano wariant”)

PPR

Lepiej późno niż wcale
Zapowiedź poprawy komunikacji na skrzyżowaniu z przejazdem 
przy Zakładach Ziemniaczanych

n
W tym miejscu często na istniejących pasach ruchu oczekujące na otwar-
cie przejazdu kolejowego samochody tamują płynność przejazdów na 
drodze 430 – ul. Armii Poznań   fot. Piotr P. Ruszkowski

Firma Usługowo-Handlowa „Anna” z  Gniezna poprawia chod-
nik, który wybudowała wzdłuż ul. Granicznej – od Cmentarnej 
w stronę ul. Przy Autostradzie (o inwestycji czytaj w „WL” 07-2015, 

str. 12). Miasto nie odebrało wykonanych prac, bo w kilku miejscach 
efekty okazały się niezgodne z projektem. Poprawki dotyczą fragmentu 
pomiędzy ul. Sza�rową a nieruchomością nr 29, na której kończy się 
inwestycja (odcinek skanalizowany i utwardzony, gdzie oprócz chod-
nika powstały wjazdy na posesje oraz zagospodarowano pas pomiędzy 
chodnikiem i jezdnią).

W ramach poprawek przebudowano jeden z wjazdów o zbyt dużym 
nachyleniu, w dwóch miejscach zdemontowano płytki położone wcze-
śniej przez właścicieli, które wykonawca pierwotnie pozostawił (obec-
nie leżą tylko w jednym miejscu), korygowane są krawężniki.

Na zakończenie prac wykonawca ma czas do 7 września.
(S)

Do poprawki

Przebudowa źle 
wykonanego wjaz-
du na posesję przy 
ul. Granicznej   fot. 
Hanna Siatka

n
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W prostej tabelarycznej for-
mie prezentujemy Państwu 
uzyskane bezpośrednio 

z Urzędu Miasta informacje. Usys-
tematyzowaliśmy je wg terminów 
zakończenia inwestycji. Urząd Miasta 
wszystkie nakłady majątkowe (40 za-
dań) podzielił na 5 grup: Inwestycje 
drogowe (w 3. kolumnie oznaczenie 
„d”) – 9 zadań; Budowa/ remont 
chodników i  ścieżek rowerowych 
(ch) – 9 zadań; Budowa oświetlenia 
(o) – 5 zadań; Sieci, wodociągi (w) – 
5 zadań; Inwestycje kubaturowe (w 
tabeli oznaczenie „k”) – 12 zadań.

W pierwszej części wykazaliśmy 
17 inwestycji zrealizowanych 
w 2014 r. Następne, tegoroczne tak-
że wg terminu zakończenia realiza-
cji zadania lub stopnia zaawanso-
wania prac.

Analiza
Z przedstawionego materiału 

wynika, że w minionym 2014 roku 
oddano inwestycji za ok. 1  mln 
750  tys.  zł, wartych łącznie tylko 
około 15 tysięcy więcej (wydatki 
z  lat wcześniejszych – różnica do 
łącznych kwot poszczególnych in-
westycji). W  2014  r. wydano też 
ponad 3,5 mln zł na inwestycje zre-
alizowane w  bieżącym roku – 10 
zadań (druga część tabeli z szarym 
oznaczeniem w ostatniej kolumnie) 
lub trwające czy planowane w tym 
i  następnych latach (pozostałe 13 
zadań). Wśród inwestycji Urząd 
Miasta ujął także niektóre remonty 
np. w szkołach, także takie jak wy-
miana drzwi wejściowych czy wy-
konanie oświetlenia ewakuacyjnego. 
Tam, gdzie nie podano kosztów czy 
terminów, wprowadziliśmy ozna-
czenie „bd” – brak danych.

Największym zrealizowanym do 
końca wydatkiem minionego 2014 r. 
były roboty budowlane – ocieplenie 
budynku SP3 i G1 warte prawie pół 
miliona złotych. W bieżącym roku 
najdroższym zadaniem jest budowa 
ulicy 1  Maja na kwotę ponad 
2,5 mln zł.

Komentarz
Pisemny wniosek o  uzyskanie 

informacji na temat dokonanych 
i planowanych inwestycji złożyliśmy 
20 maja. Zważywszy na to, że bilan-
se, końcowe rozliczenia za poprzed-
ni rok gotowe są na koniec marca 
oraz, że na czerwcowej sesji 
(18.06.2015 r.) Rada Miasta udzie-
la absolutorium za 2014 rok, a pla-
ny inwestycyjne muszą się znaleźć 
w budżecie na 2015 r. (uchwalony 
29.12.2014  r.), sądziliśmy, że nie 
będzie żadnego problemu z uzyska-
niem takich informacji, a otrzyma-
ne u źródła dane chcieliśmy zamie-
ścić już w  czerwcowym numerze 
„Wieści Lubońskich”. Zamiast ze-
stawienia inwestycji otrzymaliśmy 
pismo, że zebranie i  zsumowanie 
materiałów z różnych dokumentów 

wymaga dużego nakładu pracy, dla-
tego wyznaczono termin udostęp-
nienia tej informacji publicznej 
dopiero po dwóch miesiącach na 
20 lipca. Jak na XXI wiek i wszech-
obecną komputeryzację termin 
zaskakujący tym bardziej, że nie-

Inwestycje w mieście
Przedstawiamy wydatki inwestycyjne, jakie w ubiegłym roku 
poczyniło miasto oraz te, które realizuje się w roku bieżącym

gdyś gdy podobne dane zbierałem, 
doświadczenia miałem zgoła inne. 
Burmistrz (W. Kaczmarek) kierował 
mnie bezpośrednio do skarbnika. 
Pani wręczała mi wydruki Wielo-
letnich Planów Inwestycyjnych 
(WPI) za miniony i na bieżący rok. 
Wystarczało jeszcze pół godziny 
rozmowy, by uściślić dane, rozwi-
nąć nie do końca jasne pojęcia lub 
odpowiedzieć na dodatkowe pyta-
nia wścibskiego dziennikarza 
z „Wieści”. Dziś WPI zastępuje Wie-

loletnia Prognoza Finansowa 
(WPF) bardziej rozbudowane 
i znacznie precyzyjniejsze narzędzie 
elektronicznie obsługiwane.

Porównania
W tym samym czasie, co odpo-

wiedź z  Urzędu Miasta – 23 lipca 
podczas 10 sesji Rada Miasta Luboń 
przyjęła kolejne zmiany w budżecie 
i  WPF. Już na pierwszy rzut oka 
widać niekiedy duże rozbieżności. 
Na przykład to samo hasło: Rozbu-

cd.  
obok

Lp. Nazwa inwestycji

gr
up

a Łączna 
kwota 

inwestycji

Terminy 
zakończenia

koszty 
2014

koszty 
2015

stopień
zaawansowania

1 Traugutta ch 104 477 7.03.2014 102 977 0

2 Budowa oświetlenia w ul. Rumiankowej, Oliwkowej, 
Bluszczowej (płatność ze środków 2013 r.) o 60 000 9.04.2014 60 000 0

3 Przejazd (płatność ze środków 2014 r.) ch 36 596 13.04.2014 36 596

4 Budowa sieci wodociągowej i sieci kan. sanitarnej w ul. 
Leśmiana w 51 274 5.05.2014 46 231 0

5 Roboty budowlane na terenie SP3 oraz G1 k 494 605 7.05.2014 494 605 0
6 Budowa oświetlenia w ul. Kalinowej, Kasztanowej o 68 835 29.07.2014 68 835 0
7 Kasprowicza ch 91 542 26.08.2014 85 935 0
8 Budowa oświetlenia w ul. Armii Poznań, C.Ratajskiego o 109 043 7.09.2014 109 043 0
9 Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w SP2 k 8 610 9.09.2014 8 610 0

10 Budowa oświetlenia w ul. Konwaliowa, Fornalska, 
Warzywna, Sporna , Makowa o 142 091 9.09.2014 142 091 0

11 Buczka/Nowiny d 160 231 22.09.2014 160 231 0
12 Wymiana drzwi wejściowych SP2 k 41 197 20.10.2014 41 197 0
13 Parking w ul. Cmentarnej d 94 265 21.10.2014 94 265 0
14 Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej SP2 k 23 993 28.11.2014 23 993 0
15 Budowa wodociągu w ul. Konwaliowej w 46 297 22.12.2014 46 297 0
16 Budowa wodociągu w ul. Owocowej w 60 445 22.12.2014 60 332 0
17 Dąbrowskiego d 171 446 23.12.2014 168 209 0

Razem na zakończenie inwestycji w 2014 r. 1 712 850 36 596

1 Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem 
nawierzchni w ul. Cieszkowskiego w 454 200 12.01.2015 443 421 4 383

2 Morelowa ch 73 902 13.01.2015 bd 69 759
3 Klonowa ch 69 919 14.01.2015 bd 65 715
4 Remont łazienek w SP2 (płatność ze środków 2014 r.) k 65 234 2.03.2015 bd 65 234
5 Remont korytarzy SP2 k 41 699 9.03.2015 41 699
6 Paderewskiego d 1 459 629 8.04.2015 489 838
7 Wykonane instalacji hydrantowej w SP1 k 59 420 14.04.2015 bd 59 420
8 Wymiana drzwi na przeciwpożarowe w SP1 k 20 382 24.06.2015 0 20 382
9 Budowa wodociągu ul. Nagietkowa (projekt 2014) w 23 670 25.06.2015 4 797 23 670

10 Żabikowska -Paderewskiego/Powstańców Wlkp.
płatność ze środków z 2013 r. d 1 301 717 8.08.2015 1 295 259

11 Brzechwy (prace projektowe+geodeta 2014 r.) d 566 745 30.09.2015 61 239 566 745

12 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja
inwestycja przy udziale środków Aquanet S.A. d 1 321 801 bd 1 900 35 161

13 Budowa ul.1 Maja (projekty, podziały działek-2013) d 2 700 819 planowany
15.09.2015 bd 2 559 946 Wykonano 

85%

14 Budowa oświetlenia w NCL: ul. Wschodnia / Jana 
Pawła II/ Kochanowskiego o 335 771 planowany 

30.10.2015 bd 335 771 prace od 
15.07.2015

15 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż stawu Edy
( projekt - płatność ze środków 2013 r.) ch 217 503 planowany 

11.2015 7 503 210 000
planowane 
rozpoczęcie 

09.2015

16 Rozbudowa SP1. k 3 087 798 15.12.2015 1 127 311 1 571 214 do zapłaty
389 272

17 Graniczna ch 136 658 bd 3 690 132 968 trwają prace
18 Remont c.o. w SP4 k 208 033 bd 21 033 187 000 w trakcie
19 Wymiana zimnej, ciepłej wody w SP2 k 285 457 bd 11 624 273 833 w trakcie 

20
Przejazd, Konwaliowa, Nagietkowa, Azaliowa, 

Fornalskiej, Warzywna, Sporna
(projekty - płatność ze środków 2013 w 2014)

ch 554 379 bd 18 236 536 143
Planowany  

przetarg
07-08.2015

21 Przystosowanie SP2 do wymogów p. poż. k 14 145 bd 4 305 9 840
Planowany  

przetarg 
08.2015

22 Budowa ul. Wschodniej d bd bd bd bd
Planowany  

przetarg
08-09.2015

23
Remont chodnika ul. Szkolna (od ul. Poniatowskiego 

do zjazdu na parking SP1)
Trwa opracowywanie dokumentacji koncepcyjnej

ch bd bd 0 bd Zlecenie prac 
08.2015

Razem na inwestycje planowane w 2015 r. 3 531 855 6 727 185

Zestawienie kosztów poniesionych na realizację inwestycji w 2014 r. i 2015 r.
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cd.  
ze str. 
62

dowa SP1 z przygotowanego przez 
Urząd Miasta dokumentu (pozycja 
16 w  2015  r.) wynika, że łącznie 
kosztować będzie niespełna 
3,1 mln zł, a w tym roku wydamy 
jeszcze ponad 1,6 mln i pozostanie 
do rozliczenia ok. 400 tys. zł. Z WPF 
natomiast wynika (patrz: tabelka 
WPF), że całkowity koszt wyniesie 
prawie 4,6 mln zł, i że w tym roku 
wydamy 1,9 mln, a pozostanie do 
spłaty w 2016 r. jeszcze 1,5 mln zł. 
Wg WPF wszystkie wydatki mająt-
kowe (inwestycyjne) na 2015 rok 

mają wynosić prawie 11,6 mln  zł. 
Natomiast wg zestawienia z Urzędu 
ponad 6,7 mln zł. Znaczyłoby to, że 
na dwie ostatnie pozycje: budowę 
ul. Wschodniej i remont chodnika 
w  ul. Szkolnej przy SP1, na które 
zabrakło danych, przeznaczy  się 
prawie 5 mln zł? Oba zastawienia: 
z WPF oraz dane przesłane z UM, 
choć tego samego dotyczą – wydat-
ków majątkowych, czyli inwestycji, 
różnią się także merytorycznie.

Szkoda też, że pomimo zapo-
wiedzi o  większej przejrzystości 

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona 23 lipca 2015 r.
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Okres 
realizacji

Łączne 
nakłady

Limit 
zobowiązań Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Zostało
do wydania
(2015-18)

1 Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie" SP 3 2013-2015 64 237 10 228 40 607 40 607
2 Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie" G 2 2013-2015 84 000 17 773 30 619 30 619

szkoły → 148 237 28 001 71 226 71 226
3 Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej UML 2009-2015 10 160 717 991 920 1 650 000 1 650 000
4 Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Luboniu UML 2014-2015 750 000 350 000 350 000 350 000

5 Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności 
publicznej UML 2013-2016 2 442 000 225 178 990 000 100 000 1 090 000

6 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 UML 2013-2016 4 570 000 1 573 935 1 920 000 1 500 000 3 420 000

7 Budowa łącznika między Gimnazjum nr 2 a halą sportową UML 2015-2016 299 262 299 262 30 000 269 262 299 262

8 Budowa ul. Źródlanej UML 2015-2016 100 000 100 000 25 000 75 000 100 000

9
Budowa obwodnicy miejskiej 

-modernizacja dróg  na odcinku ulic: 
Kreta-Polna-Poznańska

UML 2009-2017 15 581 980 797 300 100 000 500 000 200 000 800 000

10 Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz 
budowa chodników, w tym budowa ul. Wschodniej UML 2011 -2017 15 348 000 8 654 700 3 568 000 4 500 000 2 300 000 10 368 000

11 Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych, w 
tym budowa odwodnień w rejonie ul. Wschodniej UML 2010-2017 9 633 597 5 065 781 3 000 000 1 717 000 370 000 5 087 000

12
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania 

Domu Włodarza przy ul. Puszkina
na Urząd Stanu Cywilnego z instytucją kultury

UML 2013-2017 1 250 000 1 194 465 50 000 1 150 000 50 000 1 250 000

13 Budowa budynku wielorodzinnego (komunalno-socjalnego) UML 2016-2018 2 200 000 2 200 000 0 40 000 1 200 000 960 000 2 200 000
Urząd → 62 335 556 21 452 541 11 683 000 9 851 262 4 120 000 960 000 26 614 262

62 483 793 21 480 542 11 754 226 9 851 262 4 120 000 960 000 26 685 488Wydatki na przedsięwzięcia ogółem
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Zakończenie zadania w 2015 r.
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Zakończenie zadania w 2015 r.

w publicznych – urzędowych dzia-
łaniach, nie można wykazać, ile i co 
zostało wykonane na krechę, czyli 
z  zaciągniętych w  omawianych tu 
dwóch latach prawie 20 milionów zł 
kredytu. Przypomnijmy, wg uchwał 
RML w 2014 r. wzięto 11 126 303 zł 
kredytu (sesja 27.06.2014 r.) i obec-
nie 8 722 344 zł (sesja 21.05.2015 r.). 
Dawniej każdy kredyt długotermi-
nowy był znaczony, tj. brany na 
konkretną inwestycję, dziś bezi-

miennie dopina  się nim budżety, 
a więc może iść też na społecznie 
nieakceptowalne wydatki? W 2014 r. 
wszystkie znane, a więc wykazane 
w tabeli koszty inwestycyjne wyno-
siły łącznie 5 244 705 zł. Natomiast 
kredyt, najwyższy w 25-letniej hi-
storii samorządu Lubonia, w  tym 
roku wyborczym, był ponad dwu-
krotnie wyższy. We mnie powodu-
je re�eksję, a u Państwa?

PPR

W ramach tegorocznego re-
montu cząstkowego ulic 
utwardza się wjazdy w nie-

które ulice gruntowe. Obserwujemy 
tu nową jakość w podejściu do pro-
blemów komunikacyjnych w Luboniu 

– dzięki utwardzeniu wjazdów samo-
chody nie będą przenosić na kołach 
błota na jezdnię główną, gubiąc ją 
na nowych dojazdach. Dzięki temu 
ulice będą bezpieczniejsze, a ryzyko 
poślizgu na zabłoconej nawierzchni 

Sposób na dziury i błoto

n
Wlot ul. Kurowskiego w Sobieskiego. Dzięki zbudowaniu asfaltowego 
wjazdu nie będą się już w tym miejscu tworzyć dziury. Prace zakończono 
15 lipca, a wkrótce rozpoczęto analogiczne działania przy ul. Kalinowej   
fot. Paulina Sawicka

n
Wyjazd z gruntowego odcinka ul. Morelowej w ul. Wojska Polskiego – bez-
pośrednio na styku z drogą główną zastosowano krawężniki i asfalt, sąsia-
dujący fragment wyłożono pofrezem asfaltowym   fot. Hanna Siatka

będzie mniejsze. Dodatkowo nie bę-
dzie się zapychać tak często kanali-
zacja deszczowa w drogach asfalto-
wych. To już trzeci (po znakowaniu 

i  polewaniu) sposób na gruntowe 
drogi w Luboniu, który odnotowu-
jemy w tym wydaniu „WL”.

PS
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GOSPODARKA

 n Trwają prace polegające na budowie 
oświetlenia ulicznego w ul. Wschod-
niej, al. Jana Pawła II i ul. Kocha-
nowskiego. Wykonawca zamontował 
fundamenty i słupy oświetleniowe 
oraz wykonuje okablowanie sieci.

 n Rozpoczęły  się procedury od-
biorowe nowego budynku Szkoły 
podstawowej nr 1. Trwa wery�ka-
cja dokumentacji powykonawczej 
inwestycji. Wykonawca uzyskał część 
opinii i decyzji od wymaganych pra-
wem budowlanym organów.

 n Trwają procedury odbiorowe w ul. 
Brzechwy (od red. – czytaj na str. 5).

 n W ul. 1 Maja zakończyły się prace 
przy budowie kanalizacji sanitarnej 
– trwają procedury odbiorowe. Kon-
tynuowany jest montaż włazów kana-
lizacji deszczowej, natomiast z robót 
drogowych pozostały prace wykoń-
czeniowe, m.in. wykonanie ozna-
kowania pionowego i poziomego.

 n Na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 4 trwają prace polegające na budo-
wie miejsc postojowych oraz budo-
wie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

 n Wykonawca chodnika w ul. Gra-
nicznej przystąpił do prac wykoń-
czeniowych (od red. – patrz str. 25

 n 5 sierpnia 2015  r. ogłoszono 
przetarg na wykonanie chodników 
w następujących ulicach: Konwalio-
wej, Warzywnej, Azaliowej, Spornej 
(na odcinku od ul. Wierzbowej do 

Inwestycje komunalne

n
W NCL trwają prace montażowe latarni 
ulicznych. Na słupach zainstalowano już 
ledowe źródła światła. Kiedy zabłysną?   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Ocieplanie styropianem domu komunalnego przy ul. 3 Maja 29. Tego 
zadania nie ma w o�cjalnym wykazie inwestycji, przesłanym bezpośred-
nio z Urzędu Miasta   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Za chwilę północna ściana nośna 
budynku komunalnego przy ul. 
3 Maja 29, na której widać piono-
we spękania, zostanie przykryta 
styropianem   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

Makowej), Rumian-
kowej (od ul. Krętej 
do skrzyżowania z ul. 
Oliwkową i Bluszczo-
wą), Nagietkowej (od 
ul. Polnej do posesji 
nr 24), Przemysłowej 
(od ul. Rivoliego do 
Niepodległości). Ter-
min otwarcia przetar-
gu wyznaczono na 20 
sierpnia 2015 r.

 n Dobiega końca wy-
miana instalacji central-
nego ogrzewania w sali gimnastycz-
nej oraz w pomieszczeniach piwnicy 
Szkoły Podstawowej nr 4. Wykonaw-
ca kontynuuje prace w pozostałych 
obiektach.

 n Trwają prace polegające na wy-
mianie instalacji wody zimnej, cie-

płej, cyrkulacji, zasilania w Szkole 
Podstawowej nr 2. Zakończono wy-
konywanie instalacji hydrantowej, 
pozostała do zamontowania część 
hydrantów.

Agnieszka Rudzka
podinspektor ds. inwestycji UML

Czytelniczka: Obserwując pra-
ce przy budowie oświetlenia, zwró-
ciłam uwagę na to, że na al. Jana 
Pawła II, na odcinku od Konarzew-
skiego do Wschodniej został 
umieszczony tylko JEDEN słup 
oświetleniowy. Oczywiście zdaję 
sobie sprawę z tego, że prace cały 
czas trwają, ale pojawiła się moja 
obawa, że na pozostałych ulicach 
NCL słupy już stoją, a u nas nie. 
W związku z tym, czy to oznacza, 
że ten odcinek Jana Pawła nie bę-
dzie miał oświetlenia? Jeżeli tak, 
to proszę o  odpowiedź Urzędu 
Miasta: Dlaczego Mieszkańcy aku-
rat tego odcinka nie zasługują na 
odrobinę „cywilizacji” w  postaci 
chociażby lamp (bo na drogę to 

raczej nie mamy co liczyć w naj-
bliższych latach)? Co zdecydowa-
ło o ewentualnym braku oświetle-
nia? Względy ekonomiczne 
(oszczędności), względy prawne... 
? Tutaj też mieszkają ludzie, którzy 
chodzą w ciemnościach do pracy, 
szkół, parkują samochody, które 
są nagminnie uszkadzane lub 
okradane itd. Jeżeli oczywiście to 
oświetlenie się pojawi i moje oba-
wy są bezpodstawne, to tylko mogę 
podziękować za to, że w końcu coś 
pozytywnego dzieje się w NCL.

Odp.: Wydział Inwestycji Urzę-
du Miasta Luboń w odpowiedzi na 
pytanie zadane 6.08.2015  r. infor-
muje, iż inwestycja związana z bu-

dową oświetlenia w Nowym Cen-
trum Lubonia wykonywana jest na 
podstawie zatwierdzonego projektu 
budowlanego. Prace projektowe 
dotyczące oświetlenia ulicznego 
zostały wykonane w oparciu o pro-
jekt budowy dróg. Przygotowana 
dokumentacja dotycząca opisanych 
ulic zakłada przesunięcie jezdni – 
ul. Wschodniej – w  stosunku do 
układu obecnie funkcjonującego. 
Zważając na powyższe, w zakresie 
prowadzonych robót przewidziano 
wykonanie oświetlenia na odcin-
kach, na których nie występuje ko-
lizja z układem drogowym funkcjo-
nującym obecnie oraz układem 
drogowym, który zostanie zrealizo-
wany podczas budowy drogi – alei 
Jana Pawła II oraz ul. Wschodniej.

Przyjmując zasadę zachowania 
bezpieczeństwa dla uczestników 
ruchu, zrezygnowano z wykonania 
oświetlenia na odcinku opisanym 

przez Panią oraz na nowo projek-
towanych rondach (ul. Wschodnia 
– al. Jana Pawła II oraz ul. Wschod-
nia – ul. Pułaskiego). Wykonanie 
oświetlenia na rondach i opisanym 
przez Panią odcinku drogi będzie 
możliwe po wybudowaniu drogi 
oraz infrastruktury technicznej (sie-
ci kanalizacji deszczowej, sieci ka-
nalizacji sanitarnej).

Gdyby, zgodnie z projektem, już 
dziś wybudować latarnie na wspo-
mnianym odcinku drogi, musiały-
by się one znaleźć niemal na środku 
obecnego przebiegu drogi al. Jana 
Pawła II.

Postawienie jednego słupa, 
o którym Pani wspomina, podyk-
towane było tym, żeby uniknąć 
w przyszłości konieczności wycina-
nia nawierzchni w celu umieszcze-
nia okablowania słupa.

oprac. Agnieszka Rudzka, Krzysztof 
Knopczyński

Pytania do władz

Reszta potem

n
Wymiana starej dachówki karpiówki na nową 
w Przedszkolu „Tip-Topka Odkrywcy” przy ul. Kona-
rzewskiego (brak informacji o tej inwestycji w o�cjal-
nym wykazie UML)   fot. Piotr P. Ruszkowski
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LUDZKIE SPRAWY

Nie mogę nie odnieść się do 
artykułu – polemiki Pani 
Burmistrz z moim tekstem, 

jaki opublikowałem w czerwcowym 
numerze pt. „Kraj Rad”. Na wstę-
pie przypomina nam Pani: Misją 
prasy powinno być przede wszyst-
kim przekazywanie informacji ta-
kich, jakimi one są. Zabrakło tego 
we wspomnianym artykule Piotra 
Pawła Ruszkowskiego. Co przy-
kre, autor tworząc materiał, nie 
skontaktował  się z  Burmistrzem 
czy osobami, które koordynowa-
ły konsultacje społeczne w kwestii 
wprowadzenia rad osiedli.

W takim podejściu za materiał 
prasowy uznaje Pani jedynie in-
formację skierowaną z Urzędu, od 
władzy ku czytelnikom – miesz-
kańcom, a  rolę dziennikarza 
w tym przypadku chce ograniczyć 
do roli rzecznika prasowego. Pra-
gnę zaznaczyć, że artykuł „Kraj 
Rad” nie jest materiałem informa-
cyjnym o  radach osiedlowych. 
Gdyby tak było, to powielałbym 
publikacje pochodzące z  Urzędu 
Miasta (UM). W „Wieściach Lu-
bońskich” ich nie zabrakło. 
W maju przedstawiliśmy na szpal-
tach „Gorące tematy” pełną infor-
mację pochodzącą bezpośrednio 
od źródła z  Urzędu Miasta 
(str.  14). Jako jedyne medium 
przedstawiliśmy relacje różnych 
autorów ze wszystkich pięciu spo-
tkań konsultacyjnych – „WL” 06, 
str. 15 relacje z Żabikowa i Nowe-
go Centrum Lubonia (NCL), 
„WL” 07, str. 20 ze spotkań w Lu-
boniance, Lasku i Starym Luboniu. 
Opublikowaliśmy ponadto na 
naszych szpaltach wszystkie arty-
kuły nadesłane do redakcji na ten 
temat, także od radnych. W  tej 
kwestii naliczyłem łącznie około 
7 stron czasopisma. Zarzucanie 
więc „Wieściom Lubońskim” bra-
ku informowania w  sprawie rad 
osiedlowych jest niesprawiedliwe, 
nieprawdziwe i  nie ma pokrycia 
w faktach. Artykuł „Kraj Rad” jest 
moim, autorskim tekstem bynaj-
mniej informacyjnym, raczej fe-
lietonem, osobistymi myślami i to 
opartymi o  dostateczną ilość in-
formacji (odwołań) pochodzących 
m.in. z  oficjalnych urzędowych 
materiałów. Co do ewentualnej ich 
nieprawdy nie zamieściła Pani 
żadnego sprostowania. Oprócz 
przywoływanego już artykułu 
z  UM mam na myśli informację 
o powołaniu specjalnego pracow-
nika Urzędu ds. samorządu po-
mocniczego („WL” 06, str. 18) oraz 
zapisy z ankiety, także publikowa-
nej w „WL” czy rozdawanej miesz-
kańcom przy różnych okazjach. 
Treść artykułu „Kraj Rad” wynika 
z osobistego doświadczenia (także 

samorządowego), przywołania 
historii ustrojów w  Polsce i  po-
dobnie jak Pani, wsłuchiwania się 
oraz patrzenia. Proszę więc spró-
bować mój materiał prasowy trak-
tować nie jako informacyjny, lecz 
refleksyjny. Zachęcam, by popa-
trzeć na niego z  innej strony – 
może to chęć przekazania pew-
nych treści władzy samorządowej. 
Wszak prasa to nie tylko informa-
cje i nie tylko skierowane z Urzę-
du Miasta do mieszkańców! Pa-
trząc na konkluzję, do jakiej Pani 
doszła w „polemice” opublikowa-
nej w ostatnim numerze „Wieści 
Lubońskich”, że rad osiedlowych 
w  kształcie lansowanym przez 
Urząd raczej nie będzie, znaczy, 
że trafnie przepowiedziałem. Wy-
chodzi więc, że oboje mieliśmy 
rację, tylko innymi drogami do 
nich doszliśmy, w różnym czasie, 
innych używając argumentów, na-
rzędzi i  może w  inne wsłuchu-
jąc się głosy.

Nie tylko informacja
Przy okazji, nie po raz pierw-

szy urzędująca właśnie władza 
przywołuje nas do porządku, 
twierdząc, że powinniśmy pełnić 
misję informacyjną. Uważam, że 
to robimy. Funkcja prasy lokalnej 
oprócz tej informacyjnej, jedynej, 
do której nas Pani przywołuje, jest 
dużo szersza. Na przykład nie 
mniej ważna jest rola opiniotwór-
cza, co w  praktyce oznacza za-
mieszczanie rozmaitych opinii 
dotyczących lokalnej rzeczywisto-
ści, uczenie odbiorców wypraco-
wania własnego stanowiska w da-
nym problemie. Szczególnie 
w  Niezależnym Miesięczniku 
Mieszkańców staramy się tworzyć 
rzeczywiste forum dla wyrażania 
poglądów, przez co stajemy  się 
uczestnikami dialogu publicznego. 
Dialogu, czyli relacji zwrotnych 
(świadczy o tym nazwa wydawcy 
– Stowarzyszenie „Forum Luboń-
skie”, założone przed 20 laty wła-
śnie przez środowisko „Wieści 
Lubońskich”, którego jest Pani też 
członkiem). Kolejną, osobiście 
uważam ją za bardzo ważną, jest 
funkcja kontrolna prasy lokalnej, 
co z kolei oznacza potrzebę mo-
nitorowania działalności władzy 
samorządowej oraz instytucji pu-
blicznych. Prawdziwie niezależna 
prasa lokalna zobligowana jest do 
podejmowania działań zmierzają-
cych do wykrywania i nagłaśnia-
nia rozmaitych nieprawidłowości 
z zakresu lokalnego życia społecz-
nego. Nie należy także zapominać 
o  funkcji wychowawczej, czyli 
propagującej i przekazującej: war-
tości, normy moralne, poglądy 
i  wzorce postępowania. Lokalne 
środki przekazu stanowią również 

Obrona „Kraju Rad”
Odpowiedź autora artykułu „Kraj Rad” na reakcję Pani burmistrz 
Małgorzaty Machalskiej opublikowaną w lipcowych „WL” na 
str. 21 pt. „Utworzenie osiedli w Luboniu”

swoisty instrument zewnętrznej 
kontroli społecznej, ponieważ 
w  swoich przekazach nagradzają 
za właściwe relacje oraz piętnują 
przyjmowanie postaw uznawanych 
za niewłaściwe (np. szpalty „Do-
bre, bo..., czy „Sól w oku”). Więk-
szość tych działań sprawia, że 
prasa posiada szalenie istotną rolę 
integrowania społeczności lokal-
nej, czyli budowania więzi spo-
łeczności Lubonia i poczucia toż-
samości z „małą ojczyzną”. Dalej 
są też funkcje edukacyjne wyra-
żające się u nas chociażby poprzez 
odkrywanie, opracowywanie 
i upublicznianie lokalnej historii. 
Nie stronimy także od roli promo-
wania inicjatyw lokalnych. Tu 
istotę stanowi motywowanie 
mieszkańców Lubonia nie tylko 
do interesowania się problemami 
miejscowej rzeczywistości, ale tak-
że zajęcia wobec nich stanowiska 
czy aktywnego włączenia się w ich 
rozwiązywanie. Taką rolę naszej 
prasy lokalnej staramy się wypeł-
niać, robimy to tak, jak umiemy, 
i  chyba nie najgorzej, o  czym 
świadczy fakt chęci kupowania 
naszego tytułu od ćwierćwiecza. 
Przypomnę, że może w tym pomóc 
każdy – redakcja Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców – 
„Wieści Lubońskich” – czasopisma 
samorządowego o  charakterze 
obywatelskim jest otwarta dla 
wszystkich. Na temat roli, funkcji 
czy misji prasy lokalnej w demo-
kratycznych społecznościach jest 
też wiele publikacji, do których 
odsyłam.

Wyjaśniam
Pisze Pani w  odpowiedzi na 

artykuł „Kraj Rad”, że Rada Senio-
rów obśmiewana jest w moim tek-
ście jako kolejna niepotrzebna rada. 
Oświadczam, że nigdy nie byłem 
przeciwny powstawaniu jakichkol-
wiek ciał społecznych. Wręcz prze-
ciwnie już w Samorządowym Ko-
mitecie Obywatelskim namawiałem 
mieszkańców do zrzeszania  się 
w  różnorodnych organizacjach. 
Jako były radny inspirowałem m.in. 
powstanie tworu koordynującego 
kwestię pomocy społecznej 
w  Luboniu. Zresztą nadal, moim 
zdaniem, nie ma dostatecznie czy-
telnej relacji współpracy, przepływu 
informacji itd. pomiędzy MOPS-
-em, Caritasami, Stowarzyszeniami: 
Ludzi Dobrej Woli czy Solidarni 
w Prawdzie i Miłosierdziu, peda-
gogami szkolnymi itd. Przypomnę 
też, że osobiście byłem zaangażo-
wany, pracując w Komisji Organi-
zacyjno-Prawnej RML, we wpro-
wadzenie zapisów umożliwiających 
powstawanie samorządów pomoc-
niczych, co ma swoje konkretne 
odbicie w Statucie Miasta! Nie je-
stem i  nie byłem przeciwnikiem 
jakiegokolwiek organizowania się 
mieszkańców!

Przeciwny jestem natomiast 
odgórnemu tworzeniu dodatko-
wych struktur – rad osiedlowych, 
na dodatek, moim zdaniem, sztucz-
nych (podział terytorialny) i bez-

sensownych (zakres zadań – 
uprawnień wypunktowanych w an-
kiecie) przenoszących kompetencje 
a  więc i  także odpowiedzialność, 
co było też tematem mojego tekstu. 
Pośrednio odwołałem  się do roli 
radnych w  jednomandatowych 
okręgach (także osobiste doświad-
czenia 1990-94). Przytoczyłem też 
kilka faktów: o zatrudnieniu pra-
cownika ds. samorządów pomoc-
niczych (informacja przekazana 
szerokiej opinii publicznej właśnie 
w  „Wieściach”) czy o  lubońskiej 
historii samorządów doby socjali-
stycznej (liczby, cele i działania).

Złamanie prawa?
Skoro panowie P.  Izydorski 

i T. Kołodziej już w czerwcu 2014 r. 
złożyli stosowny wniosek poparty 
225 podpisami w sprawie utworze-
nia jednostki pomocniczej – Osie-
dle Nowe Centrum Lubonia – to 
zgodnie z obowiązującym prawem 
lokalnym – konstytucją Lubonia, 
czyli Statutem Miasta (paragraf 8) 
jednostkę taką należało powołać! 
O  tym też pisałem. Odsyłam do 
lektury mojego artykułu – śródty-
tuł „Co mówi prawo lokalne?”. Ar-
gument Pani, że powołanie jednej 
rady niepotrzebnie podzieli miesz-
kańców, przyjmuję, choć osobi-
ście się z nim nie muszę zgodzić. 
Nie wiem, czy lubonianie zazdro-
ściliby NCL na tyle, że stanowiłoby 
to powód do obaw o niebezpieczny 
podział? Może to właśnie w speł-
nieniu zapisów statutowych powo-
łanie pierwszego samorządu po-
mocniczego zgodnie z  prawem 
lokalnym, tam gdzie ludzie tego 
chcą, byłoby inspiracją dla innych 
i powodem do dalszych integracji 
sublokalnych? Uważam, że pierw-
szy oddolny samorząd pomocniczy 
byłby też dobrym poligonem dla 
samorządowej współpracy.

Do twierdzącego należy dowód
Miasto narzuca odgórnie po-

dział Lubonia i powołanie rad osie-
dlowych. To teza, którą podtrzy-
muję. Wydawało mi się, że dość 
argumentów na jej potwierdzenie 
przytoczyłem w  moim materiale. 
Odsyłam też do lektury artykułu 
pochodzącego w całości z Urzędu 
Miasta z  przeprowadzanej przez 
miasto akcji informacyjnej. Np. 
„WL” 05-2015, str.  14 w  rubryce 
„Gorące tematy” ukazał się z map-
ką i ankietą artykuł: „Miasto chce 
powołać rady osiedli” (oryginalny 
tytuł: „Miasto bliżej mieszkańców 
–  p owołanie  rad  os ie d l i 
w  Luboniu”). Usprawiedliwienie, 
jakie czytam, dlaczego to Urząd 
taką właśnie wszczął procedurę, 
jest dla mnie niepotrzebnym swo-
istym przerzuceniem odpowiedzial-
ności za nietra�oną inicjatywę na 
panów z NCL. Uważam, że zrobili 
bardzo dobrze, chcąc powołać sa-
morząd w NCL, tylko władza nie 
wypełniła statutowych zapisów 
i przedobrzyła, chcąc pomysł roz-
szerzyć wg własnego podziału w ca-
łym mieście. Zastanówmy się, czy 
do standardów należeć powinno 

cd.  
na str. 
30
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takie zachowanie? Gdy mieszkańcy 
jakiejś ulicy złożą wniosek do Urzę-
du o zainstalowanie muld, obligu-
je to Urząd, by wszcząć procedury 
instalacji spowalniaczy drogowych 
na wszystkich w  mieście ulicach 
i przeprowadzenia konsultacji spo-
łecznych w tej sprawie w mieście? 
Oczywiście, że nie. Tu przyszedł na 
myśl przykład konkretny – mojego 
wniosku wrzuconego na dno szu-
�ady urzędniczej już przed laty, 
popartego ponad 80 podpisami, na 
instalację 2 spowalniaczy w  ul. 
3 Maja.

Sondaż
Zapomniałem wyżej, jeszcze 

o  jednej funkcji prasy lokalnej – 
badaniu opinii publicznej . 
W  „Wieściach Lubońskich” są to 

m.in. comiesięczne sondaże ulicz-
ne, a także pytanie o to samo władz 
samorządowych miasta. Może trze-
ba było zacząć od wsłuchiwania się 
w głos radnych – wybranych repre-
zentantów mieszkańców Lubonia. 
14 na 21 było przeciw, kolejnych 
dwóch warunkowało to wolą 
mieszkańców. To dane z  sondażu 
opublikowane przy artykule „Kraj 
Rad” w czerwcu na str. 3. W Pani 
materiale, przesłanym i opubliko-
wanym w ostatnich „WL” zabrakło 
mi np. informacji odnośnie wyni-
ków ankiet przeprowadzanych 
przez Miasto, na które się też Pani 
powołuje.

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

Obrona „Kraju Rad”cd.  
ze str. 
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Nawet jeśli myślisz, że o gło-
sowaniu wiesz wystarczająco 
dużo, warto przypomnieć 

sobie podstawowe zasady i  daty 
związane z  referendum. Inaczej 6 
września może się okazać się, że to 
inni zdecydują za ciebie!

Wiedza Polaków i Polek na te-
mat procedur wyborczych jest niska, 
co od lat potwierdzają badania. Dla-
tego właśnie, aby dostarczyć wybor-
com informacji o procedurach wy-
borczych i ułatwić im udział w re-

ferendum, Fundacja Batorego w ra-
mach programu „Masz Głos, Masz 
Wybór” opracowała kalendarz 
i poradnik referendalny.

Jak czytamy we wstępie – refe-
rendum jest najprostszym z głoso-
wań. Mówiąc w skrócie, zadane nam 
zostaną trzy pytania, na które od-
powiemy TAK lub NIE. Jednak re-
ferendum to nie tylko sam spacer 
do lokalu wyborczego i zakreślenie 
kratek. Po pierwsze możemy chcieć 
nie tylko oddać głos, ale także wcze-

Co ty wiesz o referendum?

Radny Miasta Luboń okręg
wyborczy adres mailowy telefon

ANDRZEJCZAK Paweł 11 pawel.andrzejczak@rmlubon.pl 509 903 712
BARTKOWIAK Patryk

P. Kom. Rewizyjnej 8 patryk.bartkowiak@rmlubon.pl 61 8 102 641

BIELAWSKI Jakub 4 jakub.bielawski@rmlubon.pl 512 299 684
BUDZYŃSKI Łukasz 14 lukasz.budzynski@rmlubon.pl 500 200 456
DWORACZYK Adam 10 adam.dworaczyk@rmlubon.pl 608 400 305

EKWIŃSKA Katarzyna
P. Kom. Budżetu i Finansów 2 katarzyna.ekwinska@rmlubon.pl 506 117 913

FRANEK Dorota
P. Kom. Sfery Społecznej 20 dorota.franek@rmlubon.pl 514 135 730

FRĄCKOWIAK Katarzyna
P. Kom. Ochrony Środowiska 19 katarzyna.frackowiak@rmlubon.pl 608 132 289 po godz. 17

GAWELSKI Hieronim 21 hieronim.gawelski@rmlubon.pl 601 542 350
GORYNIAK Piotr 16 piotr.goryniak@rmlubon.pl 61 8 105 520

GÓRECKI Kazimierz
P. Kom. Komunalnej 12 kazimierz.gorecki@rmlubon.pl nie wyraził zgody

IZYDORSKI Piotr 6 piotr.izydorski@rmlubon.pl 660 728 971
KOŁODZIEJ Tomasz 5 tomasz.kolodziej@rmlubon.pl nie wyraził zgody

KRZYŻOSTANIAK Paweł 13 pawel.krzyzostaniak@rmlubon.pl 606 254 638
OKUPNIAK Andrzej 15 andrzej.okupniak@rmlubon.pl 608 200 950
SAMULCZYK Marek 3 marek.samulczyk@rmlubon.pl 606 301 539

SZWACKI Michał 7 michal.szwacki@rmlubon.pl 661 138 835
WILCZYŃSKA-KĄKOL Karolina 18 karolina.wilczynska_kakol@rmlubon.pl 605 079 596

WOLNIEWICZ Paweł
P. Kom. Organizacyjno-Prawnej 1 pawel.wolniewicz@rmlubon.pl 606 620 668

WOŹNIAK-PATEJ Magdalena 17 magdalena.wozniak_patej@rmlubon.pl 692 118 020
ZYGMANOWSKA Teresa

P. Rady Miasta 9 teresa.zygmanowska@rmlubon.pl 501 306 756 (pryw.) 
697 630 827 (służb.)

MACHALSKA Małgorzata office@lubon.pl  618 130 141
TOMASZYK Mikołaj mikolaj.tomaszyk@umlubon.pl 618 130 141

MIKOŁAJCZAK Mateusz mateusz.mikolajczak@umlubon.pl 618 130 141

Na prośbę czytelników ponawia-
my publikację kontaktów do 
radnych Rady Miasta Luboń, 

w tym przewodniczących poszczegól-
nych komisji, oraz burmistrzów. Jeśli 
pamiętasz numer swojego okręgu wy-
borczego (lub obwodu głosowania), 
znajdziesz swojego przedstawiciela we 
władzach miasta. Jeśli nie, możesz od-
naleźć swoją ulicę w spisie obwodów 
głosowania na str. 20, publikowanym 
w związku ze zbliżającym się referen-
dum. Zapamiętaj ten numer!

Zachęcamy do korzystania z do-
radczej funkcji przedstawicieli władzy 
stanowiącej wybranych, by służyć 
mieszkańcom. O  ciekawszych spra-
wach i efektach ich działań możecie 
Państwo informować Niezależny Mie-
sięcznik Mieszkańców „Wieści Lu-
bońskie”.

(red.)

Władza 
pierwszego 
kontaktu

śniej zaangażować się w kampanię 
referendalną. Ponadto poza osobi-
stym oddaniem głosu w  miejscu 
zameldowania, mamy do dyspozy-
cji szereg innych możliwości. Naj-
popularniejszym jest od lat głoso-
wanie na podstawie zaświadczenia 
o  prawie do głosowania. Od tego 
roku wszyscy możemy też głosować 
korespondencyjnie – z tej możliwo-
ści niektórzy wyborcy skorzystali 
już podczas wyborów prezydenc-
kich. Osoby starsze i  z  niepełno-

sprawnościami mogą także oddać 
głos przez pełnomocnika.

Wszystkie te możliwości, a tak-
że wiele innych, opisuje poradnik 
referendalny. W kalendarzu referen-
dalnym sprawdzimy natomiast, 
o jakich kolejnych datach musimy 
pamiętać, żeby wziąć udział w gło-
sowaniu. Poradnik i kalendarz refe-
rendalny ściągnąć można ze strony 
glosuj.org.pl.

Zo�a Nawrocka
Fundacja im. Stefana Batorego

Masz Głos, Masz Wybór

Informujemy, że numery kont, na 
które należy realizować płatności 
za gospodarowanie odpadami, nie 

uległy zmianie. Osoby, które w 2014 r. 
złożyły deklaracje o wysokości opłaty, 
mogą dokonywać wpłat na dotychcza-
sowe numery kont, w  terminach: 3. 
rata – do 15 października (III kwartał), 
4. rata – do 15 stycznia (IV kwartał).

W przypadku osób, które nie do-
pełniły obowiązku złożenia deklaracji, 
albo uzasadnionych wątpliwości, co 
do danych zawartych w  deklaracji, 
o wysokości opłat decyduje burmistrz.

Należności nieuregulowane w ter-
minie, są na bieżąco kierowane do 
organu egzekucyjnego.

Jeśli omyłkowo wysłano należno-
ści na konto Związku Międzygmin-
nego CZO SELEKT z  siedzibą 
w Czempiniu, należy:

1. Sprawdzić historię konta ban-
kowego (w przypadku wpłaty drogą 
elektroniczną), by ustalić, czy pienią-
dze nie zostały zwrócone na konto 
osoby wpłacającej.

2. W przypadku płatności doko-
nywanych np. na poczcie albo w ban-
ku, lub gdy pieniądze nie zostały jesz-
cze zwrócone na konto, należy  się 
zwrócić z pisemną prośbą do Związku 
Międzygminnego CZO SELEKT 
o zwrot nadpłaty. Szczegółowych in-
formacji udzielą pracownicy CZO 
SELEKT pod nr. tel. (61) 282 63 03 
lub (61) 282 33 58.

Pytania lub wątpliwości można 
też kierować do Urzędu Miasta 
Luboń: (61) 813 00 11 w. 51; 
(61) 813 03 03 oraz  
odpady@umlubon.pl

UML

Jak płacić za śmieci
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Zebranie robocze

We wtorek, 21 lipca, w zabyt-
kowym budynku szkolnym 
przy ul. Armii Poznań 27 

należącym do Stowarzyszenia „Cor 
Ad Cor”, odbyło się spotkanie nowych 
władz komitetu terenowego Prawa 
i Sprawiedliwości w Luboniu, jego 
członków oraz sympatyków par-
tii. Nowy pełnomocnik komitetu – 
Szymon Cegłowski – skupił się na 
sprawach organizacyjnych w kon-
tekście zbliżających się referendum 

(6 września) oraz wyborów parlamen-
tarnych (25 października). Nie krył 
zadowolenia z powodu coraz większej 
aktywności członków i sympatyków 
lubońskiego koła. Jednocześnie pod-
kreślił, jak ważne jest uczestnictwo 
społeczności lokalnej we wszystkich 
dziedzinach życia miasta.

Zarząd, członkowie i sympatycy 
lubońskiego komitetu PiS zaprasza-
ją lubonian do aktywnego włącze-
nia się w jego działalność (kontakt: 
731 511 719, szymon_ceg@wp.pl)

Nowa gazetka
Niedawno nakła-

dem PiS powiatu po-
znańskiego ukazała się 
gazetka „Głos Powiatu 
Poznańskiego”. Między 
17 a 19 lipca lubonia-
nie mogli ją znaleźć 
w  swoich skrzynkach 
pocztowych. Pod ha-
słem „Andrzej Duda 
dobra zmiana” można 
było w niej przeczytać 
o wietrze zmian wieją-
cym w  Polsce oraz 
m.in. o: lepszym życiu 
dzięki edukacji, wspar-
ciu dla młodych przed-
siębiorców, współpracy 
Poznania i  powiatu, 
prostym systemie po-
datkowym i  rozwoju 
polskich �rm. Jak  się 
dowiedzieliśmy, 
w przyszłości będą się 
ukazywały kolejne wy-
dania gazetki.

PAW

Komitet PiS

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej (MOPS) wprowadza do 
nowe, bezpłatne formy wsparcia 
skierowane do mieszkańców Lu-
bonia:

 n 1. Grupa terapeutyczna dla osób 
doświadczających problemy w rela-
cjach międzyludzkich (osobistych 
i zawodowych) lub mających trudno-
ści w nawiązaniu satysfakcjonujące-
go związku. Do udziału zapraszamy 
osoby po 23 roku życia.

 n 2. Warsztaty dla rodziców i dzieci, 
których celem jest budowanie i wzmac-
nianie więzi, kreatywne spędzanie 
wspólnego czasu.

 n 3. Szkoła dla rodzica, czyli warsz-
taty wspierające kompetencje rodzi-
cielskie oraz umiejętności radzenia 
sobie ze złością, agresją itp.

 n 4. Warsztaty dla osób poszukują-
cych pracy, skierowane do korzysta-
jących z pomocy �nansowej MOPS.

 n 5. Warsztaty gospodarowania 
budżetem domowym skierowane 
do osób korzystających z  pomocy 
�nansowej MOPS.

 n 6. Grupa wsparcia dla osób do-
świadczających przemocy w rodzinie.

Warsztaty będą prowadzone 
przez osoby z przygotowaniem psy-
chologicznym, pedagogicznym, 
psychoterapeutycznym, doświad-
czeni pracownicy socjalni. Rozpo-
częcie wymienionych zajęć odbę-
dzie się po zgłoszeniu odpowiedniej 
liczby osób.

Oferta jest bezpłatna, adresowa-
na do mieszkańców Lubonia.

Zgłoszenia przyjmowane są oso-
biście w MOPS przy ul. Źródlanej 1, 
a  także telefonicznie lub mailowo 
(biuro.podawcze@mops-lubon.pl); 
numery telefonów: 695  055  483, 
695 555 172, 695 555 156

Jolanta Włodarska
dyrektor MOPS

Nowe formy pomocy

Kolejny raz ulice naszego Mia-
sta zostały zalane wodami 
opadowymi. W niedzielę (19 

lipca – przyp. red.) otrzymałem 
telefony od mieszkańców ul. Ko-
narzewskiego i Fabrycznej, którzy 
pytali mnie, dlaczego do tej pory 
Miasto nic nie zrobiło z  odwod-
nieniem tego rejonu. Przypominam 
sobie wypowiedź Pana Tomaszyka 
sprzed roku, przed wyborami, który 
mówił, że otrzymał zgodę od PKP 
na dysponowanie gruntem na cele 
projektowe, by kontynuować prace 
nad kanałem deszczowym w rejonie 
ul. Dworcowej i  podpisał umowę 
na koncepcje kanału deszczowego, 
po to, by zamknąć temat zalewa-
nego skrzyżowania w  rejonie ul. 

Fabrycznej. Za kilkanaście dni minie 
rok i na dziś nie widać żadnych prac 
związanych z  odwodnieniem tego 
rejonu. Przypominam, że Miasto 
zleciło wykonanie koncepcji gospo-
darowania wodami opadowymi dla 
całego Lubonia i cieku Żabinka za 
kilkaset tys. zł. Pytam:

 n Czy Miasto z tych koncepcji ko-
rzysta?

 n Dlaczego do tej pory nie wykona-
no ww. kanału deszczowego?

 n Dlaczego nie kontynuuje się budowy 
kanału deszczowego od ul. Cieszkow-
skiego do NCL, aby wody opadowe 
z tego terenu były odprowadzone do 
Strumienia Junikowskiego?

Marek Samulczyk
radny

Interpelacja
Burmistrz Miasta Luboń
Dotyczy odwodnienia Lubonia

By poprawić bezpieczeństwo 
mieszkańców ul. Leśmiana 
podczas przejścia przez ul. 

Poniatowskiego, konieczne jest ozna-
kowanie tego miejsca poprzez wy-
malowanie pasów na ul. Poniatow-
skiego, na wysokości posesji nr  2 

(najbliższe oznakowane przejścia 
znajdują się przy skrzyżowaniu ul. 
Kościuszki z  Poniatowskiego oraz 
kościoła pw. św. Barbary.), a także 
na ul. Leśmiana przed posesją nr 5. 
Umożliwi to bezpieczne przejście 
i  przejazd wózków do Gabinetu 

List do redakcji

Rada Seniorów wnioskuje
O zamontowanie spowalniacza drogowego i oznakowanie dwóch 
pasów dla pieszych

n
Przy wylocie ul. Leśmiana, zdaniem starszych ludzi, przydałoby się przej-
ście dla pieszych przez ul. Poniatowskiego   fot. Hanna Siatka

n
Okładka 4-stronicowej gazety PiS-u – „Głos 
Powiatu Poznańskiego”

Rehabilitacyjnego „MYdzieciom”, 
znajdującego  się w  bloku nr  8  a, 
oraz 52 rodzinom z osiedla domów 
szeregowych.

Na ul. Leśmiana ruch samocho-
dowy jest zwiększony z  powodu 
dwóch �rm transportowych zloka-
lizowanych przy tej drodze, co 
utrudnia pokonanie jezdni i tworzy 
zagrożenie dla pieszych. Także za-
montowanie spowalniacza drogo-
wego na zabudowanym odcinku 
ulicy w znacznym stopniu poprawi-
łoby bezpieczeństwo, zwłaszcza 
dzieci i osób starszych.

Na ul.  Leśmiana mieszka 120 
rodzin, wobec powyższego zgłaszam 
prośbę o  wykonanie przedstawio-
nych wniosków.

Rajmund Krusinski

Wniosek wpłynął do Urząd Mia-
sta Luboń, Wydział Spraw Komu-
nalnych, do Inspektora ds. Zarządu 
Drogami Miejskimi
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Rada Ministrów podjęła uchwałę w  sprawie rządowego programu 
pomocy uczniom w  2015  r. i  wydała rozporządzenie w  sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy �nansowej na zakup 

podręczników i materiałów edukacyjnych. Celem programu jest wyrów-
nywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin o niskim 
statusie ekonomicznym lub niepełnosprawnych. W roku szkolnym 2015-
2016 pomoc zostanie skierowana do 3 grup uczniów:

 n z klas III szkoły podstawowej i klas III ogólnokształcącej szkoły mu-
zycznej I stopnia;

 n tym, którzy w roku szkolnym 2015-2016 kontynuują naukę wg nowej 
podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej 
kształcenia w zawodach odpowiednio na poziomie klasy IV technikum;

 n niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 
znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pomoc przysługuje:
 n uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie prze-

kracza 574 zł;
 n uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podsta-

wie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomicz-
ne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, 
narkomania w rodzinie);

 n uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.
Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych 

jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku 
uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadcze-
nie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. 
Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe, zamiast zaświadcze-
nia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy. Wnioski 
o przyznanie pomocy składa się dyrektorowi szkoły do 15 września 2015 r. 
Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury 
VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie. Wniosek o do�nansowanie 
zakupu podręczników oraz oświadczenie o zakupie podręczników lub ma-
teriałów edukacyjnych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Luboń. Szczegółowe informacje na temat Programu „Wyprawka Szkolna” 
można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej  
(http://men.gov.pl).

Na podstawie informacji z MEN
AS

Wyprawka szkolna
Kto może się ubiegać, jakie są główne kryteria i terminy, gdzie 
uzyskać dodatkowe informacje

W sobotę, 25 lipca, ekipa Klu-
bu Honorowych Dawców 
Krwi „Lubonianka” im. bł. 

Edmunda Bojanowskiego w składzie: 
prezes Jerzy Zieliński i członkowie 
Józef Wyzujak, Adam Szydłowski 
i Roman Estkowski ze sztandarem 
klubu uczestniczyli w mszy św. koń-
czącej 9. Ogólnopolską Pielgrzymkę 
Honorowych Dawców Szpiku i Krwi 

w Sanktuarium Matki Boskiej w Kra-
kowie-Łagiewnikach. Uroczysta Eu-
charystia rozpoczęła się o godz. 11. 
Przewodniczył jej biskup Diecezji 
Krakowskiej. W pielgrzymce uczest-
niczyły kluby z całej Polski. Po mszy 
św. uczestnicy otrzymali wojskową 
grochówkę.

Jerzy Zieliński

Krwiodawcy 
w Łagiewnikach

n
Od lewej: Roman Estkowski, Józef Wyzujak, Adam Szydłowski   fot. Jerzy 
Zieliński

Dębiec w tym roku świętuje 
90-lecie przyłączenia do 
Poznania. Na przestrze-

ni tych lat dzielnica ewoluowała 
i  zmieniła swój wizerunek. Dziś 
może konkurować z  innymi no-
woczesnymi rejonami miasta, bo 
nie tylko idzie z  duchem czasu, 
ale może też pochwalić się swoją 
wyjątkową historią.

Dębiec to dzielnica położona 
między zachodnim Świerczewem, 
wschodnią Starołęką i  Wartą, od 
południa graniczy z  Luboniem, 
a  północną jej część wyznaczają 
tory kolejowe między Stacją Po-
znań Główny a Poznań Górczyn. 
Komunikacja miejska na tej dość 
rozległej dzielnicy jest na tyle do-
godna, że dojazd do centrum zaj-
muje tylko kilka minut. W bezpo-
średniej bliskości jest również 
autostrada A2, która umożliwia 
sprawny wyjazd z miasta, dla wie-
lu osób jest również najszybszą 
drogą komunikacji ze wszystkimi 
innymi dzielnicami miasta. Z dru-
giej strony jest tu dużo spokojniej 
niż w ścisłym centrum.

Ważnym miejscem na mapie 
tej poznańskiej dzielnicy jest duży 
park – Lasek Dębiecki, objęty pro-
gramem Natura 2000. Jest to miej-

sce, które odwiedza wielu miesz-
kańców okolicy. Powstaje nowo-
czesne osiedle Red Park, które 
będzie  się składało z  czterech 
13-piętrowych budynków. Powsta-
ła tu Galeria Dębiec. Funkcjonuje 
osiedlowy ryneczek, tzw. Manhat-
tan. Nie brak przychodni i aptek. 
Znajduje się tu wiele szkół i przed-
szkoli.

Z jednej strony nowoczesna, 
z drugiej – historyczna dzielnica. 
Jej początki sięgają przełomu XVII 
i XVIII wieku, kiedy Michał Czen-
piński wybudował na tych terenach 
folwark Dąbczan, nazywając go tak 
od granicznego wielkiego dębu 
i początkowej sylaby swego nazwi-
ska. Na Dębcu znajdują się pozo-
stałości pierwszego stadionu Lecha 
Poznań, kościół Świętej Trójcy, to 
z tym miejscem jest związana miej-
scowa legenda o  romansie Elizy 
i  Wilhelma Radziwiłłów. Jeszcze 
jakiś czas temu funkcjonowało 
w Poznaniu powiedzenie, że „każ-
dy z  Dębca to przestępca”, dziś 
mieszkańcy tej dzielnicy mogą się 
tylko śmiać z  tego powiedzenia. 
Wskaźnik przestępczości w  tej 
okolicy w  ostatnich latach gwał-
townie zmalał.

(D)

Dzielnica warta  Poznania

Z polecenia burmistrz Małgorzaty Machalskiej w wyjątkowo upalne 
dni ulicami Andrzeja Mizerki, Wschodnią i aleją Jana Pawła II ma się 
poruszać wóz strażacki zraszający wodą suche, nieutwardzone na-

wierzchnie, by zapobiec unoszeniu się kurzu. Zadanie jest �nansowe z pie-
niędzy Urzędu Miasta. Akcja miała miejsce m.in. w poniedziałek, 3 sierp-
nia ok. godz. 20.30. Zużyto ok. 5 tys. litrów wody, czyli pełen zbiornik.

Paulina Sawicka

W walce z kurzem

n
Wóz strażacki polewający gruntowe ulice w NCL, z ul. Mizerki wjeżdża 
w al. Jana Pawła II   fot. Paulina Sawicka
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Pismo
(19.04.2015 r.)
Szanowna Pani Burmistrz,
Jestem jedną z osób obecnych na 

czwartkowym spotkaniu z mieszkań-
cami Lasku. Mam bardzo ważny dla 
mnie i mieszkańców ulicy Juranda 
i Kasztanowej problem, który chciał-
bym niniejszym opisać. Sprawa do-
tyczy utwardzenia naszych ulic. Nie 
chcę się rozpisywać, jak bardzo nam 
dokucza wszędobylski kurz, błoto 
i nierówności… Brudzą się elewacje 
budynków, płoty, auta, nie można też 
wyjść na zewnątrz i spokojnie usiąść 
na świeżym powietrzu. Wielokrotnie 
pisałem petycje do Burmistrza i Rady 
Miasta o utwardzenie naszych dróg, 
z  zebranymi podpisami mieszkań-
ców. Sprawę opisywałem również 
w „Wieściach Lubońskich” dołączając 
także zdjęcia ulicy. Udało się wtedy 
wywalczyć montaż 3 studzienek od-
wadniających. W  ubiegłym roku 
spotkaliśmy się w tej sprawie z wice-
burmistrzem Panem Tomaszykiem. 
Prosiliśmy wtedy o wykorytowanie 
i wysypanie tłuczniem naszych ulic. 
Pan Tomaszyk wspominał podczas 
tego spotkania o nowej technologii 
„spienionego asfaltu” jako bardzo 
dobrej alternatywie rozwiązania na-
szego problemu. Myślę, że koryto-
wanie i wysypanie tłuczniem całko-
wicie odpada (nie sprawdziło się to 
na ul. Buczka). I chyba nie czas na 
kolejne półśrodki. Nie ukrywam, że 
bardzo mnie boli fakt, że na ulicy 
Juranda/ Kasztanowa zawsze musie-
liśmy o wszystko walczyć, pisać i pro-
sić o  interwencję. Nasza ulica jako 
nieliczna nie była utwardzana, tak 
jak jest to robione na innych ulicach 
po skanalizowaniu. Nasze ulice 
i  chodniki pokryte były błotnistą 
mazią, którą samochody dodatkowo 
rozpryskiwały na płoty i  elewacje 
domów.

Kolejną niesprawiedliwością jest, 
że nasza ulica i  kilka pobliskich, 
skanalizowana była z dużą partycy-
pacją mieszkańców. Sytuacja wyglą-
da tak, że my płaciliśmy po kilka 
tysięcy złotych za studzienkę i przy-
łączenie, a kilka ulic dalej mieszkań-
cy nie ponosili praktycznie żadnych 
kosztów. Jest to dla nas przykre i czu-
jemy się tym pokrzywdzeni. Wiem, 
że były to inne projekty inwestycyjne, 
ale nie zmienia to faktu, że ponosi-
liśmy duże koszty związane z przy-
łączeniem kanalizacji. Myślę, że Pani 
jako prawnik ma świadomość, że 
wszyscy mieszkańcy powinni być 
traktowani równo, gdyż wszyscy pła-
cimy takie same podatki. Mam na-
dzieję, że wczuła  się Pani w  naszą 
sytuację i rozumie nasze rozgorycze-
nie. Z tego co wiem, aktualnie utwar-
dzana jest ulica Brzechwy i kolejno 
planuje Pani utwardzenie Centrum 
Lubonia, czyli ulica Juranda znów 

przesunięta na bliżej nieokreślony 
plan dalszy… Bardzo Panią proszę, 
aby spojrzała Pani przychylnie na 
naszą ulicę, wzięła pod uwagę to, że 
zostaliśmy pokrzywdzeni podczas 
kanalizacji i  zaliczyła nasze ponie-
sione koszty jako wkład własny 
mieszkańców w budowę ulicy. Tak, 
aby Juranda i  Kasztanowa znala-
zły się na czele ulic ujętych w nowej 
hierarchizacji. Na pewno mieszkań-
cy innych ulic, którzy nie ponosili 
kosztów związanych z  kanalizacją, 
zrozumieliby sytuację, a my byliby-
śmy wdzięczni za dostrzeżoną i na-
prawioną niesprawiedliwość.

Bardzo liczę na pozytywne dla 
nas rozpatrzenie tej sprawy, bo 
mieszkańcy z  którymi o  tym roz-
mawiałem są bardzo rozgoryczeni 
i  jest nam po prostu bardzo przy-
kro…

Z poważaniem
Maciej Bańczaszek

ul. Juranda

Nie doczekawszy się odpowie-
dzi, nadawca po 70 dniach (ponad 
dwóch miesiącach) w  imieniu 
mieszkańców wysłał kolejną kore-
spondencję tym razem pocztą elek-
troniczną

Przypomnienie
(29.06.2015 r.)
Szanowna Pani Burmistrz,
w dniu 20.04.2015 r. wpłynęło 

do Pani moje pismo dot. nierówne-
go traktowania Mieszkańców ulic 
Juranda i Kasztanowa podczas ka-
nalizowania Lasku. Pisałem do Pani 
w  przykrej dla nas sprawie, licząc 
na zrozumienie naszej sytuacji. Jest 
mi w tej chwili podwójnie przykro, 
gdyż nie otrzymałem od Pani żadnej 
odpowiedzi. Minęły już ponad 2 
miesiące. Chyba mnie Pani zrozu-
mie, że jestem zmuszony całą spra-
wę opisać w „Wieściach Lubońskich”, 
wtedy przypuszczam, dostanę od-
powiedź. Korespondowałem z po-
przednimi Burmistrzami i Przewod-
niczącymi Rady Miasta, ale nigdy 
nie zdarzyło się, abym nie otrzymał 
odpowiedzi w ustawowym terminie.

Z poważaniem
Maciej Bańczaszek

Po 14 dniach (dwóch tygo-
dniach) adresat otrzymał z Urzędu 
Miasta

Odpowiedź
(13.07.2015 r.)
Szanowny Panie
Wydział Inwestycji, Urzędu Mia-

sta Luboń w odpowiedzi na pismo 
z dnia 19.04.2015 r. oraz 28.06.2015 r. 
uprzejmie przeprasza za zwłokę 
w udzieleniu odpowiedzi. Jednocze-
śnie informujemy, iż w zakresie bu-
dżetu Miasta Luboń w  roku 2015 

List do redakcji

Niesprawiedliwość
Zdesperowany czytelnik w imieniu mieszkańców ulic Juranda 
I Kasztanowej, za pośrednictwem „Wieści Lubońskich” liczy na 
zainteresowanie władz i dochodzi sprawiedliwości społecznej

związanego z infrastrukturą drogową 
przewidziano: budowę ul. 1  Maja, 
budowę chodników w Lasku, budowę 
ul. J. Brzechwy, remont chodnika na 
ul. Szkolnej – związanego z rozbudo-
wą SP nr 1, budowę dojazdu do ROD 
„Bratek”, budowę ścieżki pieszo-rowe-
rowej (wokół stawu Edy) oraz wspo-
mnianą przez Pana budowę ul. 
Wschodniej. Zważając na zakres pla-
nowanych inwestycji obecnie nie jest 
możliwe rozszerzenie planów inwe-
stycyjnych o budowę kolejnych dróg. 
Realizacja inwestycji związanych z in-
frastrukturą drogową w  następnych 
latach budżetowych prowadzona bę-
dzie na podstawie zaktualizowanego 
dokumentu: „Hierarchizacja budowy 
dróg na terenie Miasta Luboń”. Doku-
ment, który dotychczas funkcjonował 
został opracowany w  2004  r. i  ze 
względu na przedawnienie istnieje 
konieczność dokonania aktualizacji 
jego opracowania. Obecnie rozpatry-
wane są możliwości przyjęcia nowych 
kryteriów i aktualizowanie dotychczas 
obowiązujących, na podstawie których 
drogi mają być klasy�kowana do prze-
budowy. Wykonanie nowego opraco-
wania planowane jest na IV kwartał 
2015 r. Należy także pamiętać, iż po 
zaktualizowaniu dokumentu realizacja 
poszczególnych inwestycji będzie uza-
leżniona od kondycji �nansowej Mia-
sta (w tym także od możliwości po-
zyskania środków zewnętrznych).

Z uszanowaniem
Mikołaj Tomaszyk

zastępca burmistrza Miasta Luboń

Lakoniczna i  niekonkretna od-
powiedź nie satysfakcjonuje miesz-
kańców ul. Juranda i  Kasztanowej 
dlatego ponawiają za pośrednictwem 
Niezależnego Miesięcznika Miesz-
kańców prośbę i proszą o konkretną 
odpowiedź udzieloną przez Panią 
Burmistrz wybraną bezpośrednio 
przez mieszkańców

Prośba o konkrety
Szanowna Pani Burmistrz
W dniu 20.04.2015  r. wpłynęło 

do Pani moje pismo dotyczące nie-
równego potraktowania mieszkańców 
ulic Juranda i Kasztanowej podczas 
kanalizowania Lasku. Pisałem 
w przykrej dla nas sprawie licząc na 
Pani zrozumienie naszej sytuacji. Jest 
mi w tej chwili podwójnie przykro, 
gdyż odpowiedź otrzymałem dopie-
ro po blisko 3 miesiącach i to pewnie 
tylko dlatego, że wysłałem do Pani 
mailowo przypomnienie. Co gorsza, 
otrzymana odpowiedź udzielona 
przez Pani zastępcę jest wymijająca 
i dlatego jestem zmuszony zadać to 
pytanie ponownie – tym razem na 
łamach „Wieści Lubońskich” (cykl: 
„Pytania do władz”).

W liście prosiłem Panią, aby po-
niesione przez nas koszty na przyłą-
cza kanalizacyjne (kilkutysięczne 
kwoty dla każdej posesji) zostały 
zaliczone jako koszt własny miesz-
kańców w budowę ulicy, tak aby uli-
ce Juranda i Kasztanowa znalazły się 
na czele ulic ujętych w nowej hierar-
chizacji. Nie do przyjęcia jest sytu-
acja, aby w  tym samym mieście 
mieszkańcy byli nierówno traktowa-

ni – niektórzy płacili kilka tysięcy za 
przyłącza, a inni ponosili symbolicz-
ny wydatek. Przecież płacimy wszy-
scy podatki w takiej samej wysokości! 
Wszędzie Pani podkreśla, że wsłu-
chuje się w głosy mieszkańców, dla-
tego proszę, aby i  nasz apel został 
wysłuchany. Mam nadzieję, że nie 
pozostanie Pani obojętna na tę rażą-
cą niesprawiedliwość.

Z poważaniem
Maciej Bańczaszek

ul. Juranda

Odpowiedź udzielona w ramach 
cyklu „Pytania do władz”: Szanowny 
Panie, fakt, że nie wszyscy mieszkań-
cy ponosili lub ponoszą jednakowy 
koszt przyłączy sanitarnych do swo-
ich posesji, nie jest zależny od miasta 
i tym bardziej nie wynika z nierów-
nego traktowania mieszkańców przez 
miasto. Obniżenie kosztów budowy 
przyłącza do kanalizacji sanitarnej 
w ramach inwestycji Aquanetu „Bu-
dowa kolektora wirskiego” było moż-
liwe z  uwagi na otrzymane przez 
inwestora, tj. Aquanet, do�nansowa-
nia ze środków unijnych. Składana 
dzisiaj mieszkańcom oferta Aquane-
tu SA na wykonanie przyłącza za 
kwotę 1 785 zł wynika ze wsparcia 
tej spółki przy realizacji przez gminę 
Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych, który zobo-
wiązuje gminy do odprowadzenia 
98% ścieków do kanalizacji sanitarnej 
z  posesji, przy której biegnie kanał 
sanitarny. W  żadnym z  wymienio-
nych wyżej przypadków miasto nie 
do�nansowywało budowy indywi-
dualnych przyłączy kanalizacyjnych.

Wspomniane przez Pana uzbro-
jenie terenu jest jednym z głównych 
kryteriów branych pod uwagę przy 
tworzeniu nowej hierarchizacji bu-
dowy ulicy na terenie Miasta Lubo-
nia. Dlatego fakt, że na Pana ulicy 
posesje posiadają przyłącza sanitarne, 
z pewnością będzie brany pod uwagę 
przez radnych przy ustalaniu priory-
tetów i kolejności budowy ulic. Trud-
no jednak uznać za zasadne stwier-
dzenie, że koszty uzbrojenia nieru-
chomości osób prywatnych mogą być 
potraktowane jako ich wkład w bu-
dowę ulicy.

Proszę wybaczyć wcześniejsze 
opóźnienie w udzieleniu Panu odpo-
wiedzi.

Małgorzata Machalska
na podstawie oprac. Krystyny Ciszak

Od redakcji: Przypomnijmy, w obo-
wiązującej obecnie hierarchizacji ulic 
zmody�kowanej (nie utworzonej) w 2004 r. 
ul. Juranda znajdowała się na 27 pozycji 
i miała zostać wyasfaltowana po 6 latach, 
czyli już w 2010 r.! Natomiast ul. Kasz-
tanowa znalazła się na 102 miejscu (po 
wery�kacji ostatecznej w  lipcu 2004  r. 
na 110 miejscu) a na „asfalt”, wg ówcze-
snych szacunków, mogła liczyć dopiero po 
2025 r. (porównaj tabelę z hierarchizacją 
ulic „WL” 01-2004 r., str. 14 „Odkurzony 
dokument”). W  Nowym Centrum Lu-
bonia oddany został wówczas właśnie 
pierwszy blok przy ul. Wschodniej  22, 
a alei Jana Pawła II w ogóle nie było. W 
kontekście hierarchizacji patrz: ostatnie 
utwardzenia str. 5
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Chciałbym prosić o  pomoc 
w odnalezieniu roweru skra-
dzionego 22 lipca na terenie 

parkingu przy Centrum Handlowym 
Factory, dokładnie przy wejściu 
dla pracowników i przy ochronie. 
Kradzieży dokonano o godz. 19.23 
przed wejściem do obiektu. Gdzie 
w tym czasie była ochrona? Jestem 
pracownikiem centrum i wiem, że 
ochrona tego obiektu zajmuje  się 
wszystkim, ale na pewno nie pilno-
waniem. Pilnowani są owszem pra-
cownicy, czy na czas otworzyli swoje 
stoiska i czy czasem nie wyszli na zbyt 
długą przerwę do toalety. W �rmie 
ochroniarskiej „Delta”, która sprawuje 
ochronę nad Factory Luboń, pracu-
ją sami emeryci albo osoby z grupą 
inwalidzką. Gdy zgłaszałem sprawę 
na policji, usłyszałem, że Centrum 
Handlowe Factory to dziki zachód, 
a na temat ochrony policjant powie-

dział, że woli się nie wypowiadać. 
Natomiast, gdy 23 lipca rano uda-
łem się do administracji w sprawie 
kradzieży mojego roweru, powie-
dziano, że skoro sprawę zgłoszono 
na policji, to oni już nie mają nic 
do powiedzenia. Gdy poinformo-
wałem, że rower, kupiony miesiąc 
temu, przez jakiś czas w godzinach 
mojej pracy był przechowywany na 
zapleczu, a raptem tylko dwa razy 
pojawił się przed galerią, i to w miej-
scu, gdzie parkują swoje rowery inni 
pracownicy �rmy, i od razu zniknął, 
pani z  administracji zapytała, czy 
coś insynuuję i żebym liczył się ze 

słowami, bo nikt w centrum święty 
nie jest. Jakaś automatyczna forma 
ataku? Nie wspomnę już o innych 
aspektach pracy w  tym centrum, 
o  których można byłoby napisać 
nie jeden artykuł.

Proszę o  pomoc i  interwencję 
w odnalezieniu roweru.

Paweł Hydzik

Stanowisko Factory
Odpowiedź do artykułu „Ktoś 

kradnie, kto pilnuje?” zamieszczo-
nego w serwisie: wiescilubonskie.pl

W odpowiedzi na opublikowa-
ny artykuł, który jest jednostronną 
relacją, przesyłamy dokładniejsze 
wyjaśnienie całej sytuacji.

Administracja Centrum outle-
towego Factory w Luboniu dołoży-
ła i  dołoży wszelkich starań, aby 
sprawca kradzieży roweru został 

zatrzymany przez organy ścigania. 
Pracownicy zarządcy centrum 
w Luboniu wspólnie z ochroną jako 
pierwsi zawiadomili policję o kra-
dzieży roweru będącego własnością 
pracownika centrum. Zabezpieczo-
ny i  udostępniony policji został 
także zapis z  monitoringu wideo, 
który zarejestrował moment kra-
dzieży. Zarządzający centrum jak 
i ochrona byli cały czas do dyspo-
zycji osoby pokrzywdzonej. Cen-
trum Factory jest obiektem chro-
nionym i  monitorowanym 24 go-
dziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Kradzieże rowerów są proble-
mem, z którym borykają się wszyscy 
ich właściciele na osiedlach miesz-
kaniowych czy w miejscach publicz-
nych. Co roku w kradzieżach w ca-
łej Polsce ginie ok. 14 tysięcy rowe-
rów. Ochronę mienia naszych gości 
i  pracowników traktujemy szcze-
gólnie. W  zeszłym roku Factory 
w Luboniu odwiedziło ponad 2 mln. 
klientów. W tym czasie doszło do 
jednego przypadku kradzieży rowe-
ru zamocowanego na zewnątrz 
centrum.

Administracja centrum  
Factory Poznań

List do redakcji

Kradzież roweru

n
Parking dla jednośladów i wejście dla ochrony obiektu, skąd skradziono rower

n
Skradziony rower. Jeśli ktoś widział 
ten pojazd, prosimy o kontakt 
z policją lub z redakcją

Przy wjeździe w ul. Osiedlową, 
tuż obok kiosku Ruchu, stoi 
stary, opuszczony pawilon, 

na który już nikt nie zwraca uwagi. 

Niegdyś była w nim cukiernia. Jest 
zaniedbany, brudny i szpeci okolicę – 
zwróciła uwagę mieszkanka Lubonia.

AS

Pustostan na osiedlu

n
Nieczynny od lat kiosk cukierniczy przy ul. Osiedlowej   fot. Agata Samol

Po raz drugi supermarket In-
termarché przy ul. Żabikow-
skiej był organizatorem akcji 

krwiodawczej, natomiast Odział 
Okręgowy PCK w Poznaniu jej ko-
ordynatorem. Odbyła się w czwar-
tek, 6 sierpnia i została przeprowa-
dzona w krwiobusie Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa (RCKiK) w  Poznaniu 
ustawionym na parkingu sklepu. 
W imieniu PCK akcję koordynowa-
li: instruktor Bartosz Woźniak oraz 
prezes Klubu Honorowych Dawców 
Krwi PCK „Lubonianka” – Jerzy Zie-
liński. Prowadziło ją 7 pracowników 

RCKiK przy 3 stanowiskach. Krew 
przekazało 21 osób, co dało 9,45 
litra. Kierująca poborem lek. med. 
Krystyna Ludovico była zadowolona 
z efektów, gdyż do tej pory przy in-
nych supermarketach Intermarché 
dzieliło się tym bezcennym lekiem 
mniej osób. Oddający krew otrzy-
mywali breloczki pierwszej pomocy, 
ufundowane przez organizatora. Jak 
nas poinformowała kierowniczka lu-
bońskiego supermarketu – Nadine 
Bręczewska – Grupa Muszkieterów 
przygotowała też 10 apteczek do 
rozlosowania wśród krwiodawców.

Robert Wrzesiński

Akcja krew 
przy Intermarché

n
W krwiobusie na parkingu Intermarché trwały przygotowania do odda-
wania krwi   fot. Robert Wrzesiński

najskuteczniejszą prasą 
w 30-tysięcznym mieście Luboniu!
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W ciągu ostatnich dni na terenie 
Województwa Wielkopol-
skiego doszło do licznych 

oszustw dokonywanych na osobach 
starszych. Również w Luboniu od-
notowano kilka usiłowań dokonania 
przestępstwa metodą „na wnuczka” 
czy „na policjanta”, jednak czujność 
i zaradność lubonian nie pozwoliły 
przestępcom odnieść zamierzone-
go celu. Przestępstwa te bazują na 
dobroduszności, samotności lub 
niewiedzy ludzi starszych i mają na 
celu zdobycie, w sposób nielegalny, 
pieniędzy od o�ary. Oszuści wyko-
rzystują społeczne zaufanie do poli-
cji, podając się za funkcjonariuszy 
lub próbują podszyć się za wnuka, 
bądź inną osobę bliską.

Oszuści dzwonią do upatrzonej 
osoby, udając wnuczka lub sio-
strzeńca, by po chwili dzwonić 
ponownie i  przedstawić  się jako 
policjant, prowadzący sprawy 
oszustw na starszych ludziach. Pro-
szą o  pomoc w  policyjnej akcji 
„kontrolowanego” przekazania 
pieniędzy oszustowi. Cała kwota 
ma być oczywiście zwrócona tuż 
po akcji. Podczas trwania rozmowy 
telefonicznej oszuści wypytują 
o różne dane, bądź sami wykorzy-
stują sugerowane w rozmowie od-
powiedzi. Dla uwiarygodnienia 
podają swoje dane osobowe, numer 
legitymacji służbowej oraz numer 
sprawy, którą rzekomo obecnie 
prowadzą. Tym, którzy są docie-
kliwi sugerują, aby zadzwonić pod 
nr 997 i  potwierdzić, czy osoba 
wskazana jest pracownikiem poli-
cji. Do podobnych przestępstw 
dochodzi przy pomocy Facebooka, 
gdzie przestępcy włamują  się na 
konto i podszywając się pod użyt-
kownika proszą o pożyczkę.

Komisariat Policji w  Luboniu 
radzi, by nie udzielać ważnych dla 
nas informacji osobom nieznanym. 
Funkcjonariusze policji nigdy nie 
przychodzą do domu po pieniądze 
celem wpłacenia im kaucji lub 

innych wierzytelności! Nieumun-
durowani funkcjonariusze wszyst-
kich służb powinni posiadać przy 
sobie legitymacje służbowe oraz 
okazać je przed podjęciem czyn-
ności służbowych. W razie wątpli-
wości wskazane jest wykonanie 
telefonu na policję w celu szczegó-
łowego sprawdzenia czy funkcjona-
riusze, którzy nas odwiedzili, fak-
tycznie nimi są.

Pamiętajmy, że sposobów na 
dokonanie oszustwa lub podszy-
cia  się pod pracowników różnych 
instytucji może być bardzo wiele. 
Prosimy alarmować o  wszelkich 
tego typu zdarzeniach, a  w  razie 
stwierdzenia oszustwa nie odstra-
szać potencjalnych „naciągaczy”, ale 
niezwłocznie skontaktować się z po-
licją celem umożliwienia zatrzyma-
nia przestępców na gorącym uczyn-
ku. Takie działanie uchroni innych 
przed byciem o�arą oszustw oraz 
pomoże ująć sprawców już doko-
nanych przestępstw.

Kilka rad
By nie ulec manipulacji oszu-

stów, warto wziąć pod uwagę nastę-
pujące podpowiedzi:

 n Daj sobie czas do namysłu – Roz-
mowę z osobą, która podaje się za 
Waszego wnuczka czy inną bliską 
osobę, należy zakończyć komuni-
katem typu: „Nie mogę teraz pod-
jąć decyzji, zadzwoń do mnie za pół 
godziny”.

 n Skorzystaj z pomocy bliskich – Po 
zakończonej rozmowie natychmiast 
skontaktuj się z kimś bliskim, w celu 
uzyskania pewności, że osoba, która 
dzwoniła, jest tą, za którą się podaje.

 n Powiadom policję – Jeżeli będzie-
cie mieli Państwo wrażenie, że ktoś 
próbuje Was oszukać, powiadom-
cie o tym policję. Bezpłatny numer 
alarmowy na terenie całego kraju – 
997, z telefonu komórkowego – 112, 
numer do Dyżurnego Komisariatu 
Policji w Luboniu – 61 841 49 00.

Komisariat Policji Luboń

Oszuści działają 
w Luboniu!

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny (PPIS) w Poznaniu 
informuje, że na podstawie 

posiadanych wyników badań labo-
ratoryjnych woda nadająca się do 
kąpieli dotyczy jezior: Malta, Rusałka, 
Strzeszynek, Kierskie (Krzyżowniki), 
Niepruszewskie, kąpielisko Akwen 
Tropicana w Owińskach i Kaskada 
nad jeziorem Kierskim.

Na terenie powiatu poznań-
skiego zorganizowano 11 miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli nad 

jeziorami: Kierskim, Kórnickim, 
Lusowskim, Kamińskim, Łódzko-
-Dymaczewskim (2), Stęszewsko-
-Kołatkowskim, Chomięcicko-Ro-
snowskim, Niepruszewskim, Jaro-
sławieckim i Glinianki w Mosinie.

Cyryla Staszewska
rzecznik prasowy PSSE w Poznaniu

Szkoda, że w  Luboniu nie 
mamy zorganizowanych i przeba-
danych kąpielisk nad Kocimi Do-
łami czy na szachtach.

Woda w kąpieliskach 
zbadana

Niedawno zakończono inwe-
stycję związaną z przebudową 
przystanku autobusowego 

oraz chodnika przy sklepach, przy-
chodni i aptece na ul. ks. Streicha 
(„WL” 07, str. 10). Celem remontu 
była przebudowa przystanku i do-
stosowanie go do obowiązujących 
norm. Przy okazji zmodernizowano 
chodnik do wysokości ul. Kościelnej, 
nie uwzględniając likwidacji barier 
architektonicznych, uniemożliwia-
jących sprawne korzystanie z  tego 
obszaru osobom niepełnosprawnym 
(„WL” 04, str. 22). Jak się okazuje, 
po przebudowie, szczególnie części 
chodnikowej, przeszkody zwiększyły 
się. Podniesienie krawężnika przy 
przystanku ułatwia teraz wsiadanie 
do autobusów, ale zastosowany wyso-
ki krawężnik na pozostałej długości, 
także przy parkingu, gdzie najczęściej 
zatrzymują się pacjenci przychodni, 
znacznie utrudnia np. wjazd wózka na 
chodnik. Stary krawężnik na przejściu 

dla pieszych przy przychodni i aptece 
pozostał wyskoki. Osoby starsze oraz 
te, które przybywają tu z wózkami 
inwalidzkimi, skarżą się na te nowe 
niedogodności. Najchętniej korzy-
stają teraz z placu manewrowego za 

przychodnią i  sklepami, skąd naj-
łagodniej można podjechać przez 
„trawnik” (wyjątek deszczowa aura).

AS

Jest gorzej

n
Jak wózek inwalidzki może podjechać pod tak wysoki krawężnik z parkin-
gu przed przychodnią lekarską? Wcześniej były tu obniżone odcinki wy-
służonej infrastruktury   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Po modernizacji powstał dodatkowy próg pomiędzy chodnikiem a ścieżką 
prowadzącą do przychodni – kolejna bariera do pokonania    
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Inwestycję zakończono tuż przed przejściem 
dla pieszych, gdzie krawężnik nie jest przy-
stosowany dla osób niepełnosprawnych   
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Od 31 sierpnia 2014 r. każdy 
pieszy (nie jak dotychczas 
– jedynie dzieci do 15. roku 

życia), poruszający się po zmierzchu 
po drodze poza obszarem zabudo-
wanym, ma obowiązek używania 
elementów odblaskowych. Osobom, 
które tego nie zrobią, grozi mandat 
od 20 do 500 zł.

Odblaski to materiały odbijają-
ce światło, powodujące, że po zmro-
ku pieszy jest dla kierowcy lepiej 

widoczny. Zalecane jest umieszcze-
nie ich na wysokości kolan, dłoni 
czy w okolicy klatki piersiowej lub 
pleców. Elementy odblaskowe mogą 
być doczepione do ubrania (opaski 
lub smycze), mogą stanowić element 
ubioru (czapki, kurtki czy kamizel-
ki) albo być wszytymi do ubrania 
elementami odbijającymi światło 
(buty czy kurtki).

(U)

Musisz być widoczny!
Uwaga, ciepła pora roku sprzyja przebywaniu na świeżym 
powietrzu i eskapadom. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i rodziny 
podczas korzystania z dróg

Wiśniowy Sad położony 
pomiędzy ul. Konarzew-
skiego a Fabryczną miał 

być bezpiecznym i  przyjemnym 
miejscem dla mieszkańców Nowe-
go Centrum Lubonia, szczególnie 
tych najmłodszych. Niestety, jak 
zasygnalizowała jedna z lubonianek, 
sad wcale nie spełnia swojej funkcji 
i nie jest miejscem, gdzie beztrosko 
mogą  się bawić dzieci. Trawa jest 

tu zaniedbana, z  podłoża wystają 
korzenie, o które nietrudno się po-
tknąć. Z drzew spadają owoce, któ-
re gnijąc, wydzielają nieprzyjemny 
zapach i przyciągają owady (muchy, 
osy). Na ziemi tworzy  się z  nich 
maź, na której łatwo się pośliznąć. 
Ustronne, nie monitorowane miej-
sce ściąga okolicznych amatorów 
napojów wyskokowych, co może 
raczej zniechęcać do spędzania tu 

W ramach remontów na-
wierzchni ulic położono 
nową kilkucentymetrową 

warstwę ścieralną asfaltu na stosun-
kowo dużym północnym odcinku ul. 
3 Maja (od ul. Armii Poznań do ul. 

Lemańskiego). Zrezygnowano tutaj 
z kolejnych uzupełnień nawierzchni 
i temat potraktowano kompleksowo 
z wyrównaniem poziomów kratek 
ściekowych i włazów do kanalizacji. 
To droższy, ale pełniejszy i pewniejszy 
zabieg. Nowa nawierzchnia na tym 
odcinku powinna wytrzymać przy-
najmniej parę lat. Miejmy nadzieję, 
że wykonane zadanie uwzględniło 
plany inwestycyjne przyległego doń 

obszaru pomiędzy ul. Armii Poznań 
a ul. Lemańskiego. Przypomnijmy, 
że w przyjętych niedawno zmianach 
„Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego” dla tego pustego 
teraz obszaru, po rozebranej pod 

koniec czerwca dawnej karczmie 
Hernesa, powstaną m.in. domy (patrz 
np. „WL” 07-2015, str. 15 „Ginący 
Luboń”, lub „WL” 01-2015, str.  11 
„Mniej zieleni – więcej mieszkań”). 
Oby ciężki sprzęt, jaki bez wątpienia 
użyty zostanie przy zabudowie, nie 
zniszczył tego, co z trudem wysu-
płanymi środkami z budżetu miasta 
zostało właśnie wykonane.

PPR

Kompleksowo

Miało być sielsko

n
Kompleksowy remont sporego odcinka nawierzchni w ul. 3 Maja, od ul. 
Armii Poznań do ul. Lemańskiego   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Ławeczki, spokój i cień – Wiśniowy Sad mógłby być przyjemnym miej-
scem   fot. Piotr P. Ruszkowski

czasu. Pozostawione przez nich, roz-
bite butelki stanowią zagrożenie nie 
tylko dla dzieci.

Na 30 sierpnia Miasto zaplano-
wało w  Wiśniowym Sadzie piknik 
– to kolejna, dobra okazja, by po-
sprzątać, usunąć niebezpieczne ele-
menty i nadać miejscu bardziej przy-
jazny charakter.

AS

Złamanej podczas wichury gałęzi śliwy 
nikt jeszcze nie usunął   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

O wystające 
korzenie biegają-
ce dzieci 
mogą się po-
tknąć i zranić, 
a chwasty psują 
pejzaż   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

n

n

nPozostałości po degustacji... Szklane 
butelki po piwie nie tra�ają do śmietni-
ków, szpecą, a w rękach dzieci mogą być 
niebezpieczne   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spój-
nia” otrzymała w ostatnim czasie 
z Komisariatu Policji w Luboniu 

(31 lipca i 4 sierpnia) postanowie-
nia o umorzeniu kilku dochodzeń 
w  sprawach nadzorowanych przez 
Prokuraturę Rejonową Poznań-Wil-
da, prowadzonych z zawiadomienia 
byłych członków Rady Nadzorczej 
spółdzielni.

Wyproszeni gazem
Pierwsza dotyczyła rzekomego 

kierowania bezprawnej groźby 
w  celu zmuszenia do określonego 
zachowania, tj. o  przestępstwo 
z  art.  191 §  1 k.k. Postępowanie 
umorzono wobec stwierdzenia, że 
czynu zabronionego nie popełniono. 
Marcin Dzierżawczyk – prezes Za-
rządu SM „Spójnia” w  Luboniu – 

miał zatem pełne prawo żądać 
opuszczenia biura Spółdzielni przez 
kilku byłych członków Rady Nad-
zorczej spółdzielni (od red. – doty-
czy zdarzenia z 11 lutego br., które 
opisywaliśmy w  „WL” 02-2015 na 
str. 27).

„Nieprawdziwy” protokół
W drugiej sprawie, dotyczącej 

rzekomego poświadczenia niepraw-
dy w dokumencie (wyciągu z proto-
kołu Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia Członków Spółdzielni za 
rok 2013) przez osoby uprawnione 
do jego wystawienia, co do okolicz-
ności mającej znaczenie prawne 
(przestępstwo z art. 271 § 1 k.k.) – 
dochodzenie umorzono wobec 
stwierdzenia, że czyn nie zawiera 
znamion czynu zabronionego. Ozna-

cza to, że organy ścigania nie dały 
wiary twierdzeniom o  rzekomym 
braku ustnej rezygnacji Marka Ba-
ranowskiego z członkostwa w Ra-
dzie Nadzorczej Spółdzielni podczas 
obrad Walnego Zgromadzenia 
w dniu 19 września 2014 r.

Prowadzenie ksiąg
W sprawie dotyczącej rzekome-

go prowadzenia ksiąg rachunko-
wych Spółdzielni „Spójnia” 
w 2013 r. wbrew przepisom ustawy 
lub podawania w tych księgach nie-
rzetelnych danych, tj. o  przestęp-
stwo z  art.  77 pkt  1 ustawy o  ra-
chunkowości, umorzono postępo-
wanie wobec stwierdzenia, że brak 
jest danych dostatecznie uzasadnia-
jących podejrzenie popełnienia 
czynu. Oznacza to, że już drugi 
niezależny od spółdzielni podmiot 
– tym razem w postaci organu ści-
gania– stwierdził, że kwestie �nan-
sowe Spójni są prowadzone prawi-

dłowo (pierwszym był niezależny 
biegły rewident powołany przez 
obecną Radę Nadzorczą, który 
w maju 2015 r. badał �nanse spół-
dzielni za rok 2014).

Bez samowoli
W drugiej sprawie objętej tym 

samym dochodzeniem dotyczącej 
rzekomego wykonania w lipcu i sierp-
niu 2014 r. przy ul. Armii Poznań 72 
robót budowlanych bez pozwolenia 
na budowę lub odpowiedniego zgło-
szenia (przestępstwo z art. 90 ustawy 
Prawo budowlane), postępowanie 
umorzono wobec stwierdzenia, że 
czynu nie popełniono. Jest to o tyle 
oczywiste, iż w toku licznych remon-
tów przeprowadzonych od 2012 r. do 
dziś Zarząd SM „Spójnia” dopełniał 
zawsze należnych procedur, przewi-
dzianych ustawą Prawo budowlane.

Łukasz Borkowski
SM „Spójnia”

(tytuły pochodzą od redakcji)

„Spójnia” oczyszczona

Dziękuję i proszę

Autorka listu „Skaleczacze” 
opublikowanego w  lipco-
wych „Wieściach Luboń-

skich”, dziękuje miesięcznikowi za 
skuteczną interwencję prasową oraz 
Urzędowi Miasta za szybką reakcję. 
Zbyt nisko umieszczony znak dro-
gowy, pokazany wówczas na zdjęciu, 
został podniesiony. Niestety, drugi 
wspomniany wówczas, znajdujący się 
nieopodal, przy wjeździe na parking 
Gimnazjum nr 1 od ul. Dąbrowskie-
go, na jeszcze mniejszej wysokości 
155 cm (norma min. 2 m), może 
mniej niebezpieczny, bo okrągły, nie 
został poprawiony. Autorka liczy, że 

zostanie jeszcze przed rozpoczęciem 
roku szkolnego naprawiony, a nie 
dopiero, gdy dzieci wspomnianego 
wówczas decydenta rozpoczną ko-
lejny stopień edukacji?
   
Dni Lubonia

W poprzednich „WL” na stronie 
13 pokazywaliśmy sygnały o  „pa-
miątkach” po „Dniach Lubonia”. 
Dziś kolejne wskazanie – wylot jed-
nej z  główniejszych ulic miasta – 
Sobieskiego w ul. Krętą. Na barier-
kach kolejne dwa plakaty zaprasza-

Ciuciubabka
Reakcje na przedstawiane w Niezależnym Miesięczniku 
Mieszkańców sygnały, oraz kolejne, w tej samej serii, wymagające 
działania

n
Zdjęcie wyreżyserowane, by poka-
zać problem – znak drogowy w po-
bliżu poprzedniego, wymagający 
podniesienia dla bezpieczeństwa 
przechodniów   fot. Agata Samol

n
Dospawano rurę i podniesiono 
znak informujący o przejściu dla 
pieszych przy SP3    fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Sygnał z 25 lipca. Plakaty zdjęto 
dopiero na przełomie lipca i sierp-
nia   fot. Piotr P. Ruszkowski

n

jące na czerwcowe 
święto miasta.

Do wypadku
W „WL” (luty str. 

11 „Dąbrowskiego od-
dana”) zwracaliśmy 
uwagę m.in. na brak 
znaków drogowych – 
żółtych trójkątów – 
„ustąp pierwszeństwa” 
u  wylotu utwardzonej 
wówczas części ul. Dą-
browskiego w Rzeczną 
i  3  Maja. W  jednym 
miejscu – asfaltowym 
wylocie Dąbrowskiego 
w ul. Rzeczną znak ów 
zamontowano. Na no-
wym, brukowym wy-
locie w ul. 3 Maja nadal 
brak stosownego ozna-
czenia. Kto odpowie 
w razie kolizji?

(N)

n
Nadal brak oznakowania „ustąp pierwszeństwa” na wylocie 
utwardzonej części ul. Dąbrowskiego w 3 Maja     
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Ruch drogowy

Droga zwana ulicą Dworcową 
składa  się z  jezdni zaopa-
trzonej z  jednej (zachod-

niej) strony w chodnik, a z drugiej 
w pobocze pozbawione utwardze-
nia. Jest tam bowiem teren zajęty 
przez zieleń miejską, oddzielony 
od kolejowego dróżką utwardzoną 
na szerokość niespełna 3 m. Dróż-
ka ta nie jest oznakowana. Czy jest 
to droga dla pieszych, wózków in-
walidzkich, dziecięcych… (znak 
C-16), czy droga dla rowerzystów 
dorosłych (znak C-13)? Z tej dróż-
ki nieokreślonego przeznaczenia 
korzysta wiele osób, m.in. ja, jako 
czasem piechur, czasem rowerzysta. 
Wyprzedzając rowerem osoby piesze 
ostrzegam je dostatecznie wcześnie 
dzwonkiem, oraz głosem: „lewa (lub 
prawa) wolna”, w zależności od tego 
czy zamierzam wyprzedzać z lewej 
czy z prawej strony. Takie głosowe 
ostrzeżenie powinno być zrozumia-
łe dla wszystkich niegłuchych osób, 
nawet nieprzeszkolonych w wojsku. 
Samotny rowerzysta słowem „dzię-
kuję” za udostępniony mu lewy czy 
prawy pas ruchu, oznajmi tym samym 
osobom pieszym, że nie są już nara-
żeni na potrącenie przez rowerzystę. 
Uporządkowanie ruchu na tej dróż-
ce i wjazdu na nią w okolicy wylotu 
ul. Konarzewskiego wydaje mi się 
obecnie ważniejsze niż ustawienie 
lustra naprzeciw wylotu ul. Okrzei. 
Zaznaczam, że interesuje mnie część 
bardzo obciążonej ruchem pojazdów 
trasy: ul. ks. Streicha – Dworcowa 
w części utwardzonej, która zawiera 
dwa czynne przejazdy kolejowe z za-
porami (A-9). Ważniejszym z nich 
jest przejazd w  okolicy wylotów 
ul. Fabrycznej i ul. Mazurka po za-
chodniej stronie torów kolejowych, 
a po stronie wschodniej – począt-
ku nieprzelotowej ul.  Ratajskiego. 
Mniej ważny, ale trudniejszy do 
przejechania jest przejazd u wylo-
tu ul. Ogrodowej i nieutwardzonej 
ul. Grzybowej, na ul. Maya i ul. Armii 
Poznań. Obu tych przejazdów nie 

ma na planie miasta Luboń, wyda-
nym przez Klub Przedsiębiorców 
INTEGRATUS” z  Osielska koło 
Bydgoszczy, a zaopatrzonym w ko-
rektę topogra�czną Urzędu Miasta 
Luboń. Być może jest to jakiś plan 
przyszłościowy – niepożądany, który 
powinien być zwery�kowany przez 
biegłego w sprawach komunikacji 
pracownika Urzędu lub radnego 
miejskiego. Mianowicie, gdyby te 
istniejące obecnie przejazdy zasta-
ły zamknięte, to obie części mia-
sta byłyby oddzielone na długości 
3 km., między wiaduktem kolejowym 

nad ul. Powstańców Wielkopolskich 
a dwupoziomowym skrzyżowaniem 
torów kolejowych do Wrocławia 
i Wolsztyna przy wylocie ul. Krętej 
na szosę Poznań Dębiec-Luboń-
-Puszczykowo. Jadący tą szosą od 
strony Armii Poznań mają stosun-
kowo łatwy wjazd w górę ul. Krę-
tej, żeby skręcając potem w prawo, 
ulicą Sobieskiego i innymi ulicami 
powrócić w okolicę wiaduktu kolejo-
wego nad ciągiem ulic Powstańców 
Wlkp. i Dąbrowskiego. Natomiast 
zjeżdżający ul. Krętą w dół, zamie-
rzając powrócić ul. Armii Poznań 
w  okolicę wiaduktu w  ciągu ulic 
Powstańców Wlkp. i Dąbrowskiego, 

List do redakcji

Uwagi mieszkańca
muszą skręcić w prawo, by bezpiecznie 
zawrócić na szosie puszczykowskiej. 
Tak jest teraz, a nie pokazuje tego 
„skorygowany” niedokładnie plan 
miasta. Jest w nim przewaga reklam 
handlowych nad treścią interesującą 
użytkownika dróg, zwłaszcza zamiej-
scowego. Chcę też zwrócić uwagę na 
końcówkę ul. Cieszkowskiego – przy 
ul. Dąbrowskiego – naprawionej, ale 
niezupełnie, bo nie odnowiono tam 
poziomego oznakowania przejścia 
dla pieszych (N-9). Warto tę „ze-
brę” już teraz namalować, bo ciężki 
sprzęt kolejowej ekipy remontowej 
w ulicę Cieszkowskiego nie wjeżdża.

Wiaty
Przechodzę teraz do tematu, do 

którego skłoniła mnie fotogra�a red. 
Hanny Siatki z  jej komentarzem, 

zamieszczone 
w czerwcu na 
str. 13, przed-
stawiające 
wiatę na przy-
stanku auto-
busowym 
przy cmenta-
rzu żabikow-
skim. Wiata ta 
jest zbyt wą-
ska, wskutek 
czego  n ie 
ochrania nale-
życie osób 
przybyłych do 
grobów. Są to 
przeważnie 
osoby w  wie-
ku co naj-
mniej śred-

nim, zmęczone pracami przy porząd-
kowaniu mogił, zmuszone nieraz 
prawię godzinę oczekiwać na autobus 
linii 611. Wiatka ta i inne jej podob-
ne (np. na ul. Pułaskiego) mogłyby 
być – po zastąpieniu ich większymi 
– przeniesione na inne przystanki. 
Istnieją mianowicie takie, gdzie brak 
miejsca na wygodne, wieloosobowe 
wiaty. Przykładem przystanków, 
gdzie lepsza jest taka wiatka, niż 
żadna, jest Dworcowa przy ul.  Fa-
brycznej, w kierunku PKP, Streicha..., 
z  którego muszą korzystać m.in. 
osoby przesiadające  się z  linii 602, 
651, 603 na autobus 610 w kierunku 
dworca, kościoła św. Jana Bosko 

i osiedla „Lubonianka”. Udawanie się, 
by odpocząć, do zadaszonych siedzeń 
w odległej wiacie linii 610 w kierun-
ku Żeromskiego, Orlen…, jest dla 
wielu osób utrudnione. Wymaga ono 
„forsowania” jezdni obciążonej du-
żym ruchem pojazdów, błotem i od-
padami atmosferycznymi, w wyniku 
których na dużej długości dolnej 
części ulicy tworzy  się po ulewie 
pokaźne bajoro. Pasażerowie wysia-
dający z autobusu 610, którzy zjecha-
li w dół ul. Fabrycznej, nie potrzebu-
ją wyczekiwać pod obecnym słupem 
przystanku, jednak wiele osób chcą-
cych  się udać do kościoła św. Jana 
Bosko lub św. Jana Pawła  II woli, 
z uwagi na stan przystanku, zmienić 
kierunek i jechać do innej świątyni, 
np. do kościoła św. Barbary w Żabi-
kowie, do której zawiezie ich autobus 
jadący w górę ul. Fabrycznej z dobrze 
zagospodarowanego przystanku. Są 
też tacy pasażerowie, którzy po przej-
ściu poza tory kolejowe jadą do ko-
ściołów poznańskich, autobusami 
602, 603 i  innymi. Jest to jednak 
ryzykowne, bo można nie zdążyć na 
wybrany kurs z powodu oczekiwania 
przed zamkniętym szlabanem kole-
jowym. Starania w  celu ulepszenia 
przystanku przy ul. Fabrycznej 
(Dworcowej) obiecał mi jeden z kan-
dydatów do Rady Miejskiej, werbu-
jący przedwyborczo głosujących na 
niego. Nie został on jednak radnym, 
a wybrani nie widzą potrzeby �nan-
sowania tej inwestycji. Proszę zatem 
Redaktora Naczelnego, żeby wyko-
rzystał swoje możliwości do ustawie-
nia tu przeniesionego skądś nieod-
powiedniego tam zadaszenia zaopa-
trzonego w siedzenia.

Niniejszy list mój jest drugi, bo-
wiem chcę w nim uzasadnić swoje 
życzenia jako zwyczajnego miesz-
kańca Lubonia. Proszę o  możliwie 
wczesne wszczęcie działań, które 
mogłyby doprowadzić do załatwienia 
życzeń – nie tylko moich, ale z pew-
nością wielu innych luboniaków. Są 
nimi przynajmniej ci, z którymi czę-
sto wyczekuję w deszczu, stojąc na 
zapomnianym przez władze miejskie 
przystanku autobusu 610 do Dębca. 
Pozwalam sobie kopię tego listu prze-
słać do wiadomości Urzędowi Miej-
skiemu w Luboniu.

Tadeusz Pawlęty

n
Starsi mieszkańcy rejonu ul. Fabrycznej – Dworcowej 
czekają na wiatę na przystanku autobusu, który wozi ich 
w kierunku kościoła św. Jana Bosko i na Dębiec   
fot. Agata Samol

Ob�te deszcze, jakie nawiedziły 
Luboń pod koniec lipca, do-
konały kilku szkód. W ulicy 

Okrzei, u  wlotu w  ul. Pułaskiego, 
w  obrębie włazu kanalizacyjnego, 
prawdopodobnie pod warstwą as-
faltu został wypłukany grunt. Prze-
jeżdżające tędy samochody, punk-
towo, w kilku miejscach zniszczyły 
nawierzchnię. Jedno niebezpieczne 
spękanie asfaltu, na środku jezdni, 
usunięto i  nazajutrz uzupełniono. 
Kolejne zagłębienie warstwy przy 

włazie studzienki wypełniono później. 
Mniej niebezpieczne, na łuku przy 
krawężniku od południowej strony 
ul. Pułaskiego pozostawiono. Podczas 
upałów można zaobserwować, jak 
pofałdowana stała się nawierzchnia 
w  okolicach opisywanego włazu. 
Może zanim zapadnie się zupełnie 
pod naporem ciężaru i doprowadzi 
do ...., należałoby niezwłocznie w ra-
mach interwencji zbadać to miejsce, 
ustalić przyczyny oraz usunąć skutki 
– utwardzić grunt pod powierzchnią 

jezdni oraz zrekonstruować 
nawierzchnię?

PPR

Po ulewach nPo deszczach w 3 dekadzie 
lipca niebezpieczne uszko-
dzenie nawierzchni wystąpiło 
w ul. Okrzei. Zdjęcie z 26 
lipca. Na pierwszym planie 
świeżo uzupełniony wyłom 
w asfalcie, dalej zapadnięta 
i spękana nawierzchnia przy 
włazie studzienki, wypełnio-
na później   fot. Piotr P. Rusz-
kowski
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Przez dobudowę środkowej, 
późniejszej części, doszło do połą-
czenia obu budynków od strony 
wejść głównych z  podziałem: od 
wschodu na hotel i od zachodu na 
ośrodek zdrowia. W jakiej formie 
hotel działał w początkowej fazie? 
Mam wątpliwości, czy był przezna-
czony jedynie dla robotników, jak 
podano w  artykule. Raczej był 
ogólnodostępny, ale prowadził go 
Dział Socjalny zakładu. Został zor-
ganizowany w okresie, kiedy bra-
kowało rąk do pracy – kadry �-
zycznej. W  pewnym momencie 
„grasowała tam”, jak ją nazywali-
śmy, „Afryka”. Przywożono nowe 
siły – narybek do pracy, głównie 
z  tzw. ściany wschodniej. Wielu 
zadomowiło  się w  Luboniu i  tu 
egzystuje. Ze względu na różne 
kolizje, jakie miały miejsce, był to 
chyba bardzo krótki okres. Następ-
nie hotel miał ajenta – p. Michal-
skiego – kierownika Działu Socjal-

nego. Po nim prowadził go przez 
wiele lat były milicjant z lubońskiej 
komendy Lechosław Ławniczak 
(dzielnicowy w lubońskim Komi-
sariacie Milicji Obywatelskie, rad-
ny Miejskiej Rady Narodowej, szef 
Miejskiego Sztabu ORMO). On 
zmodernizował placówkę – przy-
stosował do nowych czasów – np. 
zorganizował łazienki dla poszcze-
gólnych pokoi hotelowych, likwi-
dując jedną – wspólną. Remont ten 
prowadzono przy pomocy zakładu, 
który jednak nie zarabiał na naj-
mie.

Taka jest historia tego budynku. 
Powyższe fakty świadczą o tym, że 
obiekt nie był wybudowany dla ce-
lów hotelowych. Pierwotnie dwa 
budynki pełniły różne funkcje pu-
bliczne. Połączone następnie środ-
kową dobudówką stały się jednym 
obiektem, w którym część zajmował 
hotel.

Maria Kaczmarek

LUDZKIE  SPRAWY / LUDZIE

Budynek powstał na końcówce lat 
40. XX w., a w latach 70. został 
zmodernizowany. Początkowo 

obiekt składał się z dwóch budynków 
posadowionych w jednej linii, które 
dopiero w późniejszych latach zosta-
ły połączone. Pierwotne, wieloletnie 
przeznaczenie oddzielnych obiektów 
było następujące. We wschodniej części 
mieściło się przedszkole, w zachodniej 
– ośrodek zdrowia i mieszkanie dla 
p. Kukawy (wozowy od konia przy 
Zakładach Chemicznych). W części 
okrągłej od strony Kocich Dołów 
znajdował się też sklep OZR, pełnej 
nazwy nie pamiętam (od redakcji: 
OZR – Oddział Zaopatrzenia Robot-
niczego – placówki zamknięte przy 
dużych, zatrudniających min. 1500 
osób przedsiębiorstwach, z których 
mogli korzystać jedynie pracownicy 
danego zakładu i ich rodziny). Był to 
normalny sklep z towarami trudno 
dostępnymi, gdzie ustawiały się ko-
lejki i można było kupić np. szklanki 
lub porcelanę. Później w  pomiesz-
czeniu tym była sala telewizyjna. 
Rzadko kto miał wówczas odbiornik 
TV, więc wszyscy chodziliśmy na 
wybrane programy, no i  dzienniki 
telewizyjne. Przychodzili tu ludzie 
z całego Lubonia.

Następnie, jak wyższe władze 
(nowe przepisy) uznały, że dzieci 

(przedszkole) nie mogą być tak bli-
sko zakładu ze względu na szkodli-
wość chemii, na potrzeby przed-
szkola zaadoptowano salę gimna-
styczną starej Szkoły Podstawowej 
nr 4 przy ul. Sobieskiego. Od tego 
momentu placówka była wspólna 
z miastem, egzystuje do dziś. W bu-
dynku, do którego przeniesiono 
przedszkole, były też dwa mieszka-
nia: kierownika szkoły – Mieczysła-
wa Śliwińskiego i nauczycielki – p. 
Gajewskiej. Mieszkania też częścio-
wo zaadoptowano na potrzeby no-
wego przedszkola. Pamiętam dzień 
otwarcia placówki przy zakładzie, 
ale długo tam nie uczęszczałam. 
Mnie się nie podobało.

Wracamy do budynku po sta-
rym przedszkolu, którego pomiesz-
czenia zaadoptowano następnie na 
szkołę zawodową. Dyrektorem naj-
pierw był p. Pawołowski – kierow-
nik kadr (wieloletni korespondent 
z Meksyku dla tygodnika „Niedzie-
la”), w pewnym okresie mieszkał na 
ul. Streicha w Luboniu. Potem kie-
rownikiem szkoły przy Zakładach 
Chemicznych został mój ojciec – 
Władysław Kaczmerek (biogram 
czytaj: „RHL” t.  4, str. 145-160). 
Następnie szkoła została przenie-
siona na teren zakładu, do budynku 
magazynu głównego.

Nieznana historia
Dodatkowe informacje na temat „hotelu” przy Zakładach 
Chemicznych zamieszczonych w artykule „Siedziba dla 
warsztatów terapii” („WL” 07-2015, str. 49)

n
Opisywany obiekt powstały z połączenia budynków – widok od strony 
wschodniej. Z lewej – cień biurowca Luveny   fot. Piotr P. Ruszkowski

Kilkakrotnie już pisaliśmy o potrzebie 
usytuowania przystanku autobu-
sowego przy siedzibie PZU na ul. 

Rakoniewickiej w Poznaniu, gdzie m.in. 
mieszkańcy naszego miasta załatwiają 
swoje sprawy. Konieczność pokonywania 
kilkuset metrów od oddalonych, innych 
przystanków jest szczególnie uciążliwa 
dla starszych i schorowanych osób. Lo-
kalizacja tego oczekiwanego, nie tylko 
przez lubonian, punktu postoju autobusu 
została wprawdzie zaakceptowana przez 
stosowną Komisję (Bezpieczeństwa), jed-
nak, by zaspokoić potrzebę społeczną, Za-
rząd Dróg Miejskich (ZDM) w Poznaniu 
musi najpierw wyremontować chodnik 
w miejscu, gdzie przystanek ma stanąć. 
W tej chwili trotuar jest bardzo zniszczony 
przez parkujące samochody. Po naprawie 
nawierzchni, przystanek zostanie wpro-
wadzony do rozkładu jazdy.

Niby wszystko jest jasne, ale, by przy-
stanek zaistniał, potrzebne są pieniądze. 
Niestety, obecnie ani ZDM, ani Zarząd 
Transportu Miejskiego nie dysponują 
środkami �nansowymi na ten cel.  

PAW

Brak 
pieniędzy
Przystanek na  
ul. Rakoniewickiej Kolejne środowisko doceni-

ło działalność prezesa Klu-
bu Honorowych Dawców 

Krwi PCK „Lubonianka” – Jerzego 
Zielińskiego (patrz też „WL” 04-
2015, str. 5). Stowarzyszenie Dam 

i Kawalerów Orderu Świętego Stani-
sława w Polsce przyznało mu (10 maja 
br.), w 250. rocznicę ustanowienia 
orderu, odznaczenie za zasługi dla 
tej organizacji jako wyraz uznania 
statutowych zadań Stowarzyszenia 

Dowody uznania

n
Jerzy Zieliński – krwiodawca z Lu-
bonia uhonorowany medalem 
Stowarzyszenia Dam i Kawalerów 
Orderu Świętego Stanisława w Pol-
sce   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Odznaczenie „Za Zasługi 
Dla Stowarzyszenia Dam 
i Kawalerów Orderu Święte-
go Stanisława Biskupa 
i Męczennika” wraz z dyplo-
mem   fot. Piotr P. Ruszkow-
ski

oraz na rzecz społeczeństwa i praw 
człowieka na wszystkich polach ak-
tywności, wspierania i tworzenia ini-
cjatyw nawiązujących do idei orderu 
„praemiando inicitat” (Order Świętego 
Stanisława 1765 – 1831).

(S)
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Od młodzieńczych lat lubił 
oglądać świat z lotu ptaka, 
pociągało go latanie w prze-

stworzach. Skoki spadochronowe, 
latanie samolotami, a obecnie pa-
ralotniarstwo to jego życiowa pasja. 
Bogdan Jankowski – lubonianin od 
urodzenia, mieszkający obecnie z ro-
dziną przy ul. Strumykowej, mimo że 
od kilku lat przebywa na emeryturze, 

nadal rozwija skrzydła i  unosi  się 
nad horyzontem na paralotniach.

Rodzina i praca
Przyszedł na świat we wsi Luboń 

20 lutego 1942 r. Przed wojną jego 
dziadkowie ze strony matki – Ma-
rianna i Maciej Pabichowie pocho-
dzący z Krotoszyna – kupili działkę 
przy ul. Świerczewskiego 53 (obec-
nie 3  Maja) i  wybudowali na niej 
dom, który dzisiaj już nie istnieje. 
Rodzice Bogdana – Antoni i Maria 
Bronisława z  d. Pabich – byli na-
uczycielami. Ponieważ po wojnie, 
w 1945 r. otrzymali pracę w Szkole 
Podstawowej w  Ceradzu Kościel-

nym (Antoni został jej kierowni-
kiem), przeprowadzili  się tam 
z  trzyletnim Bogdanem. Wkrótce 
urodziło  się im jeszcze dwóch sy-
nów – w  1946  r. Mirosław i  rok 
później Józef. W  1951  r. rodzina 
Jankowskich przeniosła się do Szre-
niawy. W tym samym roku ojciec 
Bogdana pojechał na kurs dla kie-
rowników oświaty do Otwocka, tam 

nagle zachorował i zmarł. Do dziś 
pan Bogdan wspomina, jak ważne 
dla chłopców i ich mamy było w ob-
liczu rodzinnej tragedii wyciagnię-
cie pomocnej dłoni przez tamtej-
szych sąsiadów: państwa Kubiaków 
z  córkami i  pani Walkowiak ze 
stacji kolejowej w  Szreniawie. Od 
tego czasu dziewięcioletni wówczas 
Bogdan z mamą i braćmi przeby-
wali coraz częściej u  dziadków 
w Luboniu. Edukację w szkole pod-
stawowej Bogdan rozpoczął w Ce-
radzu Kościelnym, natomiast ukoń-
czył w Komornikach. Kontynuował 
naukę w  trzyletniej Zasadniczej 
Szkole Zawodowej przy ul. Stalin-

gradzkiej (obecnie al. 
Niepodległości) 
w  Poznaniu, która 
mieściła  się w  bu-
dynku należącym do 
sióstr Urszulanek, 
gdzie zdobył zawód 
elektromechanika. 
Kierownictwo tej 
szkoły zabiegało 
w kuratorium oświa-
ty o utworzenie w jej 
murach trzyletniego 
technikum, ale nie 
otrzymało na to zgo-
dy. W  latach 1959-
1965 p. Bogdan pra-
cował w  warsztacie 
elektrycznym Wiel-
kopolskich Zakła-
dów Przemysłu 
Ziemniaczanego 
w Luboniu na stano-
wisku elektryka. Do 

Bujanie w obłokach
Bogdan Jankowski i jego paralotniarska pasja

dziś wspomina wspaniałego mistrza 
warsztatu – Andrzeja Szajka, który 
był dla niego i innych młodych pra-
cowników jak ojciec. W międzycza-
sie ukończył Technikum Mechanicz-
no-Elektryczne na Dębcu i awanso-
wał na technika-elektryka. Następ-
nie zmienił miejsce pracy na Zakła-
dy Szkolenia Inwalidów w Poznaniu 
przy ul. Wawrzyniaka, gdzie nauczał 
przedmiotu podstaw elektromecha-
niki. W tym czasie podjął wyższe, 
wieczorowe studia zawodowe na 
Wydziale Elektrycznym Politechni-
ki Poznańskiej i po ich ukończeniu 
w 1969 r. uzyskał dyplom oraz tytuł 
inżyniera-elektryka (specjalność 
elektrotechnika przemysłowa). 
W tym samym roku poślubił Marię 
Antoninę Radzką z Wildy, z którą 3 
maja stanęli przed ołtarzem kościo-
ła pw. Zmartwychwstania Pańskiego 
przy ul. Borówki w Poznaniu i od 
tego czasu zamieszkali razem 
w domu rodzinnym panny młodej. 
Wkrótce przyszły na świat ich dwie 
córki: starsza Barbara i Aleksandra, 
z którymi przenieśli się na poznań-
skie Winogrady. Chcąc polepszyć 
rodzinie warunki materialne, pan 
Bogdan podjął pracę w Centralnym 
Laboratorium Akumulatorów 
i Ogniw, będącym jednostką nauko-
wo-badawczą przy zakładach „Cen-
tra” przy ul. Fortecznej na Starołęce 
w  Poznaniu, gdzie przepracował 
ponad 20 lat. Później prowadził 
jeszcze prywatne biuro turystyczne 
specjalizujące się w organizowaniu 
wycieczek do Turcji, a po jego zli-
kwidowaniu, w 2008 r. przeszedł na 
emeryturę i po sprzedaniu mieszka-
nia w Poznaniu kupił nieruchomość 
przy ul. Strumykowej, ponownie 
osiedlając się z rodziną w Luboniu.

Skoki i loty
Skakał już od najmłodszych lat. 

Jak wspomina: Kiedy mieszkaliśmy 
w Ceradzu Kościelnym, mając pięć 
lat, do pieca przystawiałem stół 
i wszedłszy nań skakałem do stoją-
cego poniżej łóżeczka. Z zaciekawie-
niem unosił głowę wypatrując na 
niebie samolotów, a gdy już się po-
jawiły, bacznie się im przyglądał. Już 
wieku 10 lat marzył o skakaniu ze 
spadochronem, a mając 14 (za pi-
semnym pozwoleniem matki) wy-
konał pierwszy w  życiu skok na 
spadochronie z  wieży skokowej 
o  wysokości 54  m w  poznańskim 
parku Sołackim. Wtedy przekonał 
się, że to jego życiowa pasja, jednak, 
by zacząć skakać profesjonalnie, 
musiał poczekać jeszcze dwa lata, 
do czasu ukończenia 16 roku życia. 
Wiosną 1958 r. zapisał się na kurs 
szybowcowy w Kobylnicy i ukończył 
go z  pozytywnym wynikiem już 
w sierpniu tego samego roku. W ra-
mach kursu musiał wykonać trzy 
samodzielne skoki spadochronowe 
z samolotu. Od 1 lipca 1958 r. jest 
członkiem Aeroklubu Poznańskiego. 
Później został w nim przewodniczą-
cym Sekcji Spadochronowej i wszedł 
w skład zarządu. Latając na szybow-
cach: Mucha 100, Mucha Standard, 
Jaskółka i Bocian, z czasem zaczął 
uczestniczyć w zawodach, wykonu-

jąc również coraz więcej skoków 
spadochronowych. Wkrótce, 
27.02.1961  r. Główna Wojskowa 
Komisja Lotniczo-Lekarska w War-
szawie orzekła, że jest zdolny do 
kandydowania na pilota samoloto-
wego. Od 3 lipca do 14 września 
tego samego roku uczęszczał na kurs 
Lotniczego Przysposobienia Woj-
skowego II Stopnia w Krośnie nad 
Wisłokiem. Po jego ukończeniu 
z wynikiem pozytywnym mógł ubie-
gać  się o  przyjęcie do O�cerskiej 
Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Ponad-
to na podstawie otrzymanego świa-
dectwa w Ministerstwie Komunika-
cji w  Warszawie wystawiono mu 
licencję lotnika cywilnego sporto-
wego. Przez następnych 25 lat latał 
zarówno na szybowcach, jak i samo-
lotach sportowych: Junak  II, Ju-
nak  III, JAK  12, JAK  18, Gawron 
i  Wera. W  tym okresie wykonał 
również około 530 skoków spado-
chronowych. W  swojej lotniczej 
karierze szkolił młodych spadochro-
niarzy i holował szybowce. Wyko-
nywał również sportowe akrobacje 
samolotowe. Jak wspomina: Swego 
czasu ćwiczyłem akrobacje na cięż-
kim Junaku. Na wysokości 1 200 m 
robiłem wiązanki, pętle, przewroty, 

cd.  
obok

n
Państwo Jankowscy chętnie przeglądają w domowym zaciszu pamiątki 
związane z pasją pana Bogdana   fot. Paweł Wolniewicz

n
Bogdan Jankowski na motolotni podczas zawodów

n
Bogdan Jankowski z babcią i dziadkiem 
Pabichami (1944 r.)

n
Na lotnisku w Kobylnicy (1962 r.)
repro 37   Bogdan Jankowski z żoną Marią 
i z kuzynem (z prawej) – Zbigniewem Jan-
kowskim – byłym dyrektorem Szkoły Pod-
stawowej nr 1, radnym powiatowym 
(1996 r.)
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belki i beczki… W pewnym momen-
cie, przy dużej prędkości odśrodkowej 
zauważyłem, że drążek sterujący 
funkcjonuje nie całkiem prawidłowo. 
Błyskawicznie traciłem wysokość 
i  znalazłem  się na 400  m. Wtedy 
pomyślałem – czy to już koniec? 
Cudem, dzięki Bogu, udało mi  się 
wyjść z tej opresji, ale na samą myśl 
do dziś włosy mi się jeżą…Po szczę-
śliwym wylądowaniu swoją opinię 
o wadliwie działającym drążku prze-
kazałem lotniskowemu mechanikowi. 
Później się okazało, że samolot, któ-
rym leciałem, był świeżo po remoncie 
i drążek sterowniczy nie był należycie 

zabezpieczony specjalnym sworz-
niem. Pod koniec lat 80., po ponad 
25 latach aktywności lotniczej i spa-
dochroniarskiej pan Bogdan posta-
nowił zakończyć czynne uprawianie 
tego sportu, natomiast skrzydeł 
jeszcze nie zawiesił i nadal pozosta-
je wierny swojej życiowej pasji.

Paralotniarstwo
Dwa lata po przejściu na eme-

ryturę, we wrześniu 2010 r., pod-
czas jednego z  częstych spotkań 
z kolegami z Aeroklubu, na lotnisku 
w Kobylnicy wyświetlono �lm o pa-
ralotniarstwie. Bogdan Jankowski 
z iskrą w oku i wielkim zaintereso-
waniem oglądał wyczyny paralot-
niarzy. Po zakończeniu projekcji, 
zapytał kolegów, w  jaki sposób 
można zdobyć licencję paralotnia-
rza? Polecili mu wówczas stosowną 
szkółkę w Czechach, w miejscowo-
ści Frydek Mistek, 20 km od Cie-
szyna. Nie długo się zastanawiając, 
skontaktował się z szefostwem tej-
że szkółki i dowiedziawszy się, że 
kandydatów ubiegających  się 
o  przyjęcie nie obowiązuje limit 
wiekowy i górną granicą wagi jest 
110  kg, wkrótce złożył stosowny 
wniosek. Po pozytywnym rozpa-
trzeniu przez czeską komisję rekru-
tacyjną w  lecie tego samego roku 
odbył szkolenie dla paralotniarzy 
amatorów i  zdobył licencję pilota 
paralotniarza uprawniającą do la-
tania na terenie Czech, która jest 
ważna do września 2020 r. Jedno-
cześnie komisja działająca przy 
Międzynarodowej Federacji Aero-
nautyki (FAI) wystawiła mu certy-
�kat uprawniający do latania na 
paralotniach w  całej Europie. Od 
chwili zdobycia stosownych upraw-
nień pan Bogdan stara się jak naj-

n
Ślub Marii i Bogdana Jankowskich, od lewej 
stoją przy nich: stryj Bogdana – Józef Jan-
kowski i brat Bogdana – Mirosław

częściej doskonalić swoje umiejęt-
ności. Niewątpliwie od początku 
pomocne mu było doświadczenie, 
jakie nabył będąc w  przeszłości 
pilotem samolotów i  skoczkiem 
spadochronowym. Co roku bierze 
udział w różnych zawodach i zjaz-
dach paralotniarzy. Z powodzeniem 
startuje w amatorskich zawodach, 
najczęściej w Czechach, we włoskiej 
w miejscowości Semonzo del Grap-
pa i w austriackim Greinferburgu. 
Zapytany o  różnicę między lata-
niem na samolotach i szybowcach 
a  paralotniach podkreślił, że te 
pierwsze mają skrzydła sztywne, 
natomiast skrzydła tych drugich 
wykonane są z materiału syntetycz-
nego, który niekiedy łamie się lub 
zwija. Stwierdził też, że lata wyłącz-
nie dla przyjemności, poza tym jego 
organizm potrzebuje do życia ad-
renaliny. Ponadto sprawdza same-
go siebie podczas dużego wysiłku. 
Żeby zbiec z pagórka przy starcie, 
należy bowiem po wylądowaniu 
ponownie nań wejść. Mówi 
z  uśmiechem, że latanie na para-
lotni przypomina pod pewnym 
względem „ruską ruletkę” – za-
wsze  się zastanawia, czy znajdzie 
tzw. komin termiczny w powietrzu, 
czy nie. Nie kryje również satysfak-
cji, że biorąc udział w  kilkudnio-
wych zjazdach paralotniarzy cztery 
do pięciu razy w ciągu roku, spo-
tyka nowych kolegów-pasjonatów 
i po latach ponownie może bujać 
w  obłokach, podziwiając świat 
z lotu ptaka.

Za swoją działalność zawodową 
i społeczną uhonorowano Bogdana 
Jankowskiego odznaczeniami, m.in.: 
Brązowym Medalem Za Zasługi dla 
Obronności Kraju (15.09.1967  r., 
leg. nr B-21 283), Srebrną Odznaką 

Zasłużonego Pracownika Central-
nego Laboratorium Akumulatorów 
i  Ogniw (05.1977  r., leg. Nr 26) 
i  Odznaką Zasłużonego Działacza 
L o t n i c t w a  S p o r t o w e g o 
(16.05.1979 r., leg. nr 1154),

PAW

Kolejne zdjęcie w cyklu: „Z lamusa” 
przedstawia budowę pierwszego bo-
iska LKS-u przy Zakładach Ziemnia-

czanych. Dziś w tym miejscu znajduje się 
cmentarz komunalny przy ul. Armii Poznań.

Po poprawie czytelności fotogra�i prze-
kazywanych do redakcji, wspólnym wysił-
kiem, próbujemy dokładniej rozpoznać, kto 
na nich jest oraz kiedy i z jakiej okazji zo-
stały wykonane. Osoby mogące pomóc 
w określeniu daty lub okoliczności wyko-
nania pokazanego zdjęcia oraz potra�ące 
rozpoznać, kto znajduje  się na fotogra�i, 
prosimy o  kontakt z  redakcją lub nr. tel. 
609  616  277. Za pomoc w  rozpoznaniu, 
w nagrodę oferujemy dobrej jakości repro-
dukcję.

Apel
Czytelników posiadających ciekawe 

zdjęcia z przeszłości, chcących podzielić się 
z  innymi i przy okazji uzupełnić historię 
swojej rodziny oraz Lubonia, prosimy o ich 
dostarczanie do redakcji w celu reproduk-
cji. Będziemy starali się poprawiać ich ja-
kość, i  w  miarę możliwości publikować, 
prosząc o dodatkowy opis i rozpoznanie.

(R)

Rozpoznajemy lubońskie zdjęcia

n
Kto rozpoznaje budujących pierwsze boisko LKS-u? Czekamy na wyjaśnienie

n
Licencja na latanie na terenie Czech

n
Paralotniarz z Lubonia – Bogdan Jankow-
ski – przygotowuje się do kolejnego skoku
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Tadeusz Antoni Błażejak uro-
dził się 13 czerwca 1925 roku 
w Poznaniu. Jego ojcem był 

Wincenty (pracownik PKP), natomiast 
matką Jadwiga z domu Ratajczak (ur. 
8.10.1897 r., we Wronczynie pow. Po-
znań, dziś gmina Pobiedziska , zm. 
29.07.1981 r.). Mieli trzech synów: 
Mieczysława, Tadeusza i Mariana, 
który zmarł mając 9 lat. W swoim 
życiorysie sporządzonym dla potrzeb 
Związku Bojowników o  Wolność 
i Demokrację (ZBoWiD) w okresie 
PRL, do którego wstąpił w okresie 
gierkowskim – 1974 r. Tadeusz nie 
pisze wprost, że brał udział w Po-
wstaniu Warszawskim. Jednak po 

uważnym prze-
czytaniu oku-
pacyjnych da-
nych, nasuwa się 
jednoznaczny 
wniosek.

Do szkoły 
powszechnej 
zaczął uczęsz-
czać w  1932 
roku w Pozna-
n iu ,  k t ór ą 
ukończył 
w  1939  r. Po 
rocznej prze-

rwie rozpoczął 
naukę w  zawo-
dzie ślusarza 
narzędziowego 
w  firmie „Ha-
nomag” w  Po-
znaniu. Jego 
edukacja trwała 
tam od 1 wrze-
śnia 1940 do 
września 1943 r. 
Następnie był 
zatrudniony 
w  tej �rmie do 
sierpnia 1944 
roku.

Rodzinie, 
którą założył tuż 
po wojnie nie-
wiele mówił 
o trudnym oku-
pacyjnym czasie 
– tłumaczy dziś 

żona. Były to zbyt przykre i wów-
czas niebezpieczne wspomnienia 
woleliśmy patrzeć w  przyszłość 
i o niej rozmawiać.

Powstanie 1944
Wiem jedynie, że do Warszawy 

pojechał na zaproszenie wujka Sta-
nisława Ratajczaka (brata mamy), 
który wraz z  żoną Haliną brali 
udział w Powstaniu – jak wspomina 
żona, mieli też jakieś swoje konspi-
racyjne konszachty z  Tadeuszem, 
ale na czym one polegały nie wia-
domo, prawdopodobnie chodziło 
m.in. o  przekazywanie informacji 
wujkowi do Warszawy. Dziś już się 
nie dowiemy, obaj nie żyją – tajem-
nicę zabrali do grobu.

Z życiorysu jednak dowiaduje-
my się, że podczas pobytu w War-
szawie wstąpił do podziemnej or-
ganizacji KPN. Podany przez niego 
skrót, to jak się domyślamy Kadra 
Polski Niepodległej znana też jako 
Kadra Powstańców Niepodległo-
ściowych. Podaje dalej, iż był 
uczestnikiem walki zbrojnej o nie-
podległość i  demokrację przez 8 
miesięcy jako starszy strzelec. 
W formularzu ZBoWiD-u znajdu-
ją się też dokładne daty: od 1 sierp-
nia 1944 do 1 października 
1944 roku – brał udział w akcjach 
sabotażowych przeciwko Niemcom 
na terenie Warszawy. Miał pseudo-
nim „Sowa”, numer legitymacji 331. 
Kadra Polski Niepodległej – to kon-
spiracyjna organizacja wojskowa 
utworzona 28 kwietnia 1940 roku. 
Działała głównie na ternie Warsza-
wy, Kieleckiego i Podlasia. W mar-
cu 1942  r. zostały sformowane 
odziały dywersyjno-partyzanackie 
„Perkun”. 18 czerwca 1943 roku 
oddziały KPN zostały podporząd-
kowane Armii Krajowej. Między 
innymi I Kompania KPN podczas 
Powstania Warszawskiego walczyła 
w  Śródmieściu. Członkowie KPN 
brali także udział w walkach w in-
nych częściach Warszawy. Nie ule-
ga zatem wątpliwości, że Tadeusz 
Błażejak był uczestnikiem Powsta-
nia Warszawskiego, natomiast gdzie 
walczył, tego dokładnie nie wiemy. 
W  dokumentacji Powstania War-
szawskiego znajduje się natomiast 
kilka danych o wspomnianym wuj-
ku – podporuczniku Stanisławie 
Ratajczaku, pseudonim „Wojtek” 
(ur. 24.04.1900  r. we Wronczynie 
<w aktach Rączyn>, ojciec Marcin, 
matka Marianna z d. Michalak, zm. 
15.07.1995  r., w  Warszawie). Brał 
udział w  konspiracji 1939-1944 
V Obwód (Mokotów) Warszawskie-
go Okręgu Armii Krajowej – 5. Re-
jon – batalion „Oaza” – kompania 
karabinów maszynowych. Szlak 
bojowy: Sadyba – Mokotów. Po 

Powstaniu przebywał w niewoli nie-
mieckiej nr 45207.

Powrót do Poznania
Po wyzwoleniu Warszawy przez 

Armię Czerwoną, w kwietniu 1945 
roku Tadeusz Błażejak wrócił do 
Poznania. Po zdaniu egzaminu cze-
ladniczego w sierpniu 1945 r. dostał 
propozycję pracy na ziemiach od-
zyskanych. W związku z tym, że był 
kawalerem, nie odmówił inżynie-
rowi Majkowskiemu z Puszczykowa. 
Wyjechał więc jako kierowca do 
Wschowy. Następnie 16 maja 
1946  r., był przeniesiony do Cu-
krowni Pastuchów. Wspominał 
dalej, że po upływie roku wstąpił do 
Polskiej Partii Robotniczej. Po zjed-
noczeniu 15 grudnia 1948 roku 
Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej 
Partii Socjalistycznej, został człon-
kiem nowo powstałej Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej przy 
Cukrowni Pastuchów. Później został 
przeniesiony do Zjednoczenia Prze-
mysłu Cukrowniczego w Świdnicy. 
W tym czasie się ożenił. W cukrow-
nictwie pracował do 5 lipca 1949 
roku. Po zwolnieniu się na własną 
prośbę, wrócili do Lubonia. 
W związku z tym, że nie wszystkie 
formalności zostały dopełnione, 
miał też problemy z  pracą. Jako 
kierowca został zatrudniony w Cen-
trali Mięsnej Dyrekcji Dystrybucji 
w  Poznaniu, gdzie pracował do 7 
sierpnia 1950  roku. Na wniosek 
Wojewódzkiego Oddziału Konsu-
mów Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego w Poznaniu pracował 
w  konsumach do 15 kwietnia 
1952 roku. Kolejnym miejscem jego 
zatrudnienia był PKS w Poznaniu, 
gdzie przepracował do 1969 roku. 
Potem był zatrudniony w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym 
(MPK) w Poznaniu.

Wypadek
Idąc wieczorową porą, jesienią 

1972 roku ze szwagrem i kolegą, po 
części do samochodu, z ogłoszenia 
prasowego, na Dębiec, został potrą-
cony przez motocyklistę, który je-
chał bez świateł. Zahaczony pod-
nóżkiem dla pasażera, doznał skom-
plikowanego złamania nogi. Po 
trudnej operacji, z zastosowaniem 
śrub i  blach, nie wrócił do pełnej 
sprawności i nie był już zdolny do 
wykonywania zawodu kierowcy. 
Przeszedł na rentę inwalidzką.

Rodzina
Tadeusz Błażejak ożenił  się 7 

września 1947  ze Stanisławą Zytą 
Florczak (ur. 26.04.1925  r.). Ślub 
miał miejsce w koście pw. św. Jana 
Bosko w Luboniu. Ojciec żony przez 
wiele lat był listonoszem, m.in. 
poczty na rynku w Żabikowie. Ro-
dzice żony mieszkali przy ul. 11 Li-
stopada, później kupili od spółdziel-
ni „Osada” – Ludwika Boczonia 
działkę ok. 5 tys. m2 przy ul. Puła-
skiego, gdzie  się przenieśli około 
1927 r. Budynek gospodarczy, po-
dobnie jak na innych działkach 
w tym rejonie, wystawiła spółdziel-
nia. Dom mieszkalny budowali już 

we własnym zakresie. Murował go 
Franciszek Reszelski (budowniczy 
kościoła), pierwotnie dom miał nr 6 
obecnie 12. Państwo Tadeusz i Sta-
nisława Błażejak mieli 4. dzieci: 
Bogumił (ur. 1949 r.) mieszka w Lu-
boniance, Jacek (ur. 1952 r.) miesz-
ka w Poznaniu, Maria (ur. 1953 r.) 
po mężu Kołodziej mieszka w Kro-
śnie koło Mosiny i  Reginę (ur. 
1957 r., zm. 29.05. 2015 r.) po mężu 

Powstaniec Warszawski
Tadeusz Błażejak (1925-2006)
Z okazji sierpniowej rocznicy przedstawiamy kolejnego, odkrytego przez „Wieści Lubońskie” 
mieszkańca naszego miasta, podporucznika rezerwy, który brał udział w Powstaniu Warszawskim 
w 1944 r.

19-letni Tade-
usz Błażejak 
w okresie oku-
pacji – zdjęcie 
z kennkarty 
wydanej 
w kwietniu 
1944 r. oraz 
w późniejszym 
wieku w mun-
durze kierowcy 
MPK

n

n
Żona Tadeusza Błażejaka 
dziś ma 90 lat i mieszka 
w domu przy ul. Puła-
skiego. Przed i krótko po 
wojnie należała do Mło-
dych Polek, była tam 
m.in. naczelnikiem wy-
chowania �zycznego na 
szczeblu powiatowym

n
Zdjęcie Tadeusza Błażejaka z kole-
gą Ignacym Wieczorkiem wykona-
ne tuż po wojnie – Powstaniu 
Warszawskim

Wujek z Warszawy – 
Stanisław Ratajczak 
z żoną Heleną, dzięki 
którym Tadeusz 
znalazł się w stolicy 
w czasie Powstania 
1.08.1944 r. Ich grób 
znajduje się na 
cmentarzu w pobliży 
budowanej świątyni 
Opatrzności Bożej 
w Warszawie

n

cd.  
obok



8/2015

43

LUDZIE 
Osiewicz, 
mieszkała 
w  rodzin-
nym domu 
na ul. Puła-
skiego. Po 

ślubie, na krótko po-
wrócili jeszcze do 
Świdnicy. Później 
m i e s z k a l i  j u ż 
w  Luboniu w  domu 
teściów przy ulicy Pu-
łaskiego 12.

Żona w  okresie 
okupacji 1941-1942, 
mając 16 lat, pracowa-
ła jako pomoc domo-
wa, m.in. u Niemców 
– Karla Jägera miesz-
kającego na skrzyżo-
waniu ul. Cieszkow-
skiego i  P.  Skargi 
w domu państwa Kró-
lów, których wyrzuco-
no w  inne miejsce. 
Później (1943-1944) 
była służącą u  folks-
dojcza z Prus wschod-
nich – Klimka miesz-
kającego na Jeżycach 
w  Poznaniu przy 
ul. Poznańskiej. Tutaj 

też poznała przyszłego 
męża (mieszkał w o�-
cynie). Na koniec, od 
kwietnia 1944 r. poma-
gała na ul. Grunwaldz-
kiej w Poznaniu, u da-
leko spokrewnionej 
rodziny Jaszkowskich. 
Wujek – chrzestny 
babci – emerytowany 
o�cer z okresu I wojny 
i  jego żona Niemka – 
balerina – zostali folks-
dojczami by wybronić 
syna prawnika z War-
szawy – niestety nie-
skutecznie.

28 maja 1974 roku 
T.  Błażejak został 
członkiem Koła Związ-
ku Bojowników o Wol-
ności i  Demokrację 
w Żabikowie – nr ewi-
dencji 248254, legity-
macji 32524, od 20 
września 1984  r. – 
0174541. Przypomnij-
my, że organizacja ta 
w  1990 roku została 
przemianowana na 
Związek Kombatantów 

Rzeczypospolitej Polskiej i  Byłych 
Więźniów Politycznych. Zaświad-
czenie z wojska nr 227630. Otrzymał 
stopień podporucznika rezerwy Woj-
ska Polskiego, nadany 19 lutego 
2003 r. przez Prezydenta RP.

Tadeusz Błażejak zmarł w wieku 
81 lat 22 października 2006 roku 
i jest pochowany na cmentarzu w Ża-
bikowie w grobowcu teściów.

Biogram sporządzony na pod-
stawie akt ZBoWiD oraz rozmowy 
z żoną Stanisławą, nazywaną z dzie-
ciństwa też Zenią (od imienia Zyta 
– patronka dnia, w którym się uro-
dziła).

Robert Wrzesiński  
i Piotr P. Ruszkowski

Ślub Tadeusza Błażejaka 
ze Stanisławą Florczak 
w 1947 r. Przed kościo-
łem pw. św. Jana Bosko 
w Luboniu młoda para 
witana przez ustawioną 
w szpalerze młodzież 
i poczty sztandarowe 
organizacji 

n

n
Rodzice Tadeusza Błażejaka – Wincenty (w mun-
durze kolejarskim) i Jadwiga z d. Ratajczak

n
Tadeusz Błażejak (kierowca, 1. z prawej przy autobusie, w głębi), posiadający 
zawodowe międzynarodowe prawo jazdy, prowadził często autobus wycieczko-
wy. Z tym wiąże się m.in. anegdota kończąca te usługi w MPK. Otóż, na życzenie 
wynajmujących (nieujawniający się chór kościelny) pojechał do Częstochowy. 
Z jednej strony było to miejsce zakazane dla prowadzenia o�cjalnych wycieczek, 
z drugiej, �rma prowadząca usługi miała sprawiać wrażenie przyjaznej i spełniać 
polecenia wynajmujących. Autobus państwowej �rmy prowadzony przez Tade-
usza Błażejaka został w Częstochowie „odnotowany” zadenuncjowany jako piel-
grzymkowy. Wynikiem tego był przysłowiowy „dywanik” dla kierowcy i likwidacja 
usług wycieczkowych, a jedynego autobusu o standardzie wycieczkowym po 
tym zdarzeniu pozbyto się

nTadeusz Błażejak z córką Reginą 
i wnuczką Agnieszką (od córki Marii)

Bezpłatny biogram

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu czytelników, udostęp-
niamy łamy rodzinom osób zmarłych w celu przedstawienia 
ich krótkich biogramów ku pamięci potomnym. Należy 

dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23A/62 lub e-mail: redakcja@
wiescilubonskie.pl) krótki życiorys zmarłego (ok. 1000 znaków) oraz 
jego zdjęcie. W biogramie powinny się znaleźć podstawowe dane (imię 
i nazwisko zmarłego, data i miejsce urodzin oraz śmierci), a także 
informacja o tym, od kiedy i przy jakiej ulicy w Luboniu mieszkał 
zmarły, kilka słów na temat jego zawodu i wykonywanej pracy oraz 
ewentualnej przynależności do organizacji, zaznaczając szczególnie 
te aspekty życia, które mają związek lokalny.

Deklarujemy pomoc w zredagowaniu tekstu.
red

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

Kalendarium lubońskie
siepień – okrągłe rocznice

150 lat temu
 n W sierpniu 1865 r. zakłady w Ro-

slau dostarczyły do ceglarki (maszyna 
do produkcji cegieł) w powstającym 
folwarku hr. Augusta Cieszkowskiego 
dodatkowe ustniki do formowania 
cegieł.   (11, s. 136)

140 lat temu
 n 12 sierpnia 1875  r. odbyła  się 

ostatnia przed zamknięciem pla-
cówki, piąta uroczystość publicz-
nej obrony tez i egzaminu uczniów 
z ukończonych studiów w Wyższej 
Szkole Rolniczej im. Haliny w Żabi-
kowie. 7 zdających otrzymało patent 
z ukończenia studiów.   (11, s. 158)

115 lat temu
 n 25 sierpnia 1900 r. nauczycielem 

w  szkole żabikowskiej (dzisiejsza 
SP 2) został Aleksander (Alexis) Wa-
niorek, prześladowany potem przez 
Prusaków za ujawnianie sympatii 
do polskości i karnie przeniesiony 
do innej miejscowości. Jego żona 
uczyła dzieci robót ręcznych.   (13, 
s. 141 i 206)

110 lat temu
 n 12 sierpnia 1905  r. w  Dubinie 

k. Rawicza urodził  się ks. prałat 
Ludwik Bielerzewski – proboszcz 
para�i pw. św. Jana Bosko (od za-
strzelenia ks. Stanisława Streicha 
w lutym 1938 r. do sierpnia 1939 r.), 
uczestnik kampanii wrześniowej 
1939 r., więzień niemieckich obozów 

koncentracyjnych. Zmarł 10 sierpnia 
1999 r.   (18, s. 34)

80 lat temu
 n 15 sierpnia 1935 r. w żabikowskim 

kościele poświęcono sztandar Sto-
warzyszenia Weteranów byłej Armii 
Polskiej we Francji – placówka Po-
znań-Żabikowo (Koło Hallerczyków), 
zakupionego przez 25 członków 
tej organizacji. Opis żabikowskie-
go zdarzenia zawarto w wydanym 
w Warszawie 6. numerze Biuletynu 
Stowarzyszenia Weteranów byłej Ar-
mii Polskiej we Francji.   (17, s. 96; 
„WL” 03-2004, s. 21)

70 lat temu
 n 11 sierpnia 1945 r. inż. Antoni 

Swiniarski, który po II wojnie sa-
morzutnie zajął się uruchomieniem 
zakładów, otrzymał nominację na 
dyrektora Chemicznych Fabryk „Dr 
R. May” SA pod zarządem państwo-
wym.   (6, s. 89)

 n 15 sierpnia 1945 r., z okazji za-
kończenia okupacji niemieckiej, pod 
salą Towarzystwa „Sokół” w szkole 
w  Lasku przy ul. Sobieskiego ks. 
prob. Jan Zaremba z Wir odprawił 
mszę św.   (13, s. 109)

 n 31 sierpnia 1945  r. jednostka 
Armii Czerwonej opuściła folwark 
żabikowski zajęty na początku roku 
(w domu włodarza Rosjanie urzą-
dzili szpital wojskowy).   (11, s. 191)

 n W sierpniu 1945  r. w  fabryce 
chemicznej pracowało 170 osób.   
(6, s. 53)

65 lat temu
 n W sierpniu 1950 r. budowane od 

1947 r. probostwo kościoła pw. św. 
Jana Bosko wykończono na tyle, że 
można było w nim urządzić biuro 
para�alne i mieszkanie dla księdza 
(proboszcz ks. Teodor Nogala). 
Piętro i część parteru pozostawała 
nadal w stanie surowym.   (3, s. 185)

40 lat temu
 n Do 20 sierpnia 1975 r. dyrekto-

rem SP 1 przy ul. Poniatowskiego 
była Elżbieta Ratajczyk (od 1 lutego 
1973 r.).   (13, s. 278)

 n 21 sierpnia 1975 r. dyrektorem 
SP  1 został Zbigniew Jankowski. 
Pełnił tę funkcję przez 38 lat, do 
czerwca 2013 r.   (13, s. 278)

35 lat temu
 n 13 sierpnia 1980 r. w byłym obo-

zie hitlerowskim w Żabikowie od-
była się manifestacja antywojenna 
w 35. rocznicę zamordowania przez 
Niemców 11 działaczy poznańskiego 
ruchu oporu, współtwórców PPR 
(Polska Partia Robotnicza) w  Po-
znaniu. W uroczystości wziął udział 
I sekretarz KW PZPR (Komitet Wo-
jewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej) – Jerzy Zasada.   (8)

25 lat temu
 n 29 sierpnia 1990 r. Luboń przy-

stąpił do Stowarzyszenia Wielkopol-
ski Ośrodek Kształcenia i Studiów 
Samorządowych w Poznaniu.   (10, 
VI/18/90)

20 lat temu
 n 13 sierpnia 1995 r., w 1. rocznicę 

śmierci działacza Lubońskiego Klubu 
Sportowego (LKS) – Janusza Kowal-
kiewicza – odbył się I Memoriał jego 
imienia – mecz piłkarski pomiędzy 
weteranami LKS-u i zaprzyjaźnioną 
drużyną Vechmaal z Belgii.   („WL” 
09-1995, s. 7)

15 lat temu
 n W sierpniu 2000 r. rozpoczęto 

kanalizowanie głównych ulic, m.in. 
ul. Kościuszki i  Poniatowskiego.   
(„WL” 09-2000, s. 11)

[źródła: 1 – „Architektura prze-
mysłowa XX wieku. Luboń k. Po-
znania” Grażyna Balińska, Wrocław 
2000; 3 – „Luboń i okolice. Dzieje 
osadnictwa i  dziewięciu para�i” 
Stanisław Malepszak, Luboń 2002 
i  2005; 4 – „Wykopaliska arche-
ologiczne w  Luboniu”, Stanisław 
Malepszak, Błażej Stanisławski, Lu-
boń 1998; 5 – „50 lat Lubońskiego 
Klubu Sportowego 1943 – 1993”, 
Stanisław Malepszak, Luboń 1993; 
6 – „Zakłady Chemiczne Luboń SA 
1914-1999. Tradycja i  współcze-
sność”, Andrzej Zarzycki, Luboń 
1999; 8 – Biblioteka Miejska – „Ka-
lendarium Lubonia” (www.biblub.
com); 10 – uchwały Rady Miasta 
Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje wsi 
i fundacji Augusta Cieszkowskiego” 
Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 
13 –„200 lat oświaty w Luboniu” 
Stanisław Malepszak i Piotr P. Rusz-
kowski, Luboń 2008; 15 – Kronika 
Komisariatu MO w Luboniu (1974-
1990); 16 – „Lubonianie w  Po-
wstaniu Wielkopolskim”, Luboń 
2009; 17 – „Rocznik Historyczny 
Lubonia” – tom 1, Luboń 2011; 18 
– „Rocznik Historyczny Lubonia” – 
tom 2, Luboń 2012; 25 – „Bambrzy”, 
Maria Paradowska, Poznań 1998]; 
30 – BZCz (Biblioteka Zawartości 
Czasopism)

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

oprac. HS

Biba w Lasku
Ostatnia impreza lata

Ośrodek Kultury i Urząd Miasta zapraszają na piknik 
rodzinny „Biba w Lasku” 12 września o godz. 15 
do parku Siewcy przy ul. Romana Maya.

 n W godz. 15.15-17.45 wystąpią: Dziecięcy Zespół Tańca 
Ludowego „Lubonie”, Zespół Śpiewaczy „Szarotki”, Zespół 
Instrumentalny „TON” oraz Antek z Jagną – na ludowo.

 n O godz. 18 zaśpiewa gwiazda wieczoru – Andrzej Ry-
biński.

 n W godz. 19-21 – zabawa pod chmurką.
Dodatkowe atrakcje: stoiska z rękodziełem, „Kreatyw-

ny Luboń”, stoiska z gastronomią, sprzedaż miodu, wiele 
atrakcji również dla dzieci.

red.

Wyruszyliśmy 28 lipca wcze-
snym rankiem, niepoko-
jąc się o pogodę (21 Co), 

gdyż drobny deszczyk zaczął poja-
wiać się na szybie autokaru i było 
trochę wietrznie. Wycieczkowicze 
zostali powitani przez przedstawi-
cielkę Sekcji Kultury TMML oraz 
pomysłodawcę i organizatora wypra-
wy – Jana Kaczmarka. Dwugodzinny 
przejazd (130 km) urozmaicały nam 
rozmowy z członkami i sympatyka-
mi TMML, mieszkańcami Lubonia, 
Wir i Poznania.

Pojezierze Międzychodzkie to 
duże kompleksy leśne urozmaicone 
wzgórzami i jeziorami. Tę charak-
terystyczną rzeźbę posiada Pojezie-
rze Dobiegniewskie – wzgórza mo-
renowe osiągają tu kilkadziesiąt 
metrów wysokości. W  Muzeum 
Woldenberczyków powitał nas prze-

wodnik. Wolenberg był najwięk-
szym w  czasie II  wojny światowej 
obozem jenieckim. W szczytowym 
okresie, w kwietniu 1942 r., Niemcy 
przetrzymywali w O�ag II C Wol-
denberg 5944 polskich oficerów 
i 796 żołnierzy niższych rangą. Nie-
miecka załoga liczyła 500 osób. 
Pierwszych polskich żołnierzy osa-
dzono tam 28 września 1939 r. (ma-
rynarze). Kompleks więzienny to 25 
baraków oraz szereg budynków 
gospodarczych położonych na 25 
hektarach i  podzielonych na dwa 
obozy: „Wschód” i „Zachód”, oraz 
wieżyczki (8) z karabinami i re�ek-
torami. Podziw budził sposób, a jaki 
jeńcy prowadzili działalność kon-
spiracyjną. Ewakuacja obozu nastą-
piła w styczniu 1945 r. Wielu prze-
trwało, głównie dzięki pielęgnowa-
niu wartości: rodzina i ojczyzna.

Z TMML
„Honor był ważniejszy niż życie” – wycieczka Sekcji Kultury 
Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia (TMML) do Muzeum 
Woldenberczyków w Dobiegniewie i Sierakowa

cd.  
obok
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KULTURA

n
Uczestnicy wyprawy TMML do byłego o�agu Woldenberg w Dobiegnie-
wie   fot. Felicja Sulima

Organizacja wycieczki w  tym 
terminie wpisuje się w tradycje Sek-
cji Kultury TMML, gdyż przebiega 
na 3 dni przed obchodami wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Pieśni 
i piosenki powstańcze nasz zespół 
wokalny „Lubonianie” prezentuje 
na różnych uroczystościach i jest to 
nasze statutowe zadanie.

Odwiedziliśmy również Siera-
ków, gdzie biesiadowaliśmy w jed-
nym z ośrodków nad pięknym je-
ziorem.

Zapraszamy na kolejne nasze 
wycieczki.

Jan Kaczmarek
przewodniczący Sekcji Kultury TMML

cd.  
ze str. 
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W Koninie

Lubońscy kowboje zostali za-
proszeni do wzięcia udziału 5 
lipca w Dniach Konina. Go-

ście i miejscowi mieszkańcy mogli 
korzystać z wielu atrakcji i zabaw. 
Indianie zapraszali do swojej wioski, 
by wziąć udział w konkurencjach 
i pokazach sprawnościowych rodem 
z Ameryki Północnej. Mieszkańca-
mi westernowego miasteczka byli 
kowboje z Lubonia. Piękne atrapy 
drewnianych budynków z Dzikiego 
Zachodu przenosiły obserwatorów 
do czasów popularnego serialu 
telewizyjnego „Bonanza”. Chętni 
mogli doić krówkę i sprawdzić się 
w  roli farmera, a  śmiałkowie do-
siedli mechanicznego byka rodeo. 
Dużym zainteresowaniem cieszy-
ła się strzelnica, na której zwolennicy 
broni sportowej długiej i krótkiej 
mogli sprawdzić swoje umiejętno-
ści. Rodzice ze swoimi pociechami 
wbijali gwoździe „dziurawym” młot-
kiem w pieniek, liczyła się techni-
ka i  sprawność. Frajdę sprawiło 
rzucanie końskimi podkowami do 
wyznaczonego celu. Kowboj zade-
monstrował pokaz posługiwania się 
lassem, potrzebnym przy poganianiu 
bydła przez prerię. Wystąpił zespół 
muzyczny country, a także tance-
rze country, którzy wzbogacili we-
sternową scenogra�ę. Wieczorem, 
w am�teatrze „Na skarpie” zagrał 
popularny zespół rokowy „Perfect”. 
Grupa Taneczno-Westernowa „Dal-
las Country” z Lubonia wykonała 
pokazy artystyczne w Krośnicach 
koło Milcza.

Uratowany gołąb
W czerwcu br. na teren Kow-

bojskiego Miasteczka przy ul. Kwia-
towej spadł z  dużej wysokości na 
ziemię bezsilny i wyczerpany gołąb 
ze skaleczonym skrzydłem. Właści-
ciel miasteczka udzielił przestraszo-
nemu ptakowi pomocy, nakarmił 

go i  napoił. Dzięki informacjom 
umieszczonym na obrączce mógł 
też powiadomić właściciela gołębia, 
który zgłosił się po odbiór swojego 
podopiecznego. Ptak przebył wiele 
kilometrów. Brał udział w zawodach 
sportowych i  wracał do swojego 
gołębnika, który, jak  się okazało, 
znajdował się w okolicy miasteczka 
westernowego.

Zbigniew Henciel

Z miasteczka country

n
Kowboje przed Biurem Szeryfa   fot. Zbigniew Henciel

n
Jacek Przebierała –szef miasteczka 
country – z uratowanym gołębiem   
fot. Zbigniew Henciel

Wakacje to czas sprzyjający 
odpoczynkowi, wyjazdom 
w góry, nad morze czy je-

ziora. Lubońscy seniorzy wyruszyli 
23 lipca busem nad jezioro Poła-
nieckie w gminie Osieczna. Miasto 
usytułowane jest 9 km od Leszna, 

położone u  stóp jezior, otoczone 
lasami i wzgórzami, tworząc jeden 
z  pięknych zakątków ziemi lesz-
czyńskiej. Tu, w otoczeniu starego 
parku, nad samym brzegiem akwenu 
wodnego znajduje się XV-wieczny 
zamek, w którym ma siedzibę Cen-
trum Rehabilitacji. Mieliśmy okazję 
zwiedzić część zamku, jednocześnie 

korzystając ze stołówki, gdzie przy-
gotowano dla nas smaczny obiad. 
Spacerowaliśmy alejkami ogrodu, 
czerpiąc siły z unikalnego mikrokli-
matu tego miejsca. Pogoda dopisała, 
a wraz z nią nasze samopoczucie. 
Przy muzyce i śpiewie piosenek bie-

siadnych nad jeziorem, spędziliśmy 
niezapomniane chwile. Uczestnikom 
wycieczki rodziły  się kolejne po-
mysły na spędzenie wolnego czasu 
w gronie przyjaciół.

Barbara Dobrowolska
przewodnicząca Klubu Ludzi Niewido-

mych i Słabowidzących „Promyk”

„Promyk” nad jeziorem

n
Klub „Promyk” na wakacyjnej wyprawie   fot. Barbara Dobrowolska
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grypy uczestników na wycieczkę 
dookoła Wolsztyna – do Rako-
niewic, Nowej Wsi lub Stefanowa. 
Chętni zwiedzili parowozownię 

i izbę muzealną kolejnictwa oraz 
z  przewodnikami najważniejsze 
zabytki miasta: kościół parafialny 
(farny) pw. NMP Niepokalanie Po-
czętej, późnobarokowy, powstały 
w  2. połowie XVIII  w.; Muzeum 
Regionalne im. Marcina Rożka; Izbę 
Pamięci Roberta Kocha i zabudo-
wę rynku z pomnikiem poświęco-
nym Powstańcom Wielkopolskim. 
W drodze powrotnej wycieczko-
wicze zatrzymali się w Szreniawie 
na specjalnie przygotowanym dla 
nich pikniku w Muzeum Rolnic-
twa, gdzie posilili  się smaczną 
grochówką. Odbyły się konkursy: 
plastyczny dla dzieci i krajoznaw-
czy dla całych rodzin, z nagroda-
mi ufundowanymi przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Komornikach 
oraz Koleje Wielkopolskie.

Była to bardzo dobrze przygo-
towana impreza, ciesząca się du-
żym powodzeniem, cenna inicja-
tywa Kolei Wielkopolskich, wy-
chodząca naprzeciw oczekiwaniom 
turystów.

Maria i Jan Błaszczakowie

KULTURA 

Inicjatywa imprezy oraz jej or-
ganizacja to wspólne działania 
Gminy Komorniki, Gminnego 

Ośrodka Kultury w Komornikach, 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Kolei 
Wielkopolskich oraz parafii: w Po-
znaniu, Komornikach, Plewiskach 
i Wirach. Dzięki wspólnym stara-
niom ponad 300 uczestników mogło 
wybrać się wspólnie w tę wyjątko-
wą, wakacyjną podróż rodzinną. 
Z Poznania o godz. 10 wyruszyły 3 
połączone pociągi typu LINK, tzw. 
Elfy, które dotarły najpierw na stację 
w Szreniawie. Tutaj ksiądz poświęcił 
nowy nabytek Kolei Wielkopolskich 
wyprodukowany w bydgoskiej fir-
mie, po czym 3 grupy podróżnych 
oznaczonych kolorem zielonym, 
żółtym i biało-czerwonym zajęły 
miejsca w wagonach. W komfor-
towych warunkach, z prędkością 

110 km/godz., na odcinku zmo-
dernizowanej trasy, podróżni do-
tarli do Wolsztyna, gdzie czekał 
już pociąg „parowy”, który zabrał 

Wakacyjna podróż rodzinna
18 lipca sympatycy podróży koleją – nowoczesną i retro – mieli okazję wybrać się z Kolejami 
Wielkopolskimi w podróż z Poznania do Szreniawy i Wolsztyna, gdzie czekało na nich wiele atrakcji

n
Wakacyjna podróż rodzinna na stacji w Szreniawie   fot. Jan Błaszczak

Spartakiada Seniorów

W sobotę, 18 lipca na stadio-
nie Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ko-

mornikach odbyła się V Spartakia-
da Seniorów zorganizowana przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Klub Se-
niora z Komornik. Przybyło ponad 
200 seniorów z gmin: Komorniki, 
Krzykosy, Mosina, Dopiewo, Stęszew 
i tylko kilku lubonian z LUTW. Było 
10 konkurencji: nordic walking, 
piramida Caro, wyścigi rzędów, 
rzut do kosza i ringiem, układanie 
sportowca, rzut do tarczy i  kalo-
szem, trzymanie ciężarków na czas, 

bieg w goglach – niektóre w kate-
goriach: mężczyźni i  kobiety oraz 
wiekowo – od 50 do 65 lat i powy-
żej. Uczestnik mógł startować tylko 
w trzech wybranych dyscyplinach 
oraz drużynowo w przeciąganiu liny. 
Odbyło się uroczyste otwarcie spar-
takiady, wciągnięto na maszty �agi: 
państwową, olimpijską i Gminy Ko-
morniki. W tym roku wszyscy wzięli 
udział w  marszu nordic walking, 
dwukrotnie pokonali trasę wokół 
stadionu i otrzymali na mecie złote 
medale, po czym zaczęła się ostra 
rywalizacja sportowa w pozostałych 

konkurencjach. Dokonano podsu-
mowań i  wręczono zwycięzcom 
dyplomy oraz drobne upominki. 
Przy kawie i herbacie oraz pysznym 
placku i grzanych kiełbaskach mile 
spędzono czas, po czym odbyła się 
zabawa taneczna. Z niektórych miej-
scowości przyjechały autobusami 
liczne grupy zawodników. Nielicz-
na z Lubonia zdobyła 4 medale: 1 
złoty, 2 srebrne i 1 brązowy – bieg 
w goglach (kobiety, mężczyźni), 1. 
miejsce – Grzegorz Zieliński; rzut 
kaloszem (mężczyźni do 65 lat), 
2. – Jan Błaszczak; układanie spor-
towca (kobiety, mężczyźni), 2. – Jan 

Błaszczak; rzut do tarczy (kobiety), 
3. – Teresa Zaremba. W ogólnej kla-
sy�kacji Luboń zajął 5. miejsce. Jak 
zwykle spartakiada była przygoto-
wana wzorowo.    M. J. Błaszczakowie

Nad zalewami Warty
26 lipca odbył się Rajd „Zalewy 

Nadwarciańskie” zorganizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Komornikach, Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Komornickiej i tamtej-
szy Klub Seniora. Uczestniczyli 
w nim również słuchacze Lubońskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Z LUTW (LUTW). Spotkali-
śmy  się przy Domu 
Kultury „Nad Wiryn-
ką” w Łęczycy (prawie 
85 osób), skąd wyru-
szyliśmy na trasę. Szli-
śmy ścieżkami po ob-
szarze ochrony ścisłej 
„Zalewy Nadwarciań-
skie”, który znajduje się 
na terenie Wielkopol-
skiego Parku Narodo-
wego (WPN), w gmi-
nie Komorniki, pomię-
dzy Luboniem a Pusz-
czykowem, na połu-
dnie od osady Kątnik. 
Powierzchnia obszaru 
wynosi 5,51 ha. Przed-

miotem ochrony jest obszar podmo-
kłych łąk i  starorzeczy nad Wartą 
w pobliżu ujścia Wirynki. Łąki te są 
okresowo zalewane przez wody rze-
ki. Ochronie podlegają zbiorowiska 
naturalne: zarośla, szuwary, bagna 
i łąki (szczególnie cenne są zarośla 
wierzbowe i łąki trzęślicowe – miej-
sce bytowania wielu ptaków, takich 
jak np. zimorodek zwyczajny, rycyk, 
brodziec piskliwy czy remiz; zaob-
serwowano też bobra europejskiego). 
Przy rezerwacie przebiega Nadwar-
ciański Szlak Rowerowy. Dotarliśmy 
do torów kolejowych relacji Poznań-
-Wrocław i weszliśmy na teren WPN. 
Podążaliśmy trasą drogi pożarowej 

i  ścieżki rowerowej prowadzącej 
przez drewniany mostek – nad zale-
wami starorzecza – i dotarliśmy do 
Kątnika. Przy tablicy Ścieżki Dydak-
tycznej „Śladami przyrody i historii” 
zrobiliśmy krótki odpoczynek, po 
czym ruszyliśmy w  dalszą drogę. 
Duktami leśnymi dotarliśmy prawie 
do Kocich Dołów i skierowaliśmy się 
w  stronę Łęczycy na metę rajdu. 
Przeszliśmy prawie 10 km . Czekał 
tu na nas posiłek przygotowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Łęczycy. 
Były śpiewy piosenek ludowych i tu-
rystycznych oraz rozmowy w przy-
jacielskiej atmosferze.    

Jan Błaszczak

n
V Spartakiada Seniorów w Komornikach – uczestnicy   fot. Jan Błaszczak

n
Lubońscy uczestnicy rajdu w Kątniku nad Wartą    
fot. Jan Błaszczak
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Z PARAFII

O tym, że ks. dr hab. Bartosz 
Nowakowski odchodzi z na-
szej parafii (pw. św. Jana 

Pawła II) wiedzieliśmy od połowy 
czerwca. Z uwagi na jego osobiste 
plany pożegnaliśmy go już 14 lipca 
na Mszy św. koncelebrowanej o godz. 
18. Nasz rezydent przewodniczył 
jej, a towarzyszyli mu – jak to bywa 
w ważnych chwilach naszej para�i 
– nasi „honorowi” wikariusze, oj-
cowie oblaci Piotr i  Jacek. Wśród 

intencji mszalnych była modlitwa 
za odchodzącego ks. Bartka (bo tak 
przez okres pobytu „u św. Jana Paw-
ła II” prosił, by się do niego zwra-
cano). W dni powszednie, w naszej 
para�i nie głosi się homilii, ale tym 
razem, po odczytaniu Ewangelii, ks. 
Bartek poprosił, abyśmy przez chwi-
lę posłuchali tego, co chce nam na 
zakończenie przekazać.

Ponieważ na początku swojego 
pobytu w Luboniu nie miał okazji, 
aby para�anie poznali go bliżej, bo, 
jak sam powiedział, wówczas że-
gnaliśmy naszego pierwszego wi-
kariusza – ks. Szczepana Łakome-
go – i nie wypadało mówić o sobie, 
postanowił przybliżyć nam swoją 
postać teraz. Mówił o swojej drodze 
kapłańskiej, o  związkach od naj-
młodszych lat z  oblatami, którzy 
wywarli znaczący wpływ na jego 
wybory życiowe (m.in. o. Zaremba 
i  o. Andrzej Korda. Opowiadał 
o  swoim pierwszym wrażeniu na 
widok naszej świątyni, w której od 
samego początku poczuł  się jak 
w domu, bo – jak wyznał – rozwią-
zania architektoniczne bardzo przy-
pominają rozwiązania autorstwa 

Pożegnanie księdza rezydenta
jego mamy, która jest architektem 
i również projektuje kościoły. Mó-
wił też, jak podczas pobytu w na-
szej para�i zmienił się jego pogląd 
na kapłaństwo. To dzięki ks. pro-
boszczowi – ks. Pawłowi Dąbrow-
skiemu, który pokazał mu jak być 
zwykłym, otwartym na problemy 
ludzi (nie tylko para�an) kapła-
nem, jak zachęcać para�an do pra-
cy na rzecz para�i i siebie nawza-
jem, jak w codziennym życiu sto-
sować nauki Chrystusa i św. Jana 
Pawła II. Dziękował za możliwość 
uczestniczenia nie tylko w Eucha-
rystii, ale też innych sakramentach, 
para�anom – za wspólne modlitwy, 
okazywaną życzliwość, wyrozumia-
łość, służbie liturgicznej i kościel-
nemu – Piotrowi Nakoniecznemu 
– za pomoc przy ołtarzu. Przepra-
szał, że nie mógł poświęcić nam 
więcej czasu. 

Po Mszy św. ks. Bartosz otrzy-
mał życzenia i  podziękowania od 
ks. proboszcza, naszych „honoro-
wych” wikariuszy, służby liturgicznej 
i para�an. Żegnając nas ks. Bartosz 
poprosił o kontynuowanie modlitw 
w jego intencji. Prosił też, abyśmy 

n
Ks. dr hab. Bartosz Nowakowski odcho-
dzi z para�i pw. św. Jana Pawła II   fot. 
Włodzimierz Wasilewski

pomagali proboszczowi w dalszym 
upiększaniu świątyni. Życzył nowe-
mu wikariuszowi, by był wielką 
pomocą dla ks. proboszcza.

W ciągu 3 lat istnienia para�i, 
pożegnaliśmy już drugiego pomoc-
nika ks. proboszcza. Trochę żal, bo 
ks. Bartosz mimo rozlicznych obo-
wiązków, które wyznaczył mu ks. 
arcybiskup, starał  się jak najlepiej 
wypełniać swoje zadania w para�i; 
zawsze uśmiechnięty, gotowy służyć 
radą i pomocą para�anom. Mimo 
że ciągle „goniły” go poumawiane 
sprawy, znajdował czas, by pomóc 
w  rozwiązaniu problemów natury 
religijnej czy osobistej. My, para�a-
nie, zapamiętamy go również ze 
sposobu odprawiania Mszy św. (za-
wsze bardzo skupiony, podkreślają-
cy najważniejsze momenty w  Eu-
charystii), z  głoszonego do nas 
Słowa Bożego, szczególnie zaś 
z tego, że w dniach, w których był 
w para�i, zawsze bardzo wcześnie 
– przed Mszą św., przychodził do 
świątyni i siadał w konfesjonale.

Życzymy ks. Bartkowi, aby za-
wsze pomagał i błogosławił mu, we 
wszystkich jego planach osobistych, 
kapłańskich i naukowych nasz pa-
tron – św. Jan Paweł II.

H.G.

 n Na letni wypoczynek z księdzem 
wikariuszem i opiekunami wyjechała 
25 lipca grupa ministrantów i dziew-
czynek ze scholi „Maksymilianki”. 
Dzieci wypoczywały w ośrodku „Bo-
cianie Gniazdo” w Zaniemyślu. Od 
1 sierpnia na wakacyjny turnus wy-
poczynkowy wyjechała grupa senio-
rów. Podobnie jak dzieciom, gościny 
użyczył, położony malowniczo nad 
jeziorem ośrodek Caritasu w Zanie-
myślu. Opiekę duchową nad seniorami 
roztaczał ks. proboszcz. Obie gru-
py wypoczywały, wzmacniając ciało 

i ducha, realizując codziennie trzy 
zasady: wypocząć do syta, najeść się 
do syta i modlić się do syta. Zarów-
no dzieci jak i dorośli wypoczywali 
dzięki do�nansowaniu Urzędu Mia-
sta Luboń. Za wsparcie serdecznie 
dziękujemy.

 n 14 sierpnia będziemy przeżywać 
odpust para�alny ku czci św. Mak-
symiliana.

 n W drugiej połowie sierpnia 30-oso-
bowa grupa para�an uda się na piel-
grzymkę do Fatimy.

AK

Z parafii  
św. Maksymiliana

n
Uczestnicy „Wakacji z Bogiem” z para�i laskowskiej

Papież Franciszek ogłosił Rok Ju-
bileuszowy związany z 500-letnią 
rocznicą urodzin św. Filipa Neri, 

zwanego Drugim Apostołem Rzymu 
(21.07.1515  r., Florencja), który bę-
dzie trwać do 26 maja 2016 r. (data 
liturgicznego wspomnienia świętego 
– rocznica jego śmierci w 1595 r.).

Luboń jest także ściśle związany 
z  osobą św. Filipa, a  to za sprawą 
kontynuatora rozpoczętej przez nie-
go idei Oratorium – św. Jana Bosko, 
pod którego wezwaniem jest jeden 
z lubońskich kościołów. Św. Jan Bo-
sko kontynuował tę myśl, tworząc 
oratoria młodzieżowe. Wśród osób, 
na które św. Filip miał ogromny 
wpływ, znajdował  się także bł. Ed-
mund Bojanowski, urodzony nieopo-
dal Świętej Góry – miejsca szczegól-
nego kultu Matki Bożej, ale także 
świętego Filipa, założyciela Zgroma-
dzenia Księży Filipinów. Ich działal-
ność, do której dołączyć należy tak-
że bł. Kardynała J.H. Newmana, 
kolejnego propagatora idei oratoryj-
nej św. Filipa, przyczyniła się do po-
wstania wielu szkół i placówek kul-
turalnych i wychowawczych na całym 
świecie. Bez wątpienia można powie-
dzieć, że charyzmat św. Filipa do dziś 
niezwykle oddziałuje i pociąga ludzi 
swoją autentycznością, radością, 
praktyczną ewangelizacją, a  nade 
wszystko prostotą. Ten „radosny 
święty”, jak został przez potomnych 
nazwany, nie tylko zjednywał ludzi 
dowcipem i życzliwością, ale przede 
wszystkim konkretną pomocą – tam 
gdzie była potrzebna. Nie zawahał się 
żebrać dla zaspokojenia potrzeb swo-

ich podopiecznych, otaczał opieką 
pielgrzymów przybyłych do Rzymu, 
był z  chorymi. Człowiek wielkiego 
ducha, otrzymał niezwykły stygmat 
Ducha Św. – powiększone serce.

Jubileusz 500-lecia urodzin św. 
Filipa Neri zbiega się także, nieprzy-
padkowo, z otwarciem nowej Szkoły 
Podstawowej jego imienia przy ul. 
Armii Poznań 27 w Luboniu, prowa-
dzonej przez Stowarzyszenie „Cor 
Ad Cor” im. Kardynała J. H. New-
mana. W ogłoszonym przez Papieża 
Franciszka Roku Jubileuszowym 
będziemy mieli okazję nie tylko lepiej 
poznać postać św. Filipa Neri, uczest-
niczyć w spotkaniach na wzór tych, 
które św. Filip organizował w swoich 
oratoriach, ale także przełożyć wiedzę 
na konkretne zaangażowanie. Podej-
mowane w  tym roku przez Stowa-
rzyszenie „Cor Ad Cor” inicjatywy, 
związane z Rokiem Jubileuszowym, 
będą przebiegały pod hasłem „Bądź-
cie dobrzy, jeśli potra�cie!” Słowa 
wypowiedziane niegdyś przez św. 
Filipa pozostają zawsze aktualne 
i  żywo nas inspirujące do tego, by 
w sobie na nowo odkrywać tę umie-
jętność. Szczególna zachęta zostanie 
skierowana do dzieci i  młodzieży 
w organizowanych dla nich impre-
zach, koncertach, spotkaniach, a tak-
że akcjach charytatywnych, w  któ-
rych każda chętna osoba będzie 
mogła mieć swój czynny odział.

Bieżące informacje i zaproszenia 
przekazywane będą na stronie: www.
coradcor.pl

Anna Freytag-Kowalczyk
prezes Stowarzyszenia Cor Ad Cor

Św. Filip a Luboń
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Wędrówka z  Poznania do 
Częstochowy rozpoczy-
na się każdego roku mszą 

świętą w poznańskiej katedrze. Jednak 
nie dla każdego pielgrzyma 6 lipca 
to pierwszy dzień wędrówki. Grupa 
12. wyrusza z Czarnkowa już 3 lip-
ca, natomiast pątnicy z Opalenicy 5 
lipca. Każdego dnia wędrówki jest 
msza św. i obiad. Czasem Euchary-
stia jest odprawiana w kościele, ale 
z reguły w plenerze – na łące, w le-
sie, pod stodołą. Obiad para�anie 
wystawiają obok kościoła, w  lesie 
lub w domach. Pielgrzymi, którzy 
po raz pierwszy uczestniczą w danej 
grupie, są symbolicznie przyjmowa-
ni do wspólnoty poprzez „chrzest”. 
Kolejnym charakterystycznym wy-
darzeniem jest „pojednanie”, kiedy 
pielgrzymi przepraszają  się wza-
jemnie za ewentualne złośliwości.

Ostatniego dnia grupy piel-
grzymkowe dochodzą do miejsca, 
skąd widać wieżę jasnogórską. 

Klękają, by oddać cześć Matce 
Bożej. Po wejściu do miasta 
wszystkie kierują się do alei brzo-
zowej, gdzie ustawiają  się w  od-
powiedniej kolejności, by w okre-
ślonym porządku wkroczyć na 
Jasną Górę. Co roku inna grupa 
wchodzi jako pierwsza i  zajmu-
je się oprawą mszy św. Na ostat-
niej prostej przed klasztorem piel-
grzymi są radośnie witani przez 
znajomych, bliskich i rodzimych 
parafian. Często otrzymują kwia-
ty, które zanoszą przed wizerunek 
Matki Bożej. Po dotarciu pod wały 
jasnogórskie, pielgrzymi kładą się 
krzyżem na znak szacunku. Jesz-
cze tego samego dnia na wałach 
zostaje odprawiona msza św. na 
zakończenie pielgrzymki. Pątnicy, 
którzy pozostają dłużej w Często-
chowie, mogą w kolejnych dniach 
uczestniczyć we mszy św. odpu-
stowej ku czci Matki Bożej z Góry 
Karmel, w drodze krzyżowej i pro-

Na spotkanie Jasnogórskiej Pani
81. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

cesji Maryjnej po wa-
łach jasnogórskich, 
a  później w  nocnym 
czuwaniu.

Wyświęcony w tym 
roku lubonianin, ksiądz 
Bartosz Federowicz, 
którego przedstawiali-
śmy w czerwcu na str. 9, 
został przewodnikiem 
najstarszej grupy  1. 
W  Kępnie odprawił 
mszę św., a  na koniec 
udzielił błogosławień-
stwa prymicyjnego z na-
łożeniem rąk na głowy 
wiernych. Z racji przy-
padającej wtedy nie-
dzieli, we mszy św. 
uczestniczyli również 
okoliczni mieszkańcy. 
W  pielgrzymce brali 
udział również inni zna-
ni lubonianie. Jan Panek 
– anonimowy alkoholik zachowu-
jący wstrzemięźliwość od ponad 25 
lat – co roku przedstawia swoje 
świadectwo, przestrzega o zgubnych 
skutkach nałogu, a  jednocześnie 
pokazuje, że można go przerwać 
i podźwignąć się z dna. Na przedzie 
grupy 2. idzie znany luboński dłu-
godystansowiec i  podróżnik – 
Krzysztof Jędrzejewski. Nie okazu-
je najmniejszych oznak zmęczenia. 
Pielgrzymka na Jasną Górę, to za-
pewne jedna z krótszych jego tras. 
Z powodu przypadających w przy-
szłym roku w Krakowie Światowych 
Dni Młodzieży, pośród pielgrzymów 
można było zobaczyć przedstawi-
cieli ŚDM z �agami, w tym lubonia-
nina Aleksandra Koniecznego. Sto-
jące od pewnego czasu w kościele 

św. Barbary w  Luboniu symbole 
ŚDM (o czym wspominaliśmy w po-
przednim wydaniu „WL”), czyli 
krzyż i  ikona Matki Bożej, zostały 
przewiezione na trasę pielgrzymko-
wą i  uczestniczyły w  codziennych 
mszach.

Pielgrzymi wyruszyli z Poznania 
na Jasną Górę po raz 81. W grupie 1. 
nadal pielgrzymuje Kazimierz Ma-
tuszewski, który w tym roku wędro-
wał już po raz 50. Z okazji tego ju-
bileuszu wydał książkę: „Jak  się 
o�arowałem, to idę. Maryja czeka”. 
Zamieścił w niej wspomnienia wła-
sne i innych pątników, a także foto-
gra�e, tworząc historyczny zapis 
Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na 
Jasną Górę.

Rafał Wojtyniak
n
Przejście grup: 1, 3 i 12 przez rynek w Ostrowie Wlkp.   fot. Rafał Wojtyniak

n
Najdłużej wędrujący pielgrzym Kazimierz Matuszewski (z 
kwiatami) oraz lubonianie: ks. Bartosz Federowicz i Jan 
Panek z krzyżem (od prawej)   fot. Rafał Wojtyniak

To jest nawrócenie, jakiego 
oczekuje od nas Bóg. Nie tyl-
ko uwierzyć, że Bóg JEST, ale 

także uwierzyć, że On jest ze mną. 
Kiedy wierze na rozległych obszarach 
ziemi grozi dziś zgaśnięcie płomienia, 
priorytetem jest ukazanie w naszym 
działaniu tego, że Bóg JEST rzeczy-
wiście z nami. Naszym zadaniem jest 
otwarcie ludziom dostępu do Boga. 
Nie do jakiegoś boga, ale tego Boga, 
który przemawiał na Synaju. Do tego 
Boga, którego oblicze rozpoznajemy 
w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym 
i zmartwychwstałym, czyli w miłości, 
posuniętej aż do końca (por. J 13,1). 
Tymi słowami Przewodniczący Kon-
ferencji Episkopatu Polski, abp. Sta-
nisław Gądecki witał podczas homilii 
pątników na Jasnej Górze. To już 81. 
raz, jak słyszymy w piosence, Poznań 
z Częstochową połączył szlak piel-
grzymi. W przytoczonych słowach 

idący po raz kolejny mogli usłyszeć 
o potrzebie nawracania – siebie i in-
nych. Pielgrzymka jest doskonałym 
czasem, by rzucić rękawicę temu 
wyzwaniu. I nawet, gdy się komuś 
wydaje, że nie musi się już nawra-
cać, jest w błędzie. To proces usta-
wiczny. Człowiek musi się bowiem 
ciągle przybliżać do Chrystusa, aby 
nie stracić i  nie zmarnować łaski 
swojej wiary.

Będący świadomi tej prawdy 
pielgrzymi wyruszyli 6 lipca w dro-
gę, by po dziesięciu dniach wę-
drówki dotrzeć do celu – tronu 
Jasnogórskiej Królowej Polski. Po-
zostając w  drodze przez tyle dni 
człowiek zagląda w  głąb własnej 
duszy – swojego człowieczeństwa. 
Przebywając sam ze sobą i z dru-
gim bratem w  wierze, na nowo 
może odkryć siebie i  własną rolę 
w Kościele. Z kolei patrząc na ludzi 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
Relacja z 81. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

mijanych po drodze zaczyna do-
strzegać misyjną rolę pielgrzymki. 
Wobec postronnych obserwatorów 

pielgrzymi stają się bowiem misjo-
narzami, którzy winni wzniecać 
w drugim człowieku płomień wia-

n
Idący na czele grupy 1 wieloletni działacz społeczny na rzecz walki z alko-
holizmem Jan Panek (z krzyżem w ręku)..jpg

cd.  
obok
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gosławionego zarządzającego 
ochronkami, a  także na jego do-
broczynność i patriotyzm.

Duże poruszenie, entuzjazm 
i radość wśród zebranych wywo-
łały złożone na zakończenie Mszy 
św. świadectwa dwóch osób, któ-
re, mimo bardzo negatywnych 
rokowań, za wstawiennictwem bł. 
Edmunda odzyskały zdrowie 
(35-letnia kobieta, która zachoro-
wała na nowotwór oraz liczący 
ponad 50 lat mężczyzna, którego 
zwierzenia potwierdziła obecna 
w  Sanktuarium żona). Zgroma-
dzeni nagrodzili ich wypowiedzi 
brawami. Oddano cześć relikwiom 
bł. Edmunda.

Po Mszy św. siostry służeb-
niczki Maryi częstowały wiernych 
cukierkami, do których przycze-
piły karteczki z  cytatami słów 
Błogosławionego. Jeden z  nich 
brzmiał: Ile razy Bóg wstąpi do 
serca waszego, to w sercu stanie się 
jaśniej i smutek się rozwieje, a po-
ciecha zakwitnie i  słabość ustąpi, 
a moc i ufność się wzmoże, tak, że 
już nie wy, ale Pan Bóg w was żyć 
będzie. Gospodynie uroczystości 
zaprosiły obecnych na poczęstu-
nek. Można było m.in. skosztować 
różnych ciast oraz chleba ze smal-
cem, zagryzanego ogórkiem. Była 
też okazja, by nabyć książki o te-
matyce religijnej, również te po-
święcone bł. Edmundowi Boja-
nowskiemu. Na egzemplarzach 
najnowszej publikacji, zatytuło-
wanej „Dobrodziej” (czytaj na 
str.  7), jej autorka – Małgorzata 
Tadrzak-Mazurek – składała wpi-
sy i  autografy. Zainteresowanie 
zakupem „Dobrodzieja” było bar-
dzo duże.

Robert Wrzesiński

Z PARAFII

ry. Nieważne są tu niedogodności, 
bóle i  cierpienia. Ważna jest mi-
łość, którą chcemy zanieść do 
wszystkich napotkanych w trasie; 
miłość Boga do człowieka i czło-
wieka do człowieka. Do podjęcia 
tego zobowiązania poczuwają  się 
także lubonianie. Jednym z  nich 
był idący po raz pierwszy w  roli 
opiekuna grupy luboński neopre-
zbiter ks. Bartosz Federowicz czy 
znany z posługi w Luboniu opiekun 
grupy 12. z Czarnkowa – ks. Adam 
Pawłowski, a  także ministranci 
Bartek Środa i Mateusz Niećkowiak 
z  para�i św. Jana Bosko – w  roli 
zabezpieczających pielgrzymkę. Na 
trasie spotkaliśmy wielu wspania-
łych ludzi. Podziwialiśmy piękno 
polskiej przyrody, modliliśmy  się 
wśród łąk i  lasów. Nawracaliśmy 
się. Aż w  końcu, u  kresu naszej 
drogi spotkaliśmy  się z  Nią – Ja-
snogórską Miłością. Tak, Maryja 

jest miłością. Ona kocha swoje 
dzieci i chce wypraszać im potrzeb-
ne łaski. Dlatego polskie pielgrzym-
ki do Jej tronu są tak ważnym ele-
mentem naszej kultury. Oby nigdy 
ich nie zabrakło.

Apel
Kochani, Wasza wędrówka do 

Matki ma wielki sens. Droga na 
Jasną Górę jest bowiem w gruncie 
rzeczy drogą do Chrystusa. Wybie-
rając ją, stajecie się Jego apostołami 
i świadkami, którzy idą i nauczają 
naród. A  to właśnie Polacy mu-
szą się codziennie na nowo nawra-
cać. Dlatego my, postronni świad-
kowie Waszej wędrówki, potrzebu-
jemy Waszego mocnego świadectwa. 
My potrzebujemy Maryi, tak jak 
dzieci potrzebują matki. My potrze-
bujemy szczecińskiej, poznańskiej, 
warszawskiej, krakowskiej – polskiej 
pielgrzymki do Chrystusa przez 

n
Grupa 3., w której pielgrzymowała grupa lubonian
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Matkę. Dlatego zapisujcie  się na 
pielgrzymkę i nie bójcie się iść ku 

Miłości. Idźcie z  Bogiem ku Jego 
chwale! Do zobaczenia na trasie!

(j)

Uroczystości rozpoczęły  się 
Mszą świętą z uczczeniem 
relikwii Błogosławionego, 

odprawioną o godz. 7. Kolejną Eu-
charystię, o godz. 11, odprawiono 
dla rodziców z  dziećmi, z  błogo-
sławieństwem maluchów oraz ko-
biet w ciąży i uczczeniem relikwii. 
O godz. 13 wystawiono Najświętszy 
Sakrament, a o 18.30 odbyła się mo-
dlitwa różańcowa.

Sumę odpustową odprawiono 
o godz. 19. Głównym celebransem 
był ks. prałat Roman Kubicki, nowy 
proboszcz para�i pw. św. Jana Bosko 
i dziekan dekanatu lubońskiego. Do 
Sanktuarium wprowadzono sztan-
dary, wśród nich był poczet Klubu 
Honorowych Dawców Krwi PCK 
„Lubonianka” im. Bł. Edmunda Bo-
janowskiego.

Zebranych witał kapelan luboń-
skich służebniczek Maryi – o. Da-
riusz Galant OMI. Była wśród nich 

burmistrz Małgorzata Machalska, 
a  w  gronie duchowieństwa m.in. 
przełożony ks. kapelana oraz pro-
boszczowie wszystkich lubońskich 
para�i: ks. kanonik Bernard Cegła, 
ks. Józef Majchrzak, i  ks. Paweł 
Dąbrowski. O. Dariusz Galant po-
dziękował wszystkim, którzy przy-
czynili się do odnowienia wnętrza 
Sanktuarium, udostępnionego po 
remoncie na święto patrona (czytaj 
na str. 7).

Ks. prałat Roman Kubicki w sło-
wie wstępnym nawiązał do postaci 
bł. Edmunda Bojanowskiego, o któ-
rego szybką kanonizację modlo-
no się podczas mszy św. odpustowej.

Homilię wygłosił ks. Jacek Zja-
win, wikariusz z  para�i pw. Św. 
Barbary, przybliżając w niej cechy 
bł. Edmunda świadczące o  jego 
nowoczesności, a jednocześnie pro-
stocie i  zwykłości. Wskazał m.in. 
na „biznesowe” umiejętności Bło-

Odpust w Sanktuarium
Siostry Służebniczki Maryi jak co roku zaprosiły do Sanktuarium na uroczystości odpustowe 
przypadające w dzień wspomnienia liturgicznego swojego patrona – bł. Edmunda Bojanowskiego, 7 
sierpnia

n
Poczęstunek zorganizowany na tere-
nie przy Sanktuarium po mszy św.   
fot. Rafał Wojtyniak

n
Uroczysta celebra podczas mszy odpustowej o godz. 19   fot. Rafał Wojtyniak

n
Uzdrowiony za pośrednictwem bł. Edmunda 
Bojanowskiego mężczyzna składa świadec-
two, obok żona   fot. Rafał Wojtyniak
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Siostra Marta Kowalczyk z para�i 
żabikowskiej przyjęła 1 sierp-
nia strój zakonny (obłóczyny) 

w  Klasztorze Sióstr Karmelitanek 
Bosych pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy i św. Józefa w Łasinie (powiat 
Grudziądz, diecezja toruńska). Po 3 
miesiącach aspiratu i rocznym postu-
lacie rozpoczęła tym samym 2-letni 
okres nowicjatu. Karmel w Łasinie 
powstał 25 lutego1995 r. i należy do 
Warszawskiej Prowincji Karmelitów 

Bosych pw. Trójcy Przenajświętszej. 
Jest fundacją Karmelu w  Kaliszu. 
Karmelitanki otrzymały budynek 
od sióstr felicjanek. Ukryte za kratą 
otaczają modlitwą wszelkie sprawy 
świata, Kościoła, Zakonu, diecezji, 
para�i i każdego człowieka.

Powołana z Lubonia

n
Siostra Marta Kowalczyk 
z Lubonia w habicie karme-
litanki i białym welonie 
z wiankiem w dniu obłó-
czyn   fot. s. Sancja

n
Obrzęd obłóczyn w klasztorze 
klauzurowym   fot. s. Sancja

n
Najbliżsi i przedstawiciele para�i św. Barbary z proboszczem – ks. kan. 
Bernardem Cegłą –    fot. s. Sancja

Wakacyjny projekt edukacyjny 
pod hasłem: „Poznajemy 
świat owadów” rozpoczę-

liśmy w niepublicznym przedszkolu 
przy ul. Szkolnej od wyjścia do bi-
blioteki w celu zgromadzenia albu-
mów i innych wydawnictw o owa-
dach. Wypożyczone książki, oraz 
te przyniesione z domów, tra�ły do 
specjalnie zorganizowanego kącika 
tematycznego. Po przejrzeniu ich, 
dzieci sformułowały listę pytań, na 
które chciałyby znaleźć odpowiedź 

w trakcie wakacji z owadami.
Na początku wybraliśmy się na 

łąkę i do lasu. Przedszkolaki, wypo-
sażone w  lupy, poszukiwały owa-
dów, aby następnie naszkicować je 
w notatnikach. Podczas pobytu na 
łące dzieci przyglądały się motylom 
i  próbowały je oznaczyć przy po-
mocy atlasów i  kluczy. Podsumo-
waniem obu wycieczek było porów-
nanie materiału badawczego, oraz 
szkiców z lasu i łąki, podczas któ-
rego dzieci mogły wysnuć wnioski 
dotyczące np. charakterystycznej 
budowy owadów. Zaskoczeniem 
było odkrycie, że pająki nimi nie są.

W dalszym etapie projektu każ-
de dziecko przygotowywało w domu 
informacje na temat wybranego 
owada. Przyniesione materiały po-
zwoliły zdobyć wiedzę o tym, które 
owady są pożyteczne, a które szkod-
nikami. Przy okazji przedszkolaki 
dowiedziały się mnóstwa ciekawo-
stek, którymi mogą zaskoczyć nie 
jednego dorosłego, a także znalazły 

odpowiedzi na wiele ze swoich py-
tań.

Kolejnym etapem była wyciecz-
ka do sadu. Podczas specjalnie przy-
gotowanych warsztatów dzieci mia-
ły okazję zobaczyć różne gatunki 
chrząszczy. Obserwowały pod mi-
kroskopem liście, na których owady 
złożyły swoje jaja. Poznały innych 
mieszkańców sadu. Zajadały  się 
owocami, które same zrywały 
z drzew i krzewów. Później odpo-
czywały w  cieniu i  ciszy ogrodu, 

nasłuchując brzęczenia pszczół.
W czasie zajęć dzieci poznały 

utwory literackie i piosenki, których 
bohaterami są owady. Rozwiązywa-
ły zagadki tematyczne. Ćwiczyły 
aparat artykulacyjny łamiąc sobie 
języki podczas wymawiania łaciń-
skich nazw owadów, a śmiechu przy 
tym było sporo. Stworzyły własny 
album z pięknymi ilustracjami.

Nasze przedszkolaki, wyposa-
żone w  bogatą wiedzę na temat 
owadów, udały się do parku eduka-
cyjno-rozrywkowego „Deli Park”. 
Podziwiając gigantyczne modele 
owadów, nie dały się zaskoczyć panu 
przewodnikowi żadnym pytaniem, 
nawet tym najbardziej podchwytli-
wym. Dużo satysfakcji i  radości 
sprawiło dzieciom przejście ścieżki 
edukacyjnej w  tamtejszym parku 
linowym.

Projekt zakończyliśmy Balem 
Wielkich Owadów i  konkursem 
wiedzy. Każdy przedszkolak zasłużył 
na Złoty Medal Znawcy Owadów.

Anna Liebner

Z „Chatki Skrzatka”

n
Spotkanie z gigantycznymi modelami owadów w Deli-Parku   fot Małgorzata Śron

Tradycyjnie na koniec 2. se-
mestru szkolnego uczniowie 
lubońskich szkół, wyróżniają-

cy się wysoką średnią ocen, niena-
ganną postawą i sukcesami w spo-
rcie, otrzymali pieniężne nagrody, 
wypłacone z budżetu miasta.

SP 1
Stypendia za wyniki w  nauce 

otrzymali: Bernadeta Dobosz, kl. 4 b, 
Miromir Wiernowolski, kl. 4 b, Lidia 
Wysocka, kl. 6 c. Musieli się wykazać 
co najmniej bardzo dobrym zacho-
waniem i najwyższą średnią spośród 
uczniów klas 4-6. Stypendia sporto-

we przyznano: Szymonowi Kalinow-
skiemu, kl. 5 c i Vanessie Wośkowiak, 
kl.  6  b. Każdy uczeń jednorazowo 
otrzymał 140 zł.

SP 2
Nagrody za wyniki w  nauce 

wręczono: Zo�i Ciesielczyk, Marii 
Frąckowiak, Olafowi Hofmanowi, 
Katarzynie Konarskiej, Oliwii Ku-
czyńskiej, Marii Matusiak, Julii Pi-
wowarskiej, Dobrochnie Stachec-
kiej, Jagodzie Urbaniak, Olimpii 
Wojciechowskiej, Zo�i Wrzaskow-
skiej. Uczniowie ci osiągnęli średnią 
ocen powyżej 5,6 i  co najmniej 

Stypendia 
semestralne

bardzo dobrą ocenę z zachowania. 
Stypendium sportowe otrzymał 
Szymon Kordziński. Ogólna kwota 
wyniosła 1600 zł.
SP 3

Stypendia za wyniki w  nauce: 
Julia Brauza (klasa  6, zachowanie 
wzorowe, średnia ocen: 6.0), Tomasz 
Brauza (kl. 4, zach. wz., śr: 6,0), Emi-
lia Krzyżańska (kl.  6, zach.  wz., 
śr: 6,0), Gabriela Krzyżańska (kl. 6, 
zach. wz., śr: 6,0), Mikołaj Narożny 
(kl. 5, zach. wz., śr: 5,8). Stypendium 
sportowe: Tomasz Kordziński (kl. 6, 

zach. bd, śr: 4,9). Każdy uczeń jed-
norazowo otrzymał 75 zł.

SP 4
Nagrody za wyniki w  nauce: 

Joanna Cykowiak kl. 6 c, Michalina 
Juraś kl.  4  c, Norbert Matysiak 
kl. 4 a, Olga Siwek kl. 5 a, Paulina 
Stemporowska kl. 4 c, Julia Zielińska 
kl. 4 b. Uczniowie ci mieli średnią 
ocen powyżej 5,5 i wzorowe zacho-
wanie. Wszyscy jednorazowo otrzy-
mali po 115 zł. Stypendium za suk-
cesy sportowe dostał Mateusz Bog-

cd.  
obok
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daczyk z  kl.  6  a, który osiągnął 
średnią ocen powyżej 5,5 i  mini-
mum bardzo dobre zachowanie. 
Otrzymał kwotę 100 zł. Przyznano 
też stypendium sportowo-naukowe. 
Otrzymała je Julia Radoszewska 
z kl. 6 a w wysokości 165 zł.

Gimnazjum nr 1
Stypendia za wyniki w  nauce: 

Marta Cieślak, Aleksandra Hinc, 
Zo�a Kaczmarek, Oliwia Leszczyń-
ska, Agata Marciniak, Małgorzata 
Nowak, Bartosz Nowakowski, Rok-
sana Pawlicka, Kalina Piskorska 
i Tomasz Ratajczak. Osiągnęli śred-
nią ocen powyżej 5.53 i  mieli co 
najmniej bardzo dobre zachowanie. 
Szkoła odmówiła podania kwoty 
stypendium.

Gimnazjum nr 2
Stypendia za wyniki w  nauce: 

Witold Bilski (zach. wz., śr: 5,87), 
Gabriela Graś (zach.  wz., śr:  6,0), 
Małgorzata Jarzynowska (zach. wz., 
śr:  5,73), Dagmara Jaśkowiak 
(zach. wz., śr: 5,67), Karolina Maj-
chrzak (zach. wz., śr: 5,64), Zuzan-
na Majchrzycka (zach. wz., śr: 5,60), 
Kamila Malinowska (zach.  wz., 
śr: 5,67), Patrycja Motała (zach. wz., 
śr :  5,93), Paulina Sokowicz 
(zach. wz., śr: 5,67), Joanna Targoń-
ska (zach. wz., śr: 5,87). Wysokość 
stypendium mieściła się w przedzia-
le od 150 do 200 zł. Stypendia spor-
towe otrzymali: Mariusz Dotka, 
Barbara Szulc i Maja Zielińska (od 
150 do 200 zł).

AS
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Wielkopolski Kurator Oświa-
ty przeprowadził w SP 4 
od 4 do 10 maja ewalu-

ację zewnętrzną. Badaniem obję-
to uczniów, rodziców, nauczycieli. 
Przeprowadzono wywiad indywi-
dualny z dyrektorem szkoły, grupo-
wy z przedstawicielami partnerów 
szkoły, a  także obserwacje lekcji 
i analizę dokumentacji. Ewaluacja 
miała na celu ustalenie poziomu 
spełniania przez szkołę wymagań, 
zawartych w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z 7.10.2009 r. 
wraz ze zmianami z  10.05.2013  r. 

Na podstawie zebranych danych 
sporządzono raport, który obejmuje 
podstawowe obszary działania szkoły. 
Wynik ewaluacji przeprowadzonej 
przez wizytatorów wskazuje poziom 
B, oznaczający wysoki stopień wy-
pełniania wymagań państwa przez 
szkołę. Bardzo dziękujemy Burmi-
strzowi Miasta Luboń, przedsta-
wicielom partnerów szkoły, rodzi-
com, nauczycielom, uczniom oraz 
pracownikom niepedagogicznym 
za zaangażowanie podczas działań 
ewaluacyjnych.

A. Antczak

Ploteczki z Czwóreczki
Ewaluacja zewnętrzna

Rok szkolny 2014-15 był dla 
naszej szkoły czasem zmian 
i rozwoju na różnych płaszczy-

znach. Kontynuowaliśmy znane już 
akcje i weszliśmy w nowe projekty.

Rozwój uczniów
Gimnazjaliści rozwijali swoje 

pasje, uczestnicząc w  konkursach 
różnego typu i o różnym zasięgu – 
od miejskich po ogólnopolskie. 
Efekty ich aktywności to zdobycie 
tytułu laureata w  72 konkursach, 
�nalisty w 16 i 12 wyróżnień. Szcze-
gólnie cieszymy się z tego, że Oliwia 
Leszczyńska (opieka Magdalena 
Łobejko) została laureatem Woje-
wódzkiego Konkursu Geogra�cz-
nego, co zwolniło ją z części egza-
minu gimnazjalnego. Dla rozwoju 
różnego rodzaju umiejętności przy-
datnych w przyszłym życiu zawo-
dowym uczniów ważne były takie 
działania jak: udział w  Mistrzo-
stwach Debat Oksfordzkich (2. 
miejsce w Poznaniu), praca w pro-
gramie Młodzi Przedsiębiorczy (�-
nał ogólnopolski), organizacja Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa, kon-
certu poetyckiego, walentynkowego, 
praca w  kawiarence uczniowskiej 
w trakcie zebrań z rodzicami, udział 
w różnego rodzaju konkursach in-
formatycznych, rozwój zajęć z pro-
dukcji �lmowej. Dla uczniów zain-
teresowanych rozwojem kompeten-
cji językowych ważne były wyjazdy 
do Londynu, udział w  wymianie 
polsko-niemieckiej, czy projekt 
Warszawa – Praga – Londyn. Uka-
zała się trzecia pozycja w serii „Roz-
wijamy talenty”, tym razem poświę-
cona Rogalinowi i  okolicom. Jej 
autorem jest Kamil Piechowiak. 
Chętni do pomagania innym roz-
winęli skrzydła w „Motylim wolon-
tariacie”, Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy i  Samorządzie 
Uczniowskim (opieka Magdalena 
Łobejko, Izabela Cykowiak). Suk-
cesy odnosili nasi sportowcy, a nam 
wiele radości sprawiło kibicowanie 
szkolnej drużynie piłki nożnej i pły-

waków. Nauczyciele podejmowali 
wiele akcji, których celem był roz-
wój uczniów. Szkoła współpracuje 
z Uniwersytetem Adama Mickiewi-
cza. We współpracy z  Wydziałem 
Matematyki i Informatyki Karolina 
Wilczyńska-Kąkol zorganizowała 
konkurs matematyczny dla gimna-
zjalistów z naszego regionu – „Pi-
tagorejczycy”, a  Monika Matczak 
przygotowała taki sam konkurs dla 
uczniów szkół podstawowych o na-
zwie „Mały Pitagoras”. We współ-
pracy z Wydziałem Anglistyki Ro-
mana Frąckowiak i Anna Rymaniak 
zorganizowały konkursy dotyczące 
j. angielskiego dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. Marcin 
Podemski we współpracy z Instytu-
tem Pamięci Narodowej zgromadził 
uczniów zainteresowanych historią 
II wojny światowej. Karina Rzepec-
ka i Marcin Winiecki zorganizowa-
li Memoriał Bogdana Jędrzejewskie-
go. Nie zabrakło możliwości przed-
stawienia pasji muzycznych na 
Małym Festiwalu Piosenki (Karoli-
na Wilczyńska-Kąkol, Izabela Cy-
kowiak, Alicja Szal) czy w 1. Prze-
glądzie Piosenek Rockowych „Piec” 
(Karolina Wilczyńska-Kąkol). Na 
rozwój uczniów miał wpływ udział 
szkoły w ogólnopolskich projektach 
– Aktywna Edukacja (uczestniczy-
liśmy po raz drugi), gdzie funkcję 
koordynatora pełniła Mariola Gry-
czyńska i  WF z  Klasą (2. edycja), 
którą organizowali Jacek Wasielew-
ski i  Mateusz Niedźwiedź. Po raz 
drugi byliśmy organizatorem Po-
wiatowego Turnieju Bocci, realizu-
jąc projekt, którego autorem była 
Hanna Marcinkowska. Bardzo waż-
nym było uzyskanie przez szkołę 
certy�katu, który otrzymało tylko 
50 szkół w Polsce, poświadczające-
go nasze zaangażowanie w rozwój 
talentów – Mistrz Odkrywców Ta-
lentów. Baza szkoły wzbogaciła się 
o darowiznę w formie 12 kompute-
rów ze strony PKO BP, a akcję po-
zyskiwania sprzętu pilotował Rafał 
Stępniewski.

Z Gimnazjum nr 1 Rozwój nauczycieli
Nasi nauczyciele kończyli studia 

podyplomowe, warsztaty i  kursy. 
Ośmiu z  nich ukończyło Nauczy-
cielską Akademię Internetową, gdzie 
funkcję mentorów dla kursantów 
pełniło aż trzech pedagogów z G 1 
– Magdalena Łobejko, Anita Plu-
mińska-Mieloch, Przemysław Wal-
kowiak. Od września Romana Frąc-
kowiak dołączy do tej grupy, ponie-
waż w czerwcu ukończyła kurs dla 
mentorów. Możemy pochwalić się 
mentorami w programie Aktywna 
Edukacja (Romana Frąckowiak, 
Anita Plumińska-Mieloch). Karina 
Rzepecka i Marcin Winiecki publi-
kują materiały w miesięczniku „Wy-
chowanie Fizyczne”, a  Anita Plu-
mińska-Mieloch została współau-
torem repetytorium z przedmiotów 
humanistycznych „Zdasz to”; jej 
konspekty lekcji i  recenzje znala-
zły się w „Technologiach informa-
cyjno-komunikacyjnych na lek-
cjach”. Nasi nauczyciele brali udział 
w programie Instytutu Badań Edu-
kacyjnych, dotyczących bazy narzę-
dzi dydaktycznych, gdzie badali ich 
skuteczność, wprowadzając je na 
swoich lekcjach (Anita Plumińska-
-Mieloch, Hanna Marcinkowska). 
Obok funkcjonujących już innowa-
cji pedagogicznych wprowadziliśmy 
w tym roku dwie nowe, dotyczące 
wychowania fizycznego, których 
autorami byli: Karina Rzepecka, 
Mateusz Niedźwiedź, Marcin Wi-
niecki.

Dla rodziców
Staramy się, aby współpraca 

z rodzicami nie ograniczała się tyl-
ko do współdziałania z Radą Rodzi-
ców. Chcąc ich zachęcić do udziału 
w  życiu szkoły, wzięliśmy udział 
w ogólnopolskim projekcie Szkoła 
Współpracy (Katarzyna Marciniak, 
Ewa Małkowska, Magdalena Sobo-
ta – rodzice, Sandra Sowa, Mikołaj 
Garstecki – uczniowie, Karina Rze-
pecka, Marcin Winiecki – nauczy-
ciele). Organizowaliśmy dla rodzi-
ców Mikołajkowy Turniej Tenisa 
Stołowego, turniej piłki nożnej, 
Babskie Spotkania ze Sportem (Ka-

rina Rzepecka, Marcin Winiecki). 
Słuchając propozycji rodziców, do-
tyczących zmian w szkole, zorgani-
zowaliśmy profil szkoły (Izabela 
Stęplowska, Aldona Gabryelska, 
Rafał Stępniewski), badania ankie-
towe w dzienniku elektronicznym 
(Anita Plumińska-Mieloch). Stara-
jąc się informować rodziców o tym, 
co się w szkole dzieje, wydawaliśmy 
dla nich Informator (Dorota Micha-
łowicz). Zorganizowaliśmy lekcje 
otwarte dla rodziców, niestety 
uczestniczyło w nich zaledwie kilku 
z nich. Powodzeniem zakończył się 
Dzień Adaptacji, który po raz 
pierwszy w  tym roku objął także 
rodziców przyszłorocznych klas 1. 
Rodzice uczestniczyli także w Dniu 
Rodziny (organizacja – Małgorzata 
Szajek, Aleksandra Salwa), biorąc 
udział w różnorakich warsztatach, 
prowadzonych dla nich i  dla ich 
dzieci. Po raz pierwszy w tym roku 
odbyły  się warsztaty prowadzone 
przez szkolnego psychologa, a skie-
rowane dla rodziców i  dotyczące 
radzenia sobie z trudnościami wie-
ku dorastania. Wielkie podzięko-
wania należą  się prezes Stowarzy-
szenia Przyjaciół Szkoły „Nasza 
Jedynka” – Beacie Gembie, która 
wspiera szkołę, organizując bale 
Rady Rodziców i bale gimnazjalne. 
Dziękujemy także przewodniczącej 
Rady Rodziców – Katarzynie Mar-
ciniak; wspierającej Dzień Rodziny, 
bale Rady Rodziców i  inne akcje 
szkolne wiceprzewodniczącej – An-
nie Zarembie oraz niezawodnej 
i  świetnie zorganizowanej skarb-
niczce, Magdalenie Nowakowskiej. 
W imieniu wspieranych i nagradza-
nych uczniów kierujemy specjalne 
podziękowania dla rodziców obec-
nych uczniów i absolwentów naszej 
szkoły, którzy chcąc pozostać ano-
nimowi wspierali potrzebujących.

G 1

We wtorek,  

1 września  

rozpoczyna się  

nowy rok szkolny!
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Szlak romański

Koło PTTK nr 14 zorganizowało 
11 lipca wycieczkę na trasie 
Strzelno, Kruszwica, Koście-

lec i Pakość. W Strzelnie znajdują się 
2 kościoły romańskie: rotunda św. 
Prokopa z połowy XII w. i kościół 
ponorbertański z 2 poł. XII w. Ko-
ściół poklasztorny był przebudowy-
wany, co widać dobrze z zewnątrz. 
Niewiele jest miejsc w Polsce, gdzie 
znajdują się dwa tak wiekowe zabyt-
ki. Kruszwica kojarzy się z legendą 
o Popielu i Mysią Wieżą, która jest 
pozostałością po zamku wybudowa-
nym przez Kazimierza Wielkiego. 
Płynęliśmy po jeziorze Gopło po-
dziwiając niewielką część z liczącej 
około 90 km linii brzegowej. Następ-
nie zobaczyliśmy kolegiatę, która też 
jest przykładem stylu romańskiego. 
Kolejny kościół romański znajdu-
je  się w  Kościelcu koło Pakości. 
To jedna z  pierwszych wiejskich 
świątyń zbudowanych z cegły i ka-
mienia (przełom XII i XIII w.). Do 
kościoła dobudowano renesansową 
kaplicę grobową projektu J.B. Qu-
adro (twórcy ratusza w Poznaniu). 
Na koniec zwiedziliśmy w Pakości 

barokowy kościół pofranciszkański 
i kilka kaplic Kalwarii Pakoskiej.   

Maria Rogacka

Łęknica i Łuk Mużakowski
11 i  12 lipca członkowie Koła 

PTTK nr 2 „Lubonianka” uczestni-
czyli w  wycieczce zorganizowanej 
przez Klub Seniora w Komornikach 
na Dolne Łużyce do Łęknicy. Wy-
ruszyliśmy z Komornik wczesnym 
rankiem, by około południa dotrzeć 
do celu – miasta położonego na 
granicy Polski i Niemiec nad Nysą 
Łużycką. Miejscowy przewodnik 
– Romanem Sobera – przez kilka 
godzin oprowadzał nas po Parku 
Mużakowskim (w 2004 r. wpisany 
jako 12. obiekt w  Polsce na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO). 
Zabytkowy park krajobrazowy o po-
wierzchni 700  ha jest XIX-wiecz-
nym dziełem sztuki ogrodowej 
położonym na terenie Parku Kra-
jobrazowego „Łuk Mużakowa”. 
Twórcą tego terenu zieleni był pru-
ski arystokrata, właściciel lokalnych 
dóbr, książę Hermann von Pückler-
-Muskau. Jest to jedno z najbardziej 
rozległych, historycznych założeń 
parkowych w  Europie, w  którym 

Z PTTK

zrealizowano program kompozycyj-
ny krajobrazowego parku angiel-
skiego, należący do najwybitniej-
szych osiągnięć europejskiej sztuki 
ogrodowej. Obszar dzieli na dwie 
części Nysa Łużycka. 2/3 terenu to 
park naturalistyczny po stronie pol-
skiej. 1/3 po stronie niemieckiej to 
część z  pałacem, zabudowaniami 
dworskimi i przepięknymi ogroda-
mi. Spacer po alejach parku z po-
siadającym dużą wiedzę przewod-
nikiem dostarczył uczestnikom 
wyprawy niezapomnianych wrażeń. 
Wieczorem było ognisko, pieczone 
kiełbasy i muzyka. Następnego dnia 
po śniadaniu czekał nas spacer 
z  przewodnikiem po Turystycznej 
Ścieżce Geoparku Łuk Mużakowa 
„Dawna Kopalnia Babina”. Łuk Mu-
żakowa powstał w efekcie wieloeta-
powego oddziaływania lądolodu na 
morenę, która przyjęła kształt pod-
kowy o rozpiętości ponad 20 km . 
Odkryto tutaj złoża węgla brunat-
nego, iłów ceramicznych i piasków 
szklarskich, których eksploatacja 
podziemna i  odkrywkowa trwała 

do połowy XX w. Znajdują się tutaj 
3 rodzaje zbiorników: zapadliska 
nad wyrobiskami kopalni podziem-
nej, inne – powstałe po wypełnieniu 
wodą dawnych wyrobisk odkryw-
kowych oraz zbiorniki naturalne. 
Jeziorka mają różne zabarwienia: 
szmaragdowe, brunatne, zielone, 
żółte, brązowe, zależne od rozpusz-
czonych w wodzie minerałów i osa-
dów. Tworzą niespotykane pojezie-
rze antropologiczne, które według 
przyrodników i  leśników stanowi 
„unikalne laboratorium przyrody”. 
Tablice informacyjne pokazują hi-
storię tych terenów oraz ich wygląd 
dawniej i  dziś. Zbudowano infra-
strukturę turystyczną, trasy piesze, 
konne i rowerowe oraz wieżę wido-
kową, z  wysokości której można 
podziwiać okolicę. Po obiedzie od-
byliśmy krótki spacer po najwięk-
szym bazarze na zachodniej granicy, 
tzw. Manhattanie, pożegnaliśmy 
Łęknicę i pełni wrażeń powróciliśmy 
do domów.   

M. J. Błaszczakowie

n
Uczestnicy wyprawy przed kolegiatą w Kruszwicy

n
Uczestnicy wycieczki podczas spaceru po Parku Mużakowskim   fot. Maria Błaszczak

Po spadku z Klasy Okręgowej 
Stella Luboń wystąpi od nowego 
sezonu 2015-2016 w A klasie 

w grupie I. Jej przeciwnikami będą: 
Zawisza Dolsk, Clescevia Kleszcze-
wo, Czarni Czerniejewo, Jurand 
Koziegłowy, KS 1999 Łopuchowo, 
Lider Swarzędz, Lotniki 1997 Po-
znań, Orkan Jarosławiec, Przemy-
sław Poznań, Maratończyk Brzeźno, 
Polonia II Środa Wlkp, Phytopharm 
Klęka i Pogoń Książ Wlkp.

WS

Stella  
w A klasie

Terminarz rozgrywek Stelli

 23 sierpnia, godz. 14 Orkan Jarosławiec – Stella Luboń
 30 sierpnia, godz. 14 Clescevia Kleszczewo – Stella Luboń
 5 września, godz. 17 Stella Luboń – Lotnik 1997 Poznań
 13 września, godz. 11 Lider Swarzędz – Stella Luboń
 19 września, godz. 16 Stella Luboń – KS 1999 Łopuchowo
 26 września, godz. 16 Jurand Koziegłowy – Stella Luboń
 3 października, godz. 16 Stella Luboń – Czarni Czarniejewo
 10 października, godz. 15 Zawisza Dolsk – Stella Luboń
 17 października, godz. 15 Stella Luboń – Maratończyk Brzeźno
 25 października, godz. 12 Przemysław Poznań – Stella Luboń
 7 listopada, godz. 14 Stella Luboń – Polonia II Środa Wlkp.
 11 listopada, godz. 14 Pogoń Książ Wlkp. – Stella Luboń
 14 listopada, godz. 14 Stella Luboń – Phytopharm Klęka

WS

Luboński Klub Sportowy w se-
zonie 2015-2016 będzie wy-
stępował w Klasie Okręgowej 

w grupie wschodniej i przyjdzie mu 
rywalizować z następującymi przeciw-
nikami: Polonią Poznań, Concordią 
Murowana Goślina, 1920 Mosina, 
OTPS Winogrady Poznań, Orkanem 
Konarzewo, Piastem Kobylnica, 
Kłosem Zaniemyśl, Wielkopolską 
Komorniki, Wiarą Lecha Poznań, 
Witcovią Witkowo, Lipnem Stęszew, 
Wartą Śrem i Spójnią Strykowo.

WS

LKS 
w Klasie 
Okręgowej
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Terminarz LKS-u
 22 sierpnia, godz. 12 Luboński KS – Spójnia Strykowo
 30 sierpnia, godz. 11 Polonia Poznań – Luboński KS
 5 września, godz. 12 Luboński KS – Lipno Stęszew
 12 września, godz. 12 Luboński KS – Concordia Murowana Goślina
 19 września, godz. 16 Warta Śrem – Luboński KS
 26 września, godz. 12 Luboński KS – Vitcovia Witkowo
 3 października, godz. 16 Kłos Zaniemyśl – Luboński KS
 10 października, godz. 12 Luboński KS – Piast Kobylnica
 17 października, godz. 16 Wiara Lecha Poznań – Luboński KS
 24 października, godz. 12 Luboński KS – Orkan Konarzewo
 31 października, godz. 14 OTPS Winogrady Poznań – Luboński KS
 7 listopada, godz. 12 Luboński KS – 1920 Mosina
 14 listopada, godz. 14 Wielkopolska Komorniki – Luboński KS

WS

W niedzielę, 19 lipca odbył się 
trzeci turniej bule z cyklu 
„Leclerc Luboń Cup 2015” 

zorganizowany przez Klub Lubońska 
Petanka i  LOSiR Sp. z  o.o. Udział 
wzięło ponad 50 osób z  Lubonia, 
Poznania, Pobiedzisk, Obornik, Śre-
mu, Leszna, Czempinia, Kamionek, 
Kostrzyna, Swarzędza, Głogowa, 
Mieczewa i  Zaniemyśla. Zawody 
przebiegły w  przyjaznej atmosfe-
rze. 5 rund rozegraliśmy w upale, 
a szóstą przerwała burza i potężna 
ulewa. Po burzy znów wyszło słońce 
i dokończyliśmy turniej.

Na podium stanęły drużyny, 
które wygrały 5 meczów: 1. Gepard 
(Maciej Maćkowiak, Tadeusz Tom-
czak), 2. Basket Bule (Krzysztof 
Adamczak, Maciej Kiepsch), 3. Szty-
ler (Andrzej Sztyler, Tomasz Ren-
kas). Najlepszych nagrodzono pu-

charami, rozdano też 10 bonów 
podarunkowych o  wartości 50  zł 
każdy, ufundowanych przez spon-
sora cyklu – �rmę E. Leclerc.

Dla zawodników przygotowano 
poczęstunek.

Daty kolejnych turniejów cyklu 
Leclerc Luboń Cup 2015: IV – 23 
sierpnia, V – 11 października.

Cykl turniejów Leclerc Luboń 
Cup 2015 jest współ�nansowany ze 
środków z  Urzędu Miasta Luboń. 
Sponsorem tytularnym turnieju jest 
�rma E. Leclerc. Patronat medialny 
nad turniejem objęły: „Wieści Lu-
bońskie” i e-lubon.pl.

Szczegółowe wyniki turnieju 
oraz galeria zdjęć znajdują  się na 
stronie: www.facebook.com/lubon-
skapetanka

Lubońska Petanka

Leclerc Cup

n
Uczestnicy i zwycięzcy 3. turnieju z cyklu „Leclerc Luboń Cup 2015”

Sobota, 1 sierpnia 2015 r. to data, 
która na pewno przejdzie do 
historii lubońskiego sportu, 

gdyż w tym dniu po raz pierwszy 
rozegrano Międzynarodowe Mi-
strzostwa Lubonia w Beach Soccer. 
Organizatorami turnieju byli LOSiR 
Sp. z o.o. oraz Michael Duszyński 
i  Michał Bartoszak, którzy już od 
dłuższego czasu bardzo aktywnie 
działają na rzecz uatrakcyjnienia 
życia sportowego w Luboniu.

Na specjalnie wydzielonym bo-
isku przy orliku w Luboniu w szran-
ki stanęło sześć 3-osobowych ekip. 
Grano w systemie każdy z każdym 
w wymiarze 7 minut. Po niezwykle 
zaciętych i wyrównanych grach, ob-
�tujących w dużą liczbę kapitalnych 
akcji i  pięknych goli, do wielkiego 
�nału zakwali�kowały się drużyny 

„Drożdżu Team” oraz „Białe Topy”. 
Bezkonkurencyjni okazali się zawod-
nicy tych drugich, pewnie wygrywa-
jąc finał 8:2. Zwycięska drużyna 
w  składzie: Michael Duszyński, 
Adam Górski, Paweł Stucki oraz 
Krzysztof Piskuła odebrała puchar. 
Dodatkowo wyłoniono najbardziej 
wartościowego gracza turnieju, któ-
rym został Krzysztof Piskuła. Należy 
podkreślić, że zawodnikom zależało 
przede wszystkim na dobrej zabawie 
w myśl zasad Fair Play. Cel ten uda-
ło  się zrealizować. Organizatorzy 
zapowiedzieli, że w najbliższym cza-
sie planują kolejną edycję turnieju.

Klasy�kacja końcowa: 1. Białe 
Topy, 2. Drożdżu Team, 3. Baku 
Baku, 4. FC Pioch, 5. Gang Albanii, 
6. FC Tłoki.

LOSiR

Piłka nożna plażowa
Międzynarodowe Mistrzostwa Lubonia w Beach Soccer

n
Mistrzostwa piłki plażowej

Zespół „Pogrom Luboń” rozpocznie rozgrywki w sezonie 2015-2016 
w B klasie, w grupie II, i zmierzy się z: ZKS Sękowo, KS Uchorowo, 
LKS Baborówko, KS Lipa, Okoniem Sapowice, Orłami Plewiska, 

Rożnovią Rożnowo, Lasem Puszczykowo, Odlewem Poznań, Poznań-
skim 13 Poznań, Złotymi Złotkowo.

WS

Nowy sezon Pogromu

Terminarz rozgrywek Pogromu Luboń

 30 sierpnia, godz. 17 Pogrom Luboń – Orły Plewiska
 5 września, godz. 16 Las Puszczykowo – Pogrom Luboń
 13 września, godz. 16 Pogrom Luboń – KS Uchorowo
 20 września, godz. 16 Złoci Złotkowo – Pogrom Luboń
 27 września, godz. 16 Pogrom Luboń – Rożnovia Rogożno
 4 października, godz. 18 Poznańska 13 Poznań – Pogrom Luboń
 11 października, godz. 16 Pogrom Luboń – NKS Niepruszewo
 18 października, godz. 15 Pogrom Luboń – Kadet Koziegłowy
 24 października, godz. 15 Okoń Sapowice – Pogrom Luboń
 8 listopada, godz. 14 Pogrom Luboń – Odlew Poznań
 15 listopada, godz. 13 LKS Lipa – Pogrom Luboń

WS

Z powodów osobistych Marek Wilczyński 
zrezygnował z funkcji trenera pierw-
szego zespołu LKS-u. – Chciałbym po-

dziękować Zarządowi klubu, kibicom i całej 
drużynie za wkład w  odbudowanie LKS-u. 
Mam nadzieję, że klub nadal będzie się rozwijał 
pod okiem nowego trenera – zakomunikował. 
Jak nam powiedział prezes Karol Bąkowski, 
wszyscy są zszokowani ta decyzją. Dziękują 
mu jednak za działalność na rzecz klubu oraz 
prowadzenie drużyny seniorów.

Nowym szkoleniowcem seniorów został 
były kapitan i  napastnik LKS-u – Łukasz 
Kubiak. Grał w klubie przez wiele sezonów 
i zna zespół od podstaw.

Władysław Szczepaniak

Zaskakująca decyzja

n
Nowy trener 1. zespołu 
LKS-u – Łukasz Kubiak   fot. 
Władysław Szczepaniak

najskuteczniejszą prasą 
w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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W turnieju Kopenhaga Cup 2015, 
rozgrywanym od 23 do 27 
lipca wzięło udział kilka-

dziesiąt zespołów z Europy w kilku 
kategoriach wiekowych dziewcząt 
i  chłopców. Przybyło około 1500 
uczestników oraz trenerzy i  opie-
kunowie, wśród nich dwa zespoły 
UKS „Jedynka” – młodziki rocz-
nik 2003-2004 i  orliki 2005-2006 
(36 osób, w tym 24 zawodników). 
Turniej zorganizowano w obiekcie 
liczącym 20 boisk piłkarskich, 3 hale 
sportowe z zapleczem i  szatniami. 
Jedna z  hal służyła jako stołówka, 
a  w  innej można było skorzystać 
z różnych gier i zabaw. Były także 
stoiska gastronomiczne i z gadżeta-
mi turniejowymi, m.in. koszulkami, 
piłkami i plecakami.

Wyjechaliśmy autokarem z Lu-
bonia do Rostoku w  Niemczech, 
a następnie przeprawą promową do 
miejscowości Gedser w Danii i da-

lej autokarem do Ishoj. Zakwatero-
wano nas w salach lekcyjnych szko-
ły, każdy uczestnik miał ze sobą 
śpiwór i materac. W piątek od rana 
rozpoczął się turniej. Orliki za prze-
ciwników miały zespoły ze Szwecji, 
Czech, Łotwy i  Litwy. Mecze roz-
grywano 2 razy po 20 minut 
w  dwóch grupach. Każdy zespół 
liczył 7 zawodników (6 + bramkarz). 
Nasz rozpoczął turniej od zwycię-
stwa 6:0 ze Szwedami, a następnie 
przegranej 2:3. W  sobotę chłopcy 
rozegrali 3 mecze. Pierwsze dwa 
odbyły  się w  deszczu. Najpierw 
przegrali 0:4, a następnie pechowo 
zremisowali 1:1(zwycięstwo dawało 
grę o miejsca 1-6). W ostatnim me-
czu lubonianie przegrali 0:3 z naj-
lepszym zespołem w grupie. W nie-
dzielę w meczach �nałowych zwy-
ciężyli w  obu meczach 8:1 i  3:0 
i zajęli ostatecznie 9 miejsce.

W kategorii młodzików grało 15 
zespołów podzielonych na trzy gru-
py. Były zespoły z  Danii, Szwecji, 
Czech, Litwy i Łotwy. W pierwszym 
dniu nasi dwukrotnie spotkali się ze 

Szwedami, oba mecze przegrali. 
W sobotę, po bardzo emocjonują-
cym pierwszym spotkaniu, zremi-
sowali 4:4, a  w  ostatnim meczu 
w grupie przegrali 0:3. Przeciwnicy 
Jedynki okazali się wymagającymi 
zespołami. W  meczu finałowym 
lubonianie wygrali 3:0, kończąc tur-
niej w dobrych humorach.

Podczas zawodów chłopcy Je-
dynki występowali w nowych stro-
jach i dresach, mieli też nowe torby 
klubowe na sprzęt. Państwo Stró-
żyńscy – rodzice Oskara – zakupili 
komplet strojów: białe i  czerwone 
koszulki, dresy i  czerwone torby 
sportowe. Na ubraniach było logo 
UKS i sponsora, a także herb Lubo-
nia, na białych koszulkach znala-
zły  się imiona lub ksywy piłkarzy. 
Dla zespołu młodzików państwo 
Wilczyńscy – rodzice Kacpra – za-
kupili torby sportowe w  kolorze 
niebieskim i dla wszystkich uczest-

ników czapki w  barwach narodo-
wych oraz napoje. Państwo Wielan-
dowie – rodzice Karola – przekaza-
li dla klubu 4 banery z logo klubu, 
miasta i  Polski. Podczas turnieju 
prezentowaliśmy 2 banery, a także 
�agę Lubonia i  Polski. Z  Urzędu 
Miasta otrzymaliśmy koszulki z her-
bem Lubonia dla wszystkich uczest-
ników wyjazdu.

Na zakończenie turnieju, w nie-
dzielę, organizatorzy przygotowali 
nagrody. Pierwsze trzy zespoły 
w każdej kategorii wiekowej odbie-
rały puchary i  medale na scenie, 
pozostali na terenie obiektu sporto-
wego. Dla trenerów wszystkich ze-
społów w  sobotę zorganizowano 
wyjazd do Kopenhagi w celu zwie-
dzenia stadionu narodowego, na 
którym swoje mecze rozgrywa re-
prezentacja Danii. Z UKS Jedynka 
w tym wyjeździe uczestniczyli: Lech 
Bartkowiak i  Hieronim Twardosz 
oraz tłumacz J. Jeziorny. UKS Jedyn-
ka dla organizatorów i sędziów miał 
upominki z  Lubonia: kalendarze, 

Jedynka w Danii
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” na międzynarodowym 
turnieju piłki nożnej w Ishoj koło Kopenhagi

cd.  
obok

n
Reprezentacja UKS „Jedynka” na turnieju w Danii   fot. Jarosław Jeziorny

Puchar Koła

W niedzielę, 28 czerwca na 
Jeziorze Rościnno roze-
grano spławikowe zawody 

wędkarskie o Puchar Koła Polskie-
go Związku Wędkarskiego (PZW) 
„Lubonianka” o  największą rybę. 
Stawką zawodów były puchary oraz 
upominki. W  kategorii senior 1. 
miejsce zajął Walerian Teszner, który 
złowił leszcza o wadze 855 g, drugi 
był Tomasz Łabiński (leszcz 725 g), 
a trzeci – Adam Skorupski (leszcz 
675 g). Wśród juniorów zwyciężyli: 
1. Mateusz Zgrzeba (leszcz 310 g), 
2. Maciej Kmiecik (leszcz 170  g) 
i 3. Monika Leńczuk (leszcz 150 g).

Uhonorowana „Lubonianka”
12 lipca na akwenie Kocie Doły 

rozegrano zawody drużynowe o Pu-
char Prezesa Spółdzielni Mieszka-
niowej w Luboniu. 1. miejsce zajęło 
Koło „Lubonianka”  I (7 pkt), 2. – 

Lipień Poznań (12 pkt), 3. – Mosina 
Miasto (15  pkt), 4. – Komorniki 
(19), 5. – „Lubonianka” II (20), 6. 
– Kolejarz Poznań (22), 7. – Skoki 
(24), 8. – Wilda Poznań (25). Indy-
widualnie najlepszy okazał się Ad-
rian Dudek (2240 g) z koła w Sko-
kach, 2. był Krzysztof Czyżewski 
(1775 g) z koła Lipień Poznań, a 3. 
Marek Leńczuk (1730 g) z „Lubo-
nianka” I.

Na wniosek Zarządu Koła PZW 
„Lubonianka”, Zarząd Okręgu w Po-
znaniu przyznał Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Luboniu Odznakę Ho-
norową „Za Zasługi w  Rozwoju 
Wędkarstwa Wielkopolskiego”, za 
wspieranie działalności PZW. Od-
znakę wręczył przedstawiciel Za-
rządu Okręgu – Juliusz Piątka – na 
ręce prezesa Zarządu Spółdzielni 
– Piotra Konika, po zakończeniu 
zawodów wędkarskich.

Roman Śróda

U wędkarzy

n
Uczestnicy zawodów o Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Luboniu z szefem Lubonianki – Piotrem Konikiem (w ostatnim rzędzie, 
najwyższy z lewej)

Od nowego sezonu 
2015-2016 w Kla-
sie Okręgowej, 

w zespole seniorów LKS-u 
zobaczymy innego kierow-
nika – Krzysztofa Ogro-
dowczyka. W środowisku 
piłkarskim w  Luboniu 
jest już znany, ponieważ 
w zeszłym sezonie pełnił 
tę samą funkcję w Stelli 
Luboń.

WS

Przejście do LKS-u

Krzysztof Ogrodowczyk 
– nowy kierownik 1. zespo-
łu LKS-u   fot. Władysław 
Szczepaniak

n
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 n 01.07 – mieszkańcowi Komornik 
skradziono przy ul. Żabikowskiej za-
bezpieczony rower (nie był zarejestro-
wany w  bazie „Bezpieczny Rower”). 
Straty 3 500 zł.

 n 01-02.07 – przy ul. Źródlanej nie-
znany sprawca uszkodził dwa volkswa-
geny. Zabezpieczono ślady daktylosko-
pijne.

 n 02.07 – po wybiciu bocznej szyby 
volkswagena zaparkowanego na terenie 
�rmy przy ul. Stolarskiej, nieznany 
sprawca skradł narzędzia o  wartości 
ponad 10 000 zł. Technik kryminalisty-
ki zabezpieczył 6 śladów.

 n 02.07 – nieznany sprawca włamał się 
do piwnicy bloku mieszkalnego przy ul. 
Wschodniej i skradł rower o wartości 
1 500 zł.

 n 02.07 – przy ul. Konarzewskiego 
nieznany sprawca uszkodził samochód 
Volvo.

 n 04.07 – przy ul. Sobieskiego policjan-
ci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę (2 
promile).

 n 05.07 – przy ul. Wschodniej poli-
cjanci zatrzymali nietrzeźwego mężczy-
znę, który zniszczył lampę parkingową.

 n 07.07 – skradziono samochód mar-
ki Renault zaparkowany przy ul. Sobie-
skiego. Straty 70 000 zł.

 n 07.07 – policjanci zatrzymali na go-
rącym uczynku nietrzeźwego mężczy-
znę, który skradł kilkanaście butelek 
piwa ze sklepu „Żabka” przy ul. Ponia-
towskiego. Jak się okazało, mężczyzna 
był poszukiwany listem gończym w celu 

doprowadzenia go do 
Aresztu Śledczego.

 n 07.07 – przy ul. Poniatowskiego za-
trzymano mężczyznę, który posiadał 
rower pochodzący z kradzieży.

 n 09.07 – czterech napastników w ko-
miniarkach pobiło pałkami dwóch męż-
czyzn znajdujących  się w  warsztacie 
samochodowym przy ul. Sobieskiego 
(jeden z pokrzywdzonych był nietrzeźwy).

 n 11.07 – przy ul. Powstańców Wlkp. 
mieszkance Lubonia skradziono z to-
rebki portfel z dokumentami, kartami 
płatniczymi i gotów-
ką.

 n 12.07 – z niestrze-
żonego parkingu przy 
ul. Konarzewskiego 
skradziono volkswa-
gena. Straty 45 000 zł.

 n 14.07 – nieznany sprawca włamał się 
do mieszkania w bloku przy ul. Żabi-
kowskiej i skradł z zamkniętej kasetki 
2 100 zł. Zabezpieczono ślady linii pa-
pilarnych.

 n 16.07 – nieznany sprawca włamał się 
do piwnicy w bloku przy ul Sikorskiego 
i skradł 3 felgi samochodowe, 3 opony 
i 4 koła. Straty 3 000 zł.

 n 16.07 – przy ul. Dębieckiej policjan-
ci zatrzymali mężczyznę, który kierował 
samochodem, pomimo posiadania za-
kazu sądowego.

 n 18-19.07 – włamano się do hali ma-
gazynowej przy ul. Chopina i skradzio-
no narzędzia budowlane. Straty 53 500 zł. 
Na miejscu zdarzenia zabezpieczono 
ślady linii papilarnych.

 n 20.07 – po włamaniu się do altany 
na terenie posesji przy ul. Granicznej, 
nieznany sprawca skradł mienie o war-
tości 2  000  zł. Policjanci zatrzymali 
mężczyznę podejrzanego o popełnienie 
tego czynu. Mienie częściowo odzyska-
no. Trwa postępowanie wyjaśniające.

 n 25.07 – w nocy przy ul. Jęczmiennej 
zapalił  się samochód osobowy marki 
Audi. Przyczyną było zwarcie instalacji 
elektrycznej.

 n 25.07 – skradziono volkswagena przy 
ul. Poniatowskiego. Straty 100 000 zł.

 n 25.07 – w sklepie przy ul. Poniatow-
skiego nieznany sprawca skradł telefon 
komórkowy o wartości 1 500 zł.

 n 25.07 – przy ul. Łąkowej zatrzymano 
mężczyznę posiadającego przy sobie 
narkotyki.

 n 25/26.07 – przy 
ul. Konarzewskie-
go nieznany 
sprawca skradł 4 
kołpaki od kół 
samochodu Volks-
wagen.

 n 27/28.07 – przy al. Jana Pawła  II 
skradziono motorower marki Peugeot. 
Straty 2 500 zł.

 n 27-28. 07 – skradziono motorower 
marki Peugeot przy ul. Wschodniej. 
Wartość 3 000 zł.

 n 28.07 – przy ul. Kościuszki zatrzy-
mano nietrzeźwą kobietę, która spra-
wowała opiekę nad dziećmi w wieku 2 
i 4 lata.

 n 29.07 – przy ul. Fabrycznej policjan-
ci zatrzymali mieszkańca Wir, który 
prowadził samochód, pomimo cofnię-
cia uprawnień do kierowania pojazda-
mi.

 n 29.07 – przy ul. Żabikowskiej poli-
cjanci zatrzymali mężczyznę kierujące-

go motocyklem, pomimo posiadania 
zakazu sądowego.

 n 29.07 – przy ul. Polnej policjanci 
zatrzymali nietrzeźwego motocyklistę 
(1 promil).

 n 29/30.07 – skradziono samochód 
Audi przy ul. Przyjaznej. Straty 100 000 zł.

 n 29/30.07 – nieznany sprawca skradł 
dwa wózki dziecięce z klatki schodowej 
bloku mieszkalnego przy ul. Źródlanej.

 n 30.07 – przy ul. Źródlanej mieszkan-
ce Lubonia skradziono torbę sportową, 
w której znajdowały się telefon komór-
kowy i portfel.

 n W lipcu popełniono również 4 prze-
stępstwa internetowe.

Na podstawie danych Policji
Paweł Wolniewicz
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kubki z  herbem Lubonia, propor-
czyki i szaliki klubowe.

Zwiedziliśmy stolicę Danii – Ko-
penhagę. Przy nabrzeżu oglądaliśmy 
Pałac Królewski z  fontanną oraz 
syrenkę – symbol Kopenhagi. Od-
wiedziliśmy Park Rozrywki w Bak-
ken, w którym chłopcy skorzystali 
z  wielu atrakcji. Wieczorem pełni 
wrażeń wróciliśmy do Ishoj. W nie-
dzielę, po ceremonii zakończenia 
i zjedzeniu pizzy udaliśmy się w dro-
gę powrotną. W godzinach rannych 

w poniedziałek dotarliśmy do Lubo-
nia. Opiekę nad uczestnikami wy-
jazdu sprawowali trenerzy i kierow-
nicy drużyn: Lech Bartkowiak, 
Hieronim Twardosz, Dawid Paproc-
ki, Piotr Wilczyński, Jarosław Jezior-
ny, Witold Łukaszewski (opieka 
medyczna) oraz pozostali: Monika 
Stróżyńska, Beata Wilczyńska, Han-
na Wieland, Urszula Bartkowiak 
i Filip Deska.

Lech Bartkowiak

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Ogólnopolski telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży: 
116 111; www.116111.pl

W lipcu skradziono 
w Luboniu 4 samochody. 

Zatrzymano 2 mężczyzn po-
siadających narkotyki

Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

Dla mieszkańców Wielkopolski 
funkcjonuje w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu bezpłatny „Policyjny 
telefon zaufania i 10 minut”: 800 130 334. 
Infolinia jest czynna przez całą dobę. 
Dyżurujący policjanci przyjmują in-
formacje dotyczące szczególnie: braku 
reakcji lub przewlekłego oczekiwania 
na policję w sprawie zgłoszenia prze-
stępstwa lub wykroczenia, sygnałów 
o ich sprawcach, gdy zgłaszający chce 
zachować anonimowość, informacji 
o ukrywających się osobach podejrza-
nych, a także o działaniach lub powiąza-
niach przestępczych policjantów.    PAW

Strażnicy Miejscy wykonali w lip-
cu 380 różnych interwencji.

Kontrolowaliśmy posesje 
zarówno pod kątem dokonania 
przyłączy do kanalizacji sanitarnej, 
jak i złożenia deklaracji na wywóz 
nieczystości stałych. Takich kontro-
li odnotowaliśmy 56.

Za wykroczenia związane z na-
ruszeniem „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Mia-
sta Luboń” ukaraliśmy mandatem 
karnym 8 osób i pouczyliśmy kolej-
ne 23.

Zwracaliśmy również uwagę na 
przerośnięte chwasty, w tym szcze-
gólnie na sygnały dotyczące Barsz-
czu Sosnowskiego, niebezpiecznej 
dla zdrowia ludzi rośliny. Takich 
zgłoszeń było w lipcu 6. Na szczę-
ście żadne z nich się nie potwierdzi-
ło.

29 interwencji dotyczyło zwie-
rząt. Do Ptasiego Azylu przy No-
wym ZOO przewieźliśmy 2 ranne 
ptaki. 8 razy interweniowaliśmy 
w  związku z  bezpańskimi psami 
biegającymi po terenie miasta. Za 
wykroczenie związane z art. 77 Ko-
deksu Wykroczeń, tj. niezachowa-
niem nakazanych i  zwyczajowych 

środków ostrożności przy trzymaniu 
zwierząt, ukaraliśmy mandatami 
karnymi 4 osoby.

Kontynuowaliśmy także wspól-
ne patrole z funkcjonariuszami ko-
misariatu policji w Luboniu, których 
zasadniczym celem jest kontrola 
miejsc publicznych, gdzie najczęściej 
dochodzi do spożywania alkoholu. 
Efektem tych działań stało się uka-
ranie przez strażników 19 osób 
grzywnami mandatowymi. Podob-
ną liczbę mandatów nałożyli poli-
cjanci. Działania takie trwają już 
trzeci rok.

Ze względu na panujące wysokie 
temperatury podczas naszych pa-
troli zwracaliśmy również uwagę na 
miejsca ewentualnych kąpieli, tj. 
Kocie Doły, brzegi Warty, oraz tzw. 
szachty.

Wraz z pracownikami Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
dokonaliśmy 16 kontroli w  miej-
scach zamieszkania osób korzysta-
jących ze wsparcia tej instytucji.

Strażnicy przeprowadzili 32 
konwoje wartości pieniężnych i do-
kumentów.

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

W lipcu Ochotnicza Straż 
Pożarna interweniowała 
60 razy w przypadkach 3 

pożarów i 56 miejscowych zagrożeń. 
Odnotowano też 1 fałszywe wezwanie. 
Zdarzenia miały miejsca w Luboniu, 
Komornikach, Wirach, Trzebawiu, 
Rosnówku, Łęczycy, Chomęcicach, 
Poznaniu oraz na autostradzie A2. 
Statystyka interwencji przedstawia się 
następująco:

 n Luboń – 1 pożar, 1 fałszywe we-
zwanie; 4 zdarzenia na skutek wypad-
ków drogowych i kolizji, w których 
zostały ranne dwie osoby, oraz usu-
wania substancji ropopochodnych; 
29 zdarzeń związanych z usuwaniem 

skutków nawałnic (powalone drze-
wa, zwisające konary i wypompo-
wywanie wody z  zalanych piwnic 
oraz posesji).

 n Poznań – 1 pożar i  13 zdarzeń 
związanych z usuwaniem skutków 
nawałnic.

 n Gmina Komorniki – 1 pożar, 1 
wypadek drogowy, 7 zdarzeń związa-
nych z usuwaniem skutków nawałnic.

 n Gmina Stęszew – 1 zdarzenie zwią-
zane z usuwaniem skutków nawałnicy.

 n Autostrada A2 – 1 wypadek dro-
gowy, w którym została ranna jed-
na osoba.

Norbert Kaźmierczak
OSP
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W nowym komisariacie przy 
ul. Powstańców Wlkp. prace 
budowlane dobiegają końca. 

Powieszono grzejniki i zakończono 
tzw. biały montaż. Przyłączono bu-
dynek do sieci zewnętrznych, zago-
spodarowuje się i porządkuje teren. 
Jak się dowiedzieliśmy od kierow-
nika budowy Michała Mielcarka, 
w trzeciej dekadzie sierpnia zostaną 

przeprowadzone stosowne odbiory 
techniczne. Po ich pozytywnym 
wyniku nowy komisariat zostanie 
wyposażony w  meble i  niezbędny 
sprzęt, po czym we wrześniu poli-
cjanci przeprowadzą się do nowego 
obiektu. Wówczas stary komisariat 
zostanie zburzony, a na jego miejscu 
powstanie parking.

PAW

Wkrótce 
przeprowadzka

n
Budowa nowego komisariatu została zakończona. Po wyburzeniu starej 
siedziby, rusztowania na ścianie frontowej z wejściem od ul. Powstańców 
Wlkp. zostaną rozebrane   fot. Paweł Wolniewicz

We wtorek, 4 sierpnia około 
godz. 7 na 162 kilometrze 
autostrady A2 w kierun-

ku Świecka, pomiędzy węzłami 
w Luboniu i Komornikach, doszło 
do wypadku dwóch samochodów. 
Auto osobowe wjechało w lawetę. 
Dwie osoby ranne przewieziono 
do szpitala. Na miejscu byli obecni 

strażacy z lubońskiej OSP i ze Szko-
ły Aspirantów Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu, policja, po-
gotowie oraz służby autostradowe. 
Informacje o wypadku na wysokości 
Lubonia podawano w  ogólnopol-
skich komunikacyjnych serwisach 
radiowych.

AS

Wypadek na A2

n
Akcja lubońskiej OSP na autostradzie A2 po wypadku 4 sierpnia   fot. OSP

We wtorek, 14 lipca zaalar-
mowani przez rodzinę po-
licjanci, znaleźli w piwnicy 

jednego z  domów przy ul. Cyryla 
Ratajskiego zwłoki 67-letniego męż-
czyzny. Przybyły lekarz potwierdził 

zgon, a technik kryminalistyki prze-
prowadził oględziny miejsca i  za-
bezpieczył stosowne ślady. Na ich 
podstawie biegły sądowy wykluczył 
udział osób trzecich w zdarzeniu.

PAW

Znalezione zwłoki

W nocy w sobotę, 25 lipca, przed godz. 2 na ul. Jęczmiennej zapa-
lił się samochód osobowy marki Audi. Na miejscu zdarzenia in-
terweniował zastęp OSP Luboń. Nikt nie ucierpiał, jednak pojazd 

całkowicie spłonął. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.
AS

Płonący samochód

 n Stu lat i jednego dnia dłużej z oka-
zji urodzin Richardowi Nawrotowi 
życzy Evita z przyjaciółmi z Kow-
bojskiego Miasteczka w Luboniu.

 n Z okazji imienin – ks. Bernar-
dowi Cegle z para�i św. Barbary – 
życzymy błogosławieństwa Bożego 
w pełnieniu służby duszpasterskiej, 
pomyślności w realizacji zadań pa-
rafialnych, zdrowia oraz pokoju 
i pogody ducha.

 n Z okazji imienin – Dyrektor Lu-
bońskiego Ośrodka Kultury Reginie 
Górniaczyk – życzymy pokoju i po-
gody ducha, pomyślności w pracy 
i życiu osobistym, zdrowia i uśmiechu.

 n Anicie Plumińskiej-Mieloch, dy-
rektor Gimnazjum 1 składamy imie-
ninowe życzenia szczęścia, zdrowia 
i pomyślności w życiu prywatnym 
oraz zawodowym.

 n Nowemu Proboszczowi para�i pw. 
św. Jana Bosko – Księdzu Prałatowi 
Romanowi Kubickiemu – błogo-
sławieństwa Bożego, z którego wy-
pływają dary: zdrowie, serdeczność 
otoczenia, powodzenie w realizacji 
celów… Ponadto życzymy entuzja-
zmu w duszpasterzowaniu para�ą 
z charyzmatem patrona.

Jak przesłać życzenia?
W związku z poszerzeniem oferty przesyłania życzeń do rubryk: 

„Z serca” i „Kolacja we dwoje”, zrezygnowaliśmy z zamieszcza-
nia specjalnego kuponu, na którym przyjmowaliśmy powinszo-
wania. Teraz można je kierować do redakcji: e-mailem (adres:  
redakcja@wiescilubonskie.pl), SMS-em [pod numer 71068 wy-
słać: TC.WLZSERCA.(treść życzeń do 160 znaków), koszt usługi 
– 1 zł netto (1,23 zł z VAT)] lub na kartkach (wrzucać do nie-
bieskich skrzynek pocztowych na terenie miasta lub przynieść 
do redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).   (red)

Z serca

Kolacja we dwoje
 n Kochanym Jubilatom – Agniesz-

ce i Damianowi Plewom – z okazji 
10. rocznicy ślubu – dużo zdrowia 
wszelkich pomyślności oraz ob�tych 
łask Bożych życzą Rodzice.

 n Z okazji 10-lecia ślubu Agnieszki 
i Damiana Plewów – moc najser-
deczniejszych życzeń, dużo szczęścia, 
zdrowia, spełnienia marzeń oraz 
wszystkiego, co daje radość – na 
dalsze lata wspólnego życia życzą 
Ania, Jacek, Zuzia i Kacperek.

 n W 37. rocznicę ślubu – Kocha-
nym Rodzicom i Dziadkom – Alek-
sandrze i Mirosławowi Nowickim 
– bukiet najwspanialszych życzeń, 
nieprzemijającej miłości i doczekania 
w szczęściu następnych jubileuszy 
życzą córki z rodzinami.

 n Kochanym Jubilatom – Krystynie 
i Jerzemu Pilarczykom – z okazji 
53. rocznicy ślubu – dużo zdrowia, 
radości, pomyślności oraz wielu 
łask Bożych życzy córka Monika 
z rodziną.

Na kolację do restauracji „Mio-
dziojadło” przy placu Edmunda 
Bojanowskiego 1 wybiorą się w tym 
miesiącu państwo Aleksandra 
i  Mirosław Nowiccy. Życzymy 
przyjemności. Prosimy o  pilny 
kontakt redakcją, ponieważ w tym 
miesiącu, z uwagi na zmianę wła-
ściciela lokalu, konsumpcja będzie 
możliwa jedynie do końca sierpnia.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 29 utworzą rozwiązanie, które 
po wpisaniu do kuponu należy do końca sierpnia, na kartce pocz-
towej, dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz mapka 

str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” na 
terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, wylosujemy 
nagrodę, którą ufundowała �rma MALIBU z ul. Sikorskiego.

Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w poprzednim wydaniu „WL” 
brzmiało: W parku Papieskim nasadzono dęby. Nagrodę wylosował 
Tomasz Młynek z ul. 3 Maja. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w go-
dzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Nasza krzyżówka

Poziomo
3. baskijski tamburyn
7. ósmy stopień skali muzycznej
8. tytuł szlachecki w Anglii
9. rodzaj zarostu
10. wg Biblii – prorok
11. Karol – niemiecki autor powieści
12. cyrk lodowcowy
14. płaskie naczynie służą-

ce do pieczenia mięsa
16. masa opakowania towaru
18. kości ryby
19. marka amerykańskich sa-

mochodów osobowych
20. próg kamienny w korycie rzeki
22. wykonuje trudne ćwicze-

nia sportowe, cyrkowe
27. gatunek papugi
29. bardzo cienkie płótno
30. koncert jednego wykonawcy
31. cyganeria artystyczna
32. alkohol sporządzony na mio-

dzie i korzeniach
33. osoba podpisująca we-

ksel, poręczyciel

Pionowo
1. część składowa przyrzą-

dów optycznych
2. gra z kijem i małą, laną piłką
3. wieża obronna
4. obsługujący bufet w barze
5. sposób bycia, maniera
6. siatka na drążku do wyławiania ryb
13. jednostka powierzchni grun-

tów w krajach anglosaskich
14. ptak z rodziny chruścieli
15. nastrój panujący w ja-

kimś środowisku
17. w mitologii greckiej – cór-

ka Minosa i Pazyfea
21. senator angielski
23. manatki, graty
24. starogrecki poemat epiczny
25. przerwa w przedstawie-

niu teatralnym
26. bicz z plecionego rzemienia
27. budowa ogrodowa
28. świecznik przyścienny

oprac. Bernard Stachowiak

Zabawa polega na odgadywa-
niu ciekawych i charaktery-
stycznych miejsc w Luboniu. 

Prosimy określić, co przedstawia 

opublikowana fotografia i  gdzie 
obiekt się znajduje. Odpowiedzi 
można przesyłać (również pocz-
tą elektroniczną), dostarczać do 

Zgadnij, co to?

n
Kościół pw. św. Jana Pawła II z wie-
żą, w której nad głównym wejściem 
znajduje się witraż z rozetą pokaza-
ną w ub. miesiącu   fot. Jan Błasz-
czak

n
Zgadnij, jakiej nowej inwestycji to fragment?  fot. Jan Błaszczak

Redakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 
62) albo wrzucać do niebieskich 
skrzynek „Wieści Lubońskich” 
na terenie miasta. Kartki z dopi-
skiem: „Zgadnij, co to” muszą być 
podpisane imieniem i nazwiskiem 
uczestnika konkursu. Wśród tych, 
którzy nadeślą poprawne odpo-
wiedzi, rozlosujemy upominki. 
Prosimy też o nadsyłanie swoich 
propozycji (fotografii).

Opublikowane w  ubiegłym 
miesiącu zdjęcie przedstawiało 
rozetę z witraża umieszczonego 
nad głównym wejściem do ko-
ścioła pw. św. Jana Pawła II. Spo-
śród poprawnych odpowiedzi 
wylosowaliśmy tę, którą nadesła-
ła Weronika Młynarczyk z  ul. 
Żabikowskiej. Po odbiór niespo-
dzianki zapraszamy do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/62) w godzi-
nach dyżurów.

(red)
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Niestety, zbliża się koniec wa-
kacji. Już niedługo szkoła, 
spotkania z kolegami, nowe 

wyzwania i nowe sukcesy. Mam na-
dzieję, że macie miłe wspomnienia 
z minionych letnich dni.

Tym razem nie będzie, jak zwy-
kle, zagadek związanych z naszym 
miastem, lecz z wyjazdami „w Pol-
skę” i wakacyjnym odpoczynkiem. 
Przeczytajcie uważnie hasła krzy-
żówki. Być może byliście w  miej-
scach, o które pytam. Prawidłowo 
wpisane nazwy miejscowości utwo-
rzą rozwiązanie.

1. Największa polska wyspa
2. Pierwszy w Polsce park juraj-

ski znajduje  się w  Małopolsce, 
w miejscowości…

3. Największą gotycką warownię 
Europy, twierdzę krzyżacką, zoba-
czymy w…

4. Niewielka wieś na Kaszubach, 
gdzie znajduje się m.in. dom posta-
wiony na dachu oraz najdłuższy stół 
świata wykonany z jednego kawałka 
drewna.
 5.  Najgłębsze jezioro w Polsce
 6.  Największe jezioro w Polsce
 7.  Najszersza plaża w Polsce znaj-

duje się w miejscowości…

 8.  Największe skupisko kilkuset-
letnich dębów w Europie znaj-
duje  się (niedaleko Lubonia) 
w…

 9.  Jedyna w Polsce malowana wieś 
to…

 10.  Największe miasto w  Polsce, 
stolica

11. Największe w Polsce Muzeum 
Motoryzacji i Techniki znajdu-
je się w miejscowości…

12. Jedyna w  Polsce pustynia, to 
Pustynia…

13. Miasto nad Bałtykiem z Aleją 
Sław

14. Z  Sukiennicami, Wawelem 
i smokiem

15. Nazwa miasta i (jednocześnie) 
najdłuższej rzeki w Polsce

16. Zimowa stolica Polski
17. Najstarsza w  Europie fabryka 

zapałek i  Muzeum Produkcji 
Zapałek znajduje się w…

Wyrazy do wpisania (kolejność 
alfabetyczna): Bałtów, Błędowska, 
Hańcza, Kraków, Malbork, Mamry, 
Międzyzdroje, Otrębusy, Rogalin, 
Sianów, Śniardwy, Świnoujście, War-
szawa, Wisła, Wolin, Zakopane, 
Zalipie.

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla DZIECI

I jeszcze rebus, 
chyba łatwiejszy niż 
poprzednio.

Rozwiązanie lip-
cowego rebusu brzmi: 
Bawię  się bezpiecz-
nie, podróżuję, wra-
cam do Lubonia. 
Słodkie niespodzian-
ki za poprawne odpo-
wiedzi wylosowali: 
Ja k u b  R o g a l k a 
z  ul.  ks.  Streicha, 
Julia Zaporowska 
z  ul.  Wiejskiej, 
Ola Stokłosa 
z  ul.  Strumyko-
wej.

Pozdrawiam 
i  życzę miłego za-
kończenia wakacji.

Pani Literka

Z okazji 25-lecia Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców 
„Wieści Lubońskie”, przypa-

dającego w grudniu 2015 r., już od 
kilku miesięcy zapraszamy czytel-
ników do udziału w  największym 
w historii pisma konkursie z  cen-
nymi nagrodami. Obdarujemy 25 
osób, a upominkami będą: kołdry 
antyalergiczne, komplety ręczników, 
bony do zrealizowania w  różnych 
lubońskich �rmach, Pisma święte, 
upominki jubilerskie, piłki nożne.

Co miesiąc prezentujemy po 
dwa wyrazy, które złożą się na koń-
cowe hasło. Ostatnia para ukaże się 
w  listopadowym wydaniu „WL”. 
Listę nagrodzonych opublikujemy 
w  grudniowym numerze „Wieści 
Lubońskich”.

W sierpniu przedstawiamy ko-
lejne dwa elementy hasła: jego, 
Czasopismo.

Władysław Szczepaniak

Jubileuszowy konkurs  
„Wieści Lubońskich”

Serdecznie zapraszamy na pieszą 
pielgrzymkę do Tulec w niedzielę, 
6 września. Wyruszamy trady-

cyjnie sprzed kościoła św. Barbary 
o godz. 6. Szczegółowe informacje już 

wkrótce w ogłoszeniach para�alnych 
oraz na facebook.com/Pielgrzymka-
PieszaDoTulec

RWoj

Kierunek Tulce

Spis zapowiedzi imprez, spotkań, posiedzeń władz miasta, akcji, tur-
niejów itp., zebranych w jednym miejscu. Apelujemy do organizacji 
i czytelników o przekazywanie nam tych informacji.

Co, gdzie, kiedy

 n 16 sierpnia, godz. 12.15 – V Piknik 
z Motoryzacją Wiry 2015 i Między-
narodowy Rajd Pojazdów Zabytko-
wych – Wiry, ul. Zespołowa

 n 22  sierpnia, godz.  12 – mecz 
Luboński KS-Spójnia Strykowo – 
stadion miejski, ul. Rzeczna

 n 23 sierpnia – IV  turniej bule 
z cyklu „Leclerc Luboń CUP 2015” 
– bulodrom, ul. Dojazdowa

 n 24 sierpnia, godz. 10.45 – powi-
tanie kurierów Europejskiego Pony 
Expressu – Kowbojskie Miasteczko, 
ul. Kwiatowa 30 – patrz str. 59

 n 26 sierpnia, godz. 19 – Czy Wiel-
kopolska chce JOW, a przede wszyst-
kim czy Luboń chce JOW? – spotka-
nie z dr. Michałem Urbańczykiem 
– Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Dą-
browskiego – patrz str. 18

 n 30  sierpnia, godz.  17 – mecz 
Pogrom Luboń-Orły Plewiska – 
stadion, ul. Rzeczna

 n 30 sierpnia, godz.  12 – PIK-
NIK  W  WIŚNIOWYM  SADZIE, 
ul. Konarzewskiego – szczegóły na: 
www.lubon.pl

 n 5 września, godz. 12 – Luboński 
KS-Lipno Stęszew – stadion miejski, 
ul. Rzeczna

 n 5 września, godz. 17 – Stella Lu-
boń-Lotnik 1997 Poznań – boisko, 
ul. Szkolna

 n 5 września, godz. 17 – obchody 
Dnia Działkowca i Jubileuszu 40-lecia 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Chemik” – świetlica ROD „Che-
mik”, ul. Graniczna

 n 6 września, godz. 6 – piesza piel-
grzymka do Tulec – zbiórka przy 
kościele św. Barbary

 n 7 września, godz. 16-18 – dy-
żury radnych dla mieszkańców: P. 
Krzyżostaniak – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2; P. Goryniak – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42; 
K. Ekwińska – Gimnazjum nr 1, ul. 
Armii Poznań 27; K. Frąckowiak – 
Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97

 n 12 września, godz. 12 – Luboński 
KS- Concordia Murowana Goślina 
– stadion miejski, ul. Rzeczna

 n 12 września, godz. 15-21 – BIBA  
W  LASKU – park Siewcy, ul. Ro-
mana Maya – patrz str. 44

 n 12 września – znakowanie rowe-
rów podczas Biby w Lasku – park 
Siewcy, ul. Armii Poznań

 n 13 września, godz. 14 – wysta-
wa psów „Nasz wierny przyjaciel” 
– Kowbojskie Miasteczko, ul. Kwia-
towa 10 – patrz str. 59

 n 13 września, godz. 16 – Pogrom 
Luboń-KS Uchorowo – stadion, ul. 
Rzeczna

 n do 15 września – składanie wnio-
sków o przyznanie pomocy w ramach 
„Wyprawki szkolnej” – patrz str. 32

 n 19  września, godz.  16 – Stella 
Luboń-KS 1999 Łopuchowo – bisko, 
ul. Szkolna

 n 19 września – wycieczka do Schwe-
rin – 2 zamki w Niemczech Północ-
nych – organizator szkoła językowa 
GERMAN – informacje 601 169 908

 n 21 września, godz. 16-18 – dy-
żury radnych dla mieszkańców: T. 
Zygmanowska – Urząd Miasta, pl. E. 

Bojanowskiego 2; M. Szwacki – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42; 
P. Izydorski – Gimnazjum nr 1, ul. 
Armii Poznań 27; D. Franek – Ośro-
dek Kultury, ul. Sobieskiego 97

 n do końca września – wystawa ob-
razów, instalacji i fotogra�i Magdale-
ny Kozickiej pt. „Bliżej” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

oprac. HS
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Zgony

Śluby
04.07.2015 r.

 n Łukasz Osiński i Anita Kutzner
31.07.2015 r.

 n Marcin Jabłoński  
 i Magdalena Cichowicz

 n Marian Michałek i Paula Kozłowska
W maju zawarto 7 związków 

małżeńskich. 4 pary nie wyraziły 
zgody na publikację danych.

02.07.2015 r.
 n Tadeusz Dewicki ur. 1955 r.

05.07.2015 r.
 n Stefania Stankowska ur. 1922 r.

06.07.2015 r.
 n Teodor Nowak ur. 1930 r.

09.07.2015 r.
 n Maria Wojtasik ur. 1932 r.

 n Mieczysław Paluszkiewicz ur. 
1925 r.
14.07.2015 r.

 n Andrzej Walkowiak ur. 1948 r.
24.07.2015 r.

 n Joanna Kaczmarek ur. 1932 r.
25.07.2015 r.

 n Janina Szajbe ur. 1942 r.
29.07.2015 r.

 n Joanna Różańska ur. 1923 r.
Jagoda Wawrzyniak

zastępca kierownika USC Luboń

W komisariacie policji 
przy ul. Powstańców 
Wlkp. znajduje się 

znaleziony na terenie Lubonia 
wózek dziecięcy – spacerów-
ka X-lander. Właściciel jest 
proszony o kontakt z dyżur-
nym jednostki pod numerem 
telefonu: 61 841 49 00.

PAW

Czeka na właściciela

 Spacerówka dziecięca z tor-
bą znaleziona w Luboniu   fot. 
Paweł Wolniewicz

Poszukujesz swojego zaginionego 
pupila lub chcesz zaadoptować 
psiaka, zajrzyj do zakładki 

„Zaginione zwierzęta” na stronie 
internetowej 
Urzędu Mia-
sta Luboń. Są 
tam informacje 
nt. schroniska 
w Przyborów-
ku k. Szamo-
tuł, gdzie tra-
�ają bezdom-
ne zwierzęta 
z  Lubonia. 
Przed wizytą 

w schronisku trzeba się skontakto-
wać z Wandą Jerzyk tel. 501 770 118, 
886 368 528; e-mail:weronika@przy-
tuliskauwandy.pl.

Zanim zwierzę tra� do Przybo-
rówka, przez 24 godziny przebywa 
w „Kom-Lubie” (tel. 61 813 05 51). 
Apelujemy o  powiadamianie wła-
ścicieli o ich wałęsających się psach 
lub poinformowanie „Kom-Lubu”. 
Można też pomóc zwierzętom 
w  schronisku w  Przyborówku 
i przynieść dary do: OSP, Gimna-
zjów nr 1 i 2, Szkół Podstawowych 
nr 1, 3 i 4, Urzędu Miasta lub „Kom-
-Lubu” (koordynująca akcję – Mag-
dalena Kryś).

PAW

Zaginione zwierzęta

n
Pięknie umaszczona Dunia z białym kra-
watem i błyskiem w wiernych oczach 
liczy, że znajdzie dobrego, troskliwego 
pana   fot. www.lubon.pl

n

Zapraszamy właścicieli z czworo-
nożnymi przyjaciółmi do Kow-
bojskiego Miasteczka przy ul. 

Kwiatowej w niedzielę, 13 września 
o godz. 14, na wystawę „Nasz wier-
ny przyjaciel”, z której dochód prze-
znaczymy dla zwierząt ze schroniska 
w Mosinie. Wstęp wolny. Wszystkie 
psy mile widziane! Swoim udziałem 
pomogą psiakom w przytulisku! Nie 
masz psa, przyjdź z  całą rodziną 
i baw się razem z nami! W progra-
mie – zabawy i konkurencje z upo-
minkami dla wszystkich przybyłych 
kudłatych czworonogów. Właściciele 
psów będą mogli skorzystać z porad 
lekarza weterynarii. Usługi będzie 
tez świadczył fryzjer dla zwierząt 
(Groomer). Będzie stoisko z ręko-
dziełami wykonanymi w drewnie oraz 
miejsce z artykułami i informacjami 
zoologicznymi. Zobaczymy psa asy-
stującego osobie niepełnosprawnej. 

Dla wszystkich czworonogów będzie 
dostępna woda.

Posiadasz zbędne przedmioty 
i pokarm, które mogą być potrzeb-
ne zwierzakom w schronisku (szcze-
gólnie zimą!), nie wyrzucaj. Bardzo 
prosimy, przynieś do kowbojskiego 
miasteczka i przekaż je na cel do-
broczynny. Przyjmiemy suchą kar-
mę, puszki z pożywieniem dla zwie-
rząt, produkty, witaminy, wysłużone 
kagańce, obroże, smycze, koce, le-
gowiska, budy, itp.

Poszukujemy sponsorów, którzy 
pomogą Przytulisku w Mosinie!

Bliższe informacje uzyskasz 
w kowbojskim miasteczku lub tele-
fonicznie – ul. Kwiatowa  30, tel. 
61 813 09 06 oraz 511 563 491 (Sze-
ryf Cordell – organizator), 
604  379  755 (Jack), 602  751  318 
(Dorota); www.country.pl

Z.H.

Wystawa psów

Kowbojskie Miasteczko przy 
ul. Kwiatowej 30 zaprasza 24 
sierpnia do wzięcia udzia-

łu w kolejnej edycji Europejskiego 
Pony Expressu. W  tym roku za-
kończenie imprezy odbędzie  się 
w Luboniu. Wstęp wolny!

Powitanie polskich rajderów 
(kurierów poczty konnej) nastąpi 
ok. godz. 10.45. Do 9:30 będzie 
można nadać z placówki poczto-
wej na terenie kowbojskiego mia-
steczka pamiątkową widokówkę 
Pony Expressu. Odbędzie się też 
zwiedzanie kowbojskiego mia-
steczka pod kierunkiem szeryfa 
oraz krótka prelekcja dotycząca 
Dzikiego Zachodu.

Zapraszamy Państwa do prze-
życia tej przygody wspólnie 
z nami!

Bliższe informacje uzyskacie 
na miejscu lub telefonicznie: 
604 379 755 lub 602 751 318.

Z.H.

Z finałem w Luboniu

n
Znaczek poczty konnej

W nocy ze środy na czwartek,  
13 sierpnia, w wieku 82 lat zmarł

Antoni Przybylski
znany w Luboniu społecznik, założyciel w latach 80. Towarzystwa  

Miłośników Miasta Lubonia i wieloletni jego prezes, harcerz, 
w 2011 r. uhonorowany Medalem „Zasłużony dla Miasta Luboń”.
Szerzej sylwetkę zmarłego przedstawimy w przyszłym miesiącu.
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Korepetycje
 n Matematyka, �zyka, – nauczyciele, 

dojazd; tel. 532 996 938   (h-195 VII-XII)
 n Matematyka, �zyka, chemia – korepe-

tycje; tel. 509 728 962   (m-155 V-VIII)
 n Korepetycje j. angielski z dojazdem 

do ucznia; tel. 785 602 439   (a-257 VIII)
 n Korepetycje – matematyka, �zyka, 

chemia – absolwentka Politechniki; tel. 
785 602 438   (a-257 VIII)

 n Chemia, �zyka, matematyka – ko-
repetycje, gimnazjum; tel. 785 602 439   
(a-257 VIII)

 n Angielski – korepetycje z dojazdem 
do ucznia; tel. 723 517 463   (a-257 VIII)

 n Język niemiecki – korepetycje; tel. 
600 351 347   (097)

 n Matematyka, nauczyciel; tel. 796 906 506   
(h-235 VII-IX)

 n Korepetycje niemiecki, dojeżdżam; 
tel. 505 448 085   (r-249 VIII-X)

 n Angielski, niemiecki – podstawówka, 
gimnazjum, liceum, przygotowanie do 
matury; tel. 784 878 579   (r-258 VIII)

 n Matematyka, �zyka – gimnazjum, 
liceum, przygotowanie do egzaminu ma-
turalnego; tel. 697 748 835   (r-258 VIII)

 n Doktor nauk przyrodniczych udziela 
lekcji biologii, chemii i biochemii na 
wszystkich poziomach nauczania; tel. 
601 947 721    (r-262 VIII-IX)

 n Korepetycje z matematyki i �zyki na 
wszystkich poziomach nauczania; tel. 
601 757 522   (r-262 VIII-IX)

 n J. niemiecki; tel. 600  816  007    
(r-264 VIII-XI)

Praca
 n Zakład dekarski przyjmie dekarzy – 

pracowników; tel. 606 666 153   (r-tw)
 n Przyjmę pracowników do wykańcza-

nia domów i mieszkań; tel. 513 130 522   
(m-III-XII)

 n Uczciwa i sumienna pani posprzą-
ta dom lub mieszkanie, również z my-
ciem okien i prasowaniem (tanio!). Lu-
boń i okolice w godz. od 8 do 13; tel. 
603 724 937   (m-VI-VIII)

 n Pracowników produkcyjnych, spawa-
czy MAG poszukuje STEELPRESS SP. 
z O.O., Luboń, ul. Powstańców Wlkp. 48; 
kadry@spp.net.pl   (r-VII-XI)

 n Poszukuję pani do opieki nad bliź-
niakami (chłopiec i dziewczynka) od 
stycznia 2016 r.; tel. 665 248 615   (r-
-239-VIII)

 n Firma sprzątająca poszukuje pani do 
sprzątania biur; tel. 732 698 620   (r-VIII)

 n Sumienna uczciwa dokładna pani 
posprząta mieszkanie 1x lub 2x w ty-
godniu Luboń i okolice: tel. 695 746 028   
(r-VIII)

 n Przyjmę do nowootwartego Fresh-
Marketu przy ulicy Żabikowskiej  38 
w Wirach; tel. 790 695 205   (r-VIII)

 n Pracowita, dokładna i  sumienna 
pani szuka pracy (prasowanie), tel. 
603 724 937   (a-VIII-X)

 n Stolarnia zatrudni rencistę emeryta 
na ½ etatu; tel. 502 390 846   (r-VIII)

 n Zatrudnię sprzątaczkę i  kucharkę, 
cv wysłać na: przedszkole@calinecz-
ka.net   (r-VIII)

 n Zatrudnię nauczyciela po studiach pe-
dagogicznych do przedszkola w Luboniu. 
cv wysyłać na: olga15@o2.pl   (r-VIII)

 n Firma Bemo motors zatrudni na umo-
wę o pracę (mile widziane orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności i prawo 
jazdy kat.B) na stanowisko: myjkowy 
(praca w myjni samochodowej ręcznej 
i automatycznej), Poznań, ul. Opłotki 15 
(na granicy z Luboniem); tel. od 9 do 15 
61 890 06 84 lub 61 890 06 82   (r-VIII)

 n Firma Bemo  motors zatrudni na 
umowę o pracę (mile widziane orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności) 
na stanowisko: sprzątaczka, Poznań ul. 
Opłotki 15 (na granicy z Luboniem); tel. 

Zrezygnowaliśmy z publikowania specjalnego kuponu na bez-
płatne ogłoszenia drobne w sprawie pracy. Można je teraz kie-
rować do redakcji: e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.

pl) oraz na kartkach (wrzucać do niebieskich skrzynek pocztowych 
na terenie miasta lub przynieść do redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).

Przypominamy, że jako bezpłatne przyjmujemy ogłoszenia, które 
dotyczą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, poszu-
kujemy magazyniera itp.) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje stałe-
go zatrudnienia (np. elektryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).

Ogłoszenie o pracę
Informacje

Ogłoszenia drobne

od 9 do 15 61 890 06 84 lub 61 890 06 82   
(r-VIII)

 n Zaopiekuję  się starszą osobą; tel. 
506 972 639   (h-VIII)

 n Zatrudnię na ¾ etatu panią do skle-
pu spożywczo-monopolowego. Mile 
widziane doświadczenie w handlu, tel. 
691 051 853   (h-VIII)

 n Zakład Krawiecki zatrudni do praso-
wania garniturów męskich, praca stała, 
jednozmianowa, pełen etat, Łęczyca; tel. 
606 509 565   (h-VIII)

 n Poszukuję Pani, która odbierze dwójkę 
dzieci 11-letnich ze szkoły i przypilnu-
je lekcji. Wiek nie jest ważny; 793 019 
456   (h-VIII)

 n Poszukuję do pracy chałupniczej; tel. 
507 624 828   (h-VIII)

Usługi
 n Projektowanie, zakładanie i konser-

wacja ogrodów, oczka wodne, fontanny, 
ogrody zimowe, akwaria, rozdrabnianie 
i utylizacja gałęzi, tel. 501 595 730   (rr-do)

 n Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   
(r-bs)

 n Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 
malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrau-
liczne – złota rączka – tel. 503 712 456   
(h-236 VIII)

 n Naprawa 24 h, montaż junkersów, ko-
tłów, kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   
(r-210 VII-IX)

 n Karcher: tel. 664 222 905   (r-118 IV-IX)
 n Malowanie, szpachlowanie, tapeto-

wanie; tel. 601 57 44 87   (r-122 IV-XII)
 n Układanie płytek; tel. 502  297  179   

(h-265-VIII-XI)
 n Karcher – czyszczenie: dywanów, wy-

kładzin, tapicerek meblowych i samo-
chodowych. Czyszczenie, konserwacja 
skór – auto – dom. Polerowanie, zabez-
pieczenie lakieru. Wystawiam faktury 
VAT. Tel. 600 217 065   (r-254 VIII)

 n Cyklinowanie i  lakierowanie; tel. 
61 8 133 945   (314)

Nieruchomości
 n Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam 

działkę budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy 
jeziorze, tel. 600 322 991   (r-209-VII-IX)

 n Wezmę w najem lokal, dom do re-
montu (80-120 m2) na terenie Lubonia 
na gabinety lekarskie; tel. 618 13 12 11   
(r-196-VI-VIII)

 n Wynajmę halę dwupoziomową, 320m², 
tel. 509 127 704   (a-261 VIII-IX)

 n Wynajmę 2 pokoje z  aneksem ku-
chennym w Luboniu; tel. 509 602 654   
(r-263 VIII)

Inne
 n Kupię auta do 10  tys.  zł, umowa 

i  gotówka do ręki; tel. 798  827  337    
(m-223 VII-IX)

Na skrzyżowaniu ulic Żabikowska – Pułaskiego znaleziono 
pęk kluczy zaczepionych na smyczy. Zgubę można odebrać 
w redakcji pod adresem Wschodnia 23a., lok.62.

AS

Znaleziono klucze

Centrum Medyczne HCP – Lecznictwo Ambulatoryjne przy 
ul. Lipowej 60 ponownie zmieniło numer tel. – 618 303 318.

AS

Do Informatora Medycznego

W sobotę, 5 września o godz. 17 
w  świetlicy Rodzinne-
go Ogrodu Działkowego 

(ROD) „Chemik” przy ul. Granicz-
nej odbędzie się zebranie członków 

ogrodu połączone z obchodami Dnia 
Działkowca oraz Jubileuszu 40-lecia 
istnienia ROD „Chemik” w Luboniu.

Jan Błaszczak
prezes

Jubileusz Chemika
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ALARMOWE
 n KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, 
tel. 61 813 09 97

 n POGOTOWIE RATUNKOWE
 ul. Pułaskiego 15 – pomoc doraźna  

pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.
 – tel. 61 864 88 94, 
 wypadki, nagłe zachorowania  

– tel. 112 lub 999
 n STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzyso-

wego, tel. 697 630 284
 n 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

 n POGOTOWIE WOD.-KAN.
 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 

(24 h); 994 – doraźne interwencje
 n POSTERUNEK ENERGETYCZNY

 ul. Fabryczna 4, tel. 61 813 03 02, zgło-
szenia usterek, tel. 24h 991 (informacje 
o planowanych przerwach w dosta-
wach prądu); www.operatorenea.pl

 n ENETA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
 n  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 697 630 824
 n SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
 n  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl

 n PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
 n  Centrum Zagospodarowania Odpa-
dów – Selekt –sp. z o.o. (instalacja)

 www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE
 n   TRANSLUB

ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

 n  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/

 n STACJA PKP
 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757

 n POCZTY
– ul. Wschodnia 22/19 C,  

tel. 61 899 11 41,  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 61 813 03 52, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 18, tel. 
61 813 02 33, pn. – pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 
61 813 03 82,  pn. – pt. 8 – 18

 n 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

 n  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
 n PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDRO-
WIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20

 n GMINNA KOMISJA ROZ-
WIĄZYWANIA PROBLE-
MÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel.663 504 894

 n APTEKI CZYNNE PO 19
– „Złoty Lek”, ul. Żabikow-

ska 16, tel. 61 813 08 11, pon. 
– pt. 9 – 22, sob. 9 – 18

– „Alga” CH PAJO, ul. Żabikowska 66, tel. 
61 899 41 27, pon. – sob.  
9 – 21, niedz. 10 – 21

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51 lok. 1, tel. 
61 810 31 85, pon. –  
pt. 8 – 21, sob. 8 – 14

– „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44,  
tel. 61 893 16 06, pn. – pt. 
8 – 20, sob. 8 – 14

– „Niezwykła”, ul. Fabryczna (naroż-
nik z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 22, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, pon.– pt. 
8 – 20, sob. 8 – 14

– „Arnika”, pl. E. Bojanowskiego 3,  
 tel. 61 813 02 82,  
pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06,  
pon. – pt. 8.00 – 20, sob. 8.00 – 14

 n KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

 n BANKOMATY 24h
- PKO BP – ul. Sikorskiego
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59,  

CH Pajo – ul. Żabikowska 66,  
CH Factory – ul. Dębiecka 1

INSTYTUCJE PUBLICZNE
 n URZĄD MIEJSKI w LUBONIU

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.wokiss.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
 n BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
 n MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
 n KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. 1 Maja 4, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bo-
janowskiego – pl. E. Bojanow-
skiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13

 n MUZEUM MARTYROLOGICZNE
ul. Niezłomnych 2,   

tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne
wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14

 n BIBLIOTEKA MIEJSKA
 http://www.biblub.com.pl, 

ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  
pn., śr. 12 – 20, wt., czw. 9 – 15, 
pt. 12 – 19, sob. 9 – 13 (VII i VIII: 
pt. 9 – 15, sob. nieczynne)

 Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przy-
chodnia), tel. 785 874 382, pn. 11.30–18,  
wt. 9 – 15, śr. 10.00 – 16.30 

 Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 97 (Ośrodek 
Kultury) wt., czw. 12 – 19,  
pt. 9 – 15, tel. 607 874 382

 n OŚRODEK KULTURY
 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, 

kom. 500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

 n  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

 n PRZEDSZKOLA
Publiczne:
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Tip-Topka Odkrywcy,  

ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06
- Nr 5 Weseli Sportowcy,  

ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 

tel. 61 893 03 59
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 

ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42
Niepubliczne:
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Sióstr Służebniczek, pl. E. Boja-

nowskiego 6, tel. 500 405 422
- Calineczka, ul. Poniatowskiego 42 A, 
 tel. 61 813 95 55
- Chatka Skrzatka, ul. Szkolna 68,  

 tel. 608-396-840
- Czarodziejski Ogród, ul. Kopernika 10a,  

tel. 61 639 58 08
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  

tel. 881 693 625
- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  

tel. 694 994 700
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

 n SZKOŁY PODSTAWOWE
 Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  

tel. 61 813 04 92
 Nr 2, ul. Żabikowska 40,  

tel. 61 813 03 92
 Nr 3, ul. Dąbrowskiego 2a,  

tel. 61 813 04 42
 Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81

 n GIMNAZJA
 Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  

tel. 61 810 28 38
 Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  

tel. 61 893 23 16
 n GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostat-
ni pt. miesiąca mityng otwarty) sal-
ka Zgromadzenia Sióstr Służebni-
czek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6

 n  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury człon-
ków rady nadzorczej – pierw-
szy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  LUBOŃSKI
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