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Oświetlona ul. Wschodnia w  Nowym Cen-
trum Lubonia – widok od ul. Kopernika    
fot. Rafał Wojtyniak

Śródmieściem Lubonia zwy-
kliśmy nazywać obszar zajęty 
przez osiedla deweloperskie 

położone w rejonie ul. Pułaskiego, al. 
Jana Pawła II, ul. Wschodniej i Ko-
narzewskiego, zapominając niejako, 
że zaplanowane przez pierwszą Radę 
Miasta w latach 90. centrum mia-
sta, powstałe na styku dawnych wsi: 
Luboń, Lasek i Żabikowo, to teren 
znacznie większy (pomiędzy ulica-
mi: Powstańców Wlkp., Żabikowską, 
Fabryczną, Ogrodową, Dworcową 
i Okrzei) – czytaj: specjalna wkład-
ka „WL” 10-1993. W 1997 r. władze 
miasta stworzyły dla niego Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego (mpzp) – „Luboń-Centrum” 
(zmiany np. w 2009 i 2014 r.). Biorąc 
pod uwagę obszar NCL powszechnie 
przyjęty jako śródmieście, można 
powiedzieć, że po latach zastoju 

w „sercu miasta” wreszcie drgnęło. 
Dostrzegalne zmiany odnotować 

należy tym razem 
po stronie władz, 
które jako podmiot 
odpowiedzialny 
za infrastrukturę, 
w ciągu 12 lat, od-
kąd oddano w tym 
miejscu do użytku 
pierwszy blok, nie 
przeprowadziły na 
tym obszarze żad-
nej inwestycji, która 
w  sposób odczu-
walny poprawiłaby 

Miasto inwestuje w NCL!
W corocznym raporcie z Nowego Centrum Lubonia – o nowych przedsięwzięciach, problemach 
i bałaganie komunikacyjnym

komfort życia mieszkańców (nie li-
cząc wykonanej przed kilkoma laty 
kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego 
i Konarzewskiego). Przedsięwzię-
ciem jakościowo najistotniejszym 
jest obecnie budowa oświetlenia 
na wybranych ulicach centrum. 
Decyzji i  pieniędzy na drogi na 
razie nie ma, ale są starania i pro-
jekty. Niestety, konsekwencje bli-
sko 20-letnich zaniechań w  NCL 
(tyle minęło od uchwalenia mpzp 
dla tego terenu) generują problemy. 
Niektóre z  nich  się nawarstwiają, 
jak komunikacja, nad którą nikt tu 
nie panuje.

n
Pu zamontowaniu lamp ulicznych widać przewidzianą w projekcie budowy 
rzeczywistą szerokość jezdni ul. Wschodniej. Czy dzięki oświetleniu ulic 
o zmroku będzie w NCL mniej kradzieży i bezpieczniej?   fot. Hanna Siatka

n
Jedyna latarnia na odcinku al. Jana Pawła II od ul. 
Wschodniej w kierunku Konarzewskiego (okolice 
planowanego ronda). Zdaniem władz, gdyby dziś, 
zgodnie z projektem, wybudować oświetlenie na 
tym fragmencie „alei”, lampy znalazłyby się niemal na 
środku obecnej drogi, co zagrażałoby bezpieczeń-
stwu uczestników ruchu (tymczasem na odcinku ul. 
Wschodniej od skrzyżowania z Jana Pawła II w kie-
runku Okrzei tak właśnie stoją)   fot. Hanna Siatka

n
Jedyna od kilku lat inwestycja budowlana w NCL – blok �rmy 
IMMO-INVEST w kształcie litery „V” oddany pod koniec 2014 r. 
przy ul. Wschodniej 28 (poprzednią inwestycję w NCL – 
7-kondygnacyjny punktowiec Maxbudu – skończono 
w 2012 r.). Mieszkania od 2. do 4. kondygnacji nadziemnej 
wyposażono w balkony. Pod ziemią znajduje się hala garażo-
wa   fot. Hanna Siatka
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Jest chociaż jaśniej
W lipcu br. Zakład Energetycz-

ny SEM SJ z  Łęczycy rozpoczął 
montaż instalacji oświetleniowej na 
ciemnych dotąd ulicach śródmieścia 
(niektóre osiedla w NCL posiadają 
wewnętrzne oświetlenie). Inwestycja 
nie dotyczy jednak wszystkich dróg 
w centrum. Pominięto jedną z głów-
nych ul. Mizerki i fragment al. Jana 
Pawła  II (od ul. Wschodniej do 

Konarzewskiego), nie mówiąc już 
o drogach skrajnych (np. Broniew-
skiego czy Kurpińskiego), przebie-
gających dziś niekoniecznie w miej-
scu planowanych. Osobny projekt 
na budowę oświetlenia wykonano 
w oparciu o zatwierdzone przez Sta-
rostwo Powiatowe projekty budowy 
dróg: ul. Wschodniej (czytaj „WL” 
11-2013, str. 12) oraz al. Jana Paw-
ła II („WL” 3-2014, str. 12). Realiza-

cję przewidziano na odcinkach, na 
których nie występuje kolizja istnie-
jącego układu drogowego z  tym, 
który powstanie po wybudowaniu 
głównych dróg NCL (czytaj odpo-
wiedź Wydziału Inwestycji Urzędu 
Miasta na „Pytanie do władz” – 
„WL” 08-2015, str. 28). Jak się do-
wiadujemy, oświetlenie na planowa-
nych rondach (patrz mapka) oraz 
pominiętym odcinku al. Jana Paw-
ła II będzie jednak możliwe dopiero 
po powstaniu infrastruktury tech-
nicznej (kanalizacja deszczowa i sa-
nitarna). Jak zatem w  kontekście 
tych wyjaśnień tłumaczyć postawie-
nie lamp ulicznych (10 sztuk) na 
odcinku ul. Wschodniej skręcają-
cym za budynkiem nr 27 na północ 
w  kierunku ul. Pułaskiego (wylot 
naprzeciw stacji Pogotowia Ratun-
kowego), którego w projekcie budo-
wy ul. Wschodniej nie uwzględnio-
no? Czy lampy na pewno stanęły 
tam w odpowiednim miejscu przy-
szłego pasa drogi, która dziś prze-
biega niekoniecznie w pasie doce-
lowej ulicy? Absurdalnie, akurat ten 
rejon został wcześniej oświetlony 
również przez dewelopera. Dodat-
kowe światło rzucają na ulicę rów-
nież lampy, które zamontowano 
w przylegających do ulicy 
osiedlowych „ogródkach”. 
Są tu więc aż 3 systemy 
oświetlenia.

n
Jedyny zadbany, publiczny teren w NCL – położony centralnie plac miejski z przyrządami do zabaw dla dzieci, 
miejscem do gry i ławkami  – docelowo ma tu stanąć ratusz z parkingami   fot. Hanna Siatka

n
Uporządkowany przed piknikiem 30 sierpnia Wiśniowy Sad pomiędzy ul. 
Konarzewskiego a Fabryczną (więcej o pierwszej imprezie integracyjnej 
w tym miejscu na str. 41) – pomysł władz miasta na tymczasowe zagospo-
darowanie terenu przyszłej drogi dla celów rekreacyjnych mieszkańców. 
Tędy będzie przebiegać przedłużenie alei do ul. Fabrycznej. Obok – jako 
ul. Prusa – znajduje się utrzymywana przez miasto (utwardzona tłucz-
niem, z wybrukowanym wjazdem) droga łącząca ul. Konarzewskiego 
z Fabryczną (docelowo zostanie zlikwidowana)   fot. Hanna Siatka
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DOBRE, BO... 
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

W dniach 28-30 września 
w  Berlinie odbyły  się 
III  Mistrzostwa Świata 

ISBO Speedminton Word Cham-
pionship, które zgromadziły 500 
zawodników. Polska reprezentacja, 
która liczyła ponad 50 zawodników, 
przywiozła aż 13 krążków, dzięki 
czemu w  klasy�kacji medalowej 
zajęła 2. miejsce. Doskonale zapre-
zentowali się zawodnicy RUK-CUK 
Luboń. Największą niespodziankę 
sprawiła Katarzyna Sitarz, która wy-
walczyła tytuł Wicemistrzyni Świata 

w kategorii +35. Natomiast Tomasz 
Kaczmarek został brązowym meda-
listą w najważniejszej kategorii open. 

Ponadto 5. miejsce zdobyła 
Dominika Lubińska.

Speed badminton po-
chodzi z  Niemiec, gdzie 
jest znany od 10 lat. To 
połączenie trzech dyscy-
plin – squasha, badminto-
na i tenisa. Gra się rakietą 
podobną do gry w squasha, 
ale nie piłką, lecz specjal-
nymi lotkami. Boisko to 
dwa kwadraty o wymiarach 
5,5 m, których każdy z za-
wodników ma za zadanie-
„bronić”. W  odróżnieniu 
od badmintona czy tenisa 
nie ma między nimi siatki. 
Można rozgrywać mecze 
pojedynczo lub w  deblu. 
W speed badmintona moż-
na grać praktycznie wszę-
dzie: w parku, na łące czy 
nawet na plaży. W  wersji 
rekreacyjnej nie potrzeba nawet 
boiska, wystarczą dwie rakiety i lot-
ka. Jest też odmiana nocna, czyli 
blackminton, gra się wtedy w zupeł-
nych ciemnościach, używając �u-
orescencyjnych lamp i lotek.

Do Berlina drużyna RUK-CUK 
Luboń wyjechała w  4-osobowym 

składzie: Dominika Lubińska, Ka-
tarzyna Sitarz, Tomasz Kaczmarek 
i Maciej Kędziora. Z powodów oso-
bistych zabrakło Izy Polichnowskiej, 
która spopularyzowała tę grę 
w Luboniu. Dla wszystkich zawod-
ników były to pierwsze mistrzostwa 
świata. Poprzedzały je naprawdę 

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

Dobre, bo prestiżowe

Mamy Mistrzów Świata!
Katarzyna Sitarz i Tomasz Kaczmarek na podium

cd.  
na str. 
52

n
Katarzyna Sitarz i Tomasz Kaczmarek – RUK-CUK 
Luboń –  medaliści Mistrzostw Świata w speed 
badmintonie   fot. Paweł Dembczyński

Katarzyna Sitarz – mieszka i pracu-
je w Luboniu. Ma dwóch dorosłych sy-
nów – Tomka i  Andrzeja. Wolny czas 
poświęca pasji – speed badmintonowi. 
Zaczęła grać w 2013 r. Trenuje regularnie. 
W turniejach gra w kategorii kobiet +35. 
Pierwszym jej sukcesem był brązowy 
medal podczas Polish Open w 2014 r., 
potem wicemistrzostwo Polski. W tym 
roku zdobyła złoty medal Dutch Open 
w Amsterdamie i srebrny medal Czech 
Open w Pradze. Największym sukcesem 
jest jednak zdobyty właśnie srebrny me-
dal Mistrzostw Świata w Berlinie. Zaj-
muje drugie miejsce w światowym ran-
kingu zawodniczek w kategorii +35.

Tomasz Kaczmarek – studiuje 
�zjoterapię na Uniwersytecie Me-
dycznym w Poznaniu (III rok). Ze 
sportem jest związany od 1. klasy 
szkoły podstawowej (SP  3), kiedy 
zaczął grać w tenisa ziemnego (jest 
też absolwentem Gimnazjum nr 2). 
Teraz jest instruktorem. W  tym, 
roku razem z kolegami z uniwersy-
tetu, zdobył Mistrzostwo Polski 
Uczelni Medycznych. W speed bad-
mintona gra od 2 lat. Został dwa 
razy pod rząd Mistrzem Polski w ka-
tegorii open, był 3. podczas Otwar-
tych Mistrzostwach Węgier w sin-
glu, a w deblu zdobył złoty medal. 
Wspólnie z  Marcinem Ociepą 
z Wrocławia jest Mistrzem Europy 
w  deblu. Największym sukcesem 
jest właśnie zdobyty brązowy medal 
Mistrzostwach Świata. W  świato-
wym rankingu zajmuje 2. miejsce 
w  grze podwójnej, a  w  rankingu 
singlowym po ostatnim sukcesie, 
prawdopodobnie znajdzie  się 
w pierwszej dziesiątce.
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nego oraz delegacja Stowarzyszenia 
Seniorów Lotnictwa Wojskowego 
(SSLW) RP w liczbie 42 osób z całej 
Polski na czele z głównym organiza-
torem wyjazdu do Anglii – prezesem 
Zarządu Głównego gen. dyw. Fran-
ciszkiem Maciołą. Uroczystość roz-
poczęto wprowadzeniem pocztów 
sztandarowych Szkoły Lotniczej 
RAF, Szkoły Lotniczej w Dęblinie, 
Harcerstwa Polskiego i szkół pol-
skich w Londynie. Z udziałem or-
kiestry RAF. Po odegraniu hymnów 
Polski i Wielkiej Brytanii głos za-
brał Ryszard Kornicki (syn Fran-
ciszka – byłego dowódcy 308. Dy-
wizjonu Myśliwskiego Krakowskie-
go, który obecnie liczy 98 lat i uczest-
niczył w uroczystości siedząc w wóz-
ku inwalidzkim), po czym polski 
kapelan lotników poprowadził mo-
dlitwę za nieżyjących już weteranów 
tej historycznej bitwy. Następnie 
złożono wieńce pod pomnikiem. 
Wieńce w  kształcie szachownicy 
z kwiatów biało-czerwonych składa-
li generał dywizji, pilot Jan Śliwka 
– główny inspektor szkolenia lotni-
czego i gen. dywizji pilot Franciszek 
Macioła. To oni przyczynili  się do 
alianckiego zwycięstwa sprzed 75 lat 
i okazali  się jednymi z najlepszych 
pilotów wśród obrońców Wysp Bry-
tyjskich – podkreślano podczas uro-
czystości upamiętniającej wkład 
polskich lotników w bitwę o Anglię. 
Obchody uświetnił przelot zabytko-
wego samolotu Hurricane w barwach 
Dywizjonu 303.

Swój pobyt w Northolt relacjo-
nuje lubonianin z pochodzenia puł-
kownik pilot Jan Jąkała, którego 
postać szeroko opisywaliśmy przed 
ponad 2 laty (czytaj „WL” 06-2013, 
str. 31): Dzięki życzliwości dowódcy 
sił powietrznych podróż odbyliśmy 
samolotem wojskowym CASA C-295 
z lotniska Krzesiny na lotnisko Kró-
lewskich Sił Powietrznych RAF 
w Northolt, gdzie bazowały polskie 
dywizje podczas Bitwy o  Anglię. 
Pierwszy dzień, 4 września mieliśmy 
wypełniony zwiedzaniem Londynu. 
Nazajutrz cała uroczystość miała 
charakter historyczno-patriotyczny 
i była przepełniona wzajemnym sza-
cunkiem i życzliwością między naszą 
delegacją i miejscową Polonią. Poni-
żej, za pomnikiem, na ścianie są 
wypisane nazwiska polskich lotników 
poległych w czasie działań bojowych 
z terytorium Wielkiej Brytanii. Po-
zostaje w nas lotnikach bolesny żal, 
że tak wielu młodych lotników Pola-
ków oddało życie w bitwach o wol-
ność naszą i  Brytyjczyków, a  tak 
niewiele śladów pamięci po nich 
pozostało na terenach Wielkiej Bry-
tanii – zwłaszcza w  Muzeum Lot-
nictwa. W  dniu odlotu do Polski, 
6 września zwiedziliśmy podziemne 
Centrum Dowodzenia RAF, z które-
go kierowano działaniami bojowymi 
w Bitwie o Anglię i inwazją w Nor-
mandii. Podczas tych działań obecni 
byli m.in. Winston Churhill, Bernard 
Law Montgomery, Dwight Aisenho-
wer i Charles De Gaulle. Centrum, 

DOBRE, BO... 
Dobre, bo patriotyczne

Lubonianie w Northolt

n
Poczty sztandarowe polskiej delegacji przed pomnikiem ku czci pamięci 
polskich lotników walczących w Bitwie o Anglię (Jan Jąkała trzeci z pra-
wej, Stefan Gajdziński drugi z lewej). W górnej części pomnika umieszczo-
ne są numery i nazwy polskich dywizjonów myśliwców, natomiast w dol-
nej bombowców. U samej góry upamiętniono dywizjon 302 o nazwie 
Poznań. Na zdjęciu obok dwaj lubonianie z pochodzenia: Jan Jąkała (z 
prawej) ze sztandarem Zarządu Głównego SSLW RP i Stefan Gajdziński ze 
sztandarem Oddziału Poznańskiego w Northolt   fot. Jan Gronda

Weterani lotnictwa wojskowe-
go, wśród nich pochodzący 
z naszego miasta płk. pilot 

Jan Jąkała i płk. pilot Stefan Gajdziń-
ski, wzięli udział w uroczystościach 
75. rocznicy bitwy o Anglię, które 
odbyły się w Northolt pod Londynem. 
Bez przesady można powiedzieć, że 
nigdy wcześniej ani później losy świa-

ta nie zależa-
ły tak bardzo 
od wyniku 
podniebnych 
starć. Nigdy 
wcześniej 
ani później 
tak wielu 

nie zawdzięczało tak wiele tak nie-
licznym.

W sobotę, 5 września komba-
tanci, przedstawiciele polskich i bry-
tyjskich sił zbrojnych oraz władz 
lokalnych, w sumie ponad 250 osób, 
uczciło 75. rocznicę Bitwy o Anglię. 
Uroczystości odbyły się przy pomni-
ku polskich lotników koło bazy lot-
niczej Northolt w zachodnim Lon-
dynie. Poprzedziło je okolicznościo-
we otwarcie Parku Pamięci Polskich 
Lotników, przygotowanego we 
współpracy dzielnicy Hillingdon 
z  polską ambasadą w  Londynie. 
W uroczystości uczestniczyli nielicz-

ni z żyjących weterani lotnictwa 
polskiego i  Wielkiej Brytanii, 
młodzież Przysposobienia Lot-
niczego, polskich szkół i har-

cerstwa polonij-



9/2015

6

DOBRE, BO... 

Luboński Szlak Architektury 
Przemysłowej (LSAP) powstał 
z inicjatywy Miasta Lubonia, 

Ośrodka Kultury, PLOT-u (Poznańska 
Lokalna Organizacja Turystyczna) 
oraz lubońskich �rm funkcjonujących 
dziś w dawnych fabrykach. Począw-
szy od 26 września, w każdą ostatnią 
sobotę miesiąca będą organizowane 
wycieczki busem wyjeżdżającym 
spod Muzeum Narodowego w Po-
znaniu od godz. 10 do 13. Atrak-
cja w cenie 15 zł (bilet normalny) 
i 12 zł (ulgowy) gwarantuje przejazd 

z przewodnikiem – lubonianką, dr 
Izabellą Szczepaniak – przez LSAP, 
czyli kolejno: zabytkowa szkoła przy 
ul. Armii Poznań (na mapce – 1), 
budynek dworca kolejowego (2), 
dawna fabryka przetworów ziemnia-
czanych (3), dawna fabryka drożdży 
(4), park Siewcy i osiedle przyfabrycz-
ne (5) oraz Hala Poelziga na terenie 
Zakładów Chemicznych – obecnie 
Luvena SA (6).

Szlak będzie promowany we 
wszystkich oddziałach Centrum 
Informacji Miejskiej w  Poznaniu. 

Bilety można re-
zerwować drogą 
mailową: infolu-
bon@gmail.com 
lub telefonicznie: 
61  813  00  72, 
500  287  325 
(Ośrodek Kultu-
ry w Luboniu).

10 września 
o godz. 12.20 od-
była  się konfe-
rencja inauguru-
jąca nowy pro-
dukt turystyczny. 
W  spotkaniu 

Dobre, bo promocyjne

Eksponowanie zabytków Lubonia
Konferencja prasowa zorganizowana 10 września na terenie �rmy „Luvena” zainaugurowała nową atrakcję 
turystyczną – „Luboński Szlak Architektury Przemysłowej”

uczestniczyli: zastępca burmistrza 
– Mateusz Mikołajczak, dyrektor 
Ośrodka Kultury w Luboniu – Re-
gina Górniaczyk, pełnomocnik bur-
mistrza – Rafał Marek, Emilia Bryś 
z Wydziału Organizacyjnego, rzecz-
nik prasowy Luveny – Aleksandra 
Lepke, historyk i  miłośniczka Lu-
bonia – dr Izabella Szczepaniak, 
przedstawiciel PLOT – Wojciech 
Mania oraz dziennikarze z Poznania 
i okolic. Zebrani zapoznali się obo-

wiązującymi 
na terenie Lu-
veny przepisa-
mi bhp oraz 
obejrzeli frag-
ment �lmu o  100-letniej historii 
Zakładów Chemicznych. Największą 
atrakcją było zwiedzanie ponad 
300-metrowej hali magazynowej 
z  1907  r., zaprojektowanej przez 
niemieckiego architekta – Hansa 
Poelziga.  AS

n
Mapa Lubońskiego Szlaku 
Architektury Przemysłowej 
z zaznaczonymi miejscami 
zwiedzania. Wycieczki bu-
sem będą się odbywać 
w 20-osobowych grupach

n
Uczestnicy konferencji podczas projekcji �lmu „100 lat dumy 
i tradycji” w reżyserii Marka Domagały   fot. Agata Samol

n
Po Hali Poelziga oprowadzała Olga Krasucka – Tech-
nolog w Dziale Badań i Rozwoju w Luvenie   fot. Aga-
ta Samol
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nale, po bardzo dobrym, wyrówna-
nym pojedynku UKS Jedynka wy-
grał ze Stellą 2:1 zdobywając puchar 
prezesa. Opiekunem drużyny orli-
ków UKS Jedynka był Lech Bartko-
wiak.

W meczach młodzików UKS 
Jedynka wygrał z Konarzewem 3:1 
i Stellą 1:0, zostając zwycięzcą tur-
nieju. Stella pokonała drużynę z Ko-
narzewa, zajmując drugie miejsce. 
Opiekunem drużyny młodzików był 
Dawid Paprocki.

W obu kategoriach chłopcy 
walczyli o  pamiątkowe statuetki. 
Otrzymali je: najlepszy strzelec, 
bramkarz i  zawodnik wybrany 
przez organizatorów turnieju. 
Wśród orlików najlepszym strzel-
cem został Igor Skrobała z  UKS 
Jedynka, najskuteczniejszym za-
wodnikiem – Maciej Mazurkiewicz, 
także z  UKS Jedynka, a  bramka-
rzem – Krzysztof Łbik ze Stelli 
Luboń. Dwaj najmłodsi uczestnicy 
turnieju (rocznik 2008) z  Kadeta 
Kicin otrzymali kubki z logo Lecha 
Poznań. W  turnieju młodzików 
najlepszym strzelcem został Kacper 
Wilczyński, a bramkarzem – Jakub 
Popow, obaj z UKS Jedynka, naj-

lepszym zawodnikiem został So-
bierajski ze Stelli Luboń. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
medale. Organizatorzy oraz rodzi-
ce chłopców UKS Jedynka przygo-
towali dla dzieci kiełbaski z grilla, 
pączki i napoje. Dla trenerów, opie-
kunów i  rodziców przygotowano 
słodki poczęstunek przy kawie lub 
herbacie. Puchar, statuetki i meda-
le wręczali: prezes UKS Jedynka 
– Zbigniew Jankowski, zastępca 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 
– Zbigniew Czekała oraz organiza-
torzy turnieju. Zawody sędziowali 

Hieronim Twardosz i  Bartosz 
Ciszak. Koszty organizacji po-
nieśli rodzice chłopców, a puchar 
statuetki i medale zakupił UKS 
Jedynka. Organizator zapewnia, 
że turniej będzie kontynuowany 
w następnych latach.

Od września br. w rozgryw-
kach Wielkopolskiego Związku 
Piłki Nożnej w Poznaniu zagrają 
wyżej wymienione zespoły orli-
ków i młodzików UKS Jedynka.

UKS Jedynka Luboń

DOBRE, BO... 

Z inicjatywy Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego (UKS) „Jedyn-
ka” 21 sierpnia, w 1. rocznicę 

tragicznej śmierci 9-letniego Ksawe-
rego – zawodnika UKS, w kościele 
św. Barbary odprawiono mszę św., 
w której wzięli udział: rodzina, chłopcy 

i opiekunowie UKS oraz sympatycy 
klubu. 29 sierpnia Jedynka zorgani-
zowała na boisku przy ul. Szkolnej 
turniej piłki nożnej – I  Memoriał 
Pamięci Ksawerego o Puchar Pre-
zesa UKS „Jedynka” – Zbigniewa 
Jankowskiego, dziadka Ksawerego

W turnieju grały orliki, chłopcy 
rocznik 2005-2006 oraz młodziki 
(rocznik 2003-2004). W  kategorii 
orlików zagrało 6 zespołów: UKS 
Jedynka, Stella Luboń, Grom Plewi-
ska, Orkan Konarzewo, Kadet Kicin, 
1920 Mosina. Turniej rozgrywano 
na dwóch boiskach i w dwóch gru-
pach. Grupa A: UKS Jedynka, Kicin, 
Mosina; grupa  B: Stella, Plewiska, 
Konarzewo. Po meczach grupowych 
zespoły z miejsc 1 i 2 rozegrały me-
cze pół�nałowe, w  których UKS 
Jedynka pokonał Grom Plewiska 
2:0, w drugim Stella wygrała z Mo-
siną. W meczu o miejsca 5-6 zespół 
z  Konarzewa pokonał Kicin 2:1. 
Trzecie miejsce zdobyła drużyna 
z Plewisk, grając z Mosiną 3:0. W �-

Dobre, bo koleżeńskie

Grali dla Ksawerego

n
Archiwalne zdjęcie – centralnie z literą „D” 
na piersi – Ksawery Jankowski

n
Koledzy Ksawerego – piłkarze UKS Jedynka – wygrali puchar, który wrę-
czył im prezes klubu – Zbigniew Jankowski (dziadek Ksawerego)   fot. 
Władysław Szczepaniak

n
Pamiątkowe zdjęcie najlepszych   fot. Władysław Szczepaniak

n
Jedni grają, drudzy się posilają kiełbasą 
z grilla   fot. Władysław Szczepaniak
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CO NOWEGO
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

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

PANORAMA  HANDLU  I  USŁUG

Powierzchnię kwiaciarni „Pasja Kwiaty 
dla Ciebie” przy ul. Traugutta 30 (naprze-
ciw kaplicy cmentarza żabikowskiego) 
powiększono o kolejne 60 m2 i rozszerzo-
no asortyment (więcej domowych roślin 
doniczkowych i zniczy oraz ozdób deko-
racyjnych do domu). „Pasja” zaprasza od 

pn do sob. w godz. 8 – 20, w niedz. 9 – 18.   fot. Paulina Sawicka

Przy ul. 11 Listopada 28 (w budynku 
z  apteką) funkcjonuje „Zucholandia”. 
Do tej pory odbywały  się tam przy-
jęcia okolicznościowe i  urodziny dla 
maluchów. Obecnie 
działalność posze-
rzono o świetlicę dla 
dzieci z klas 0 – 3, 

czynną od pn. do pt. w godz. 5.30 – 20 (soboty 
i niedziele do uzgodnienia) oraz o klub malucha 
z opieką na godziny i całodobową. W ofercie są 
posiłki, odrabianie z  dzieckiem lekcji i  odbiór 
ze szkoły. Więcej informacji: www.zucholandia.
pl oraz 787  197  397 (patrz też reklama obok)   
fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Sikorskiego 5 (naprzeciw PKO BP) 
otwarto placówkę Eurobanku. Działa od pn. 
do pt. w godz. 9 – 16.30 w zakresie obsługi 
klienta indywidualnego (konta bankowe, 
kredyty gotówkowe i konsolidacyjne, loka-
ty, limity w koncie, karty kredytowe, wpłaty 
i wypłaty).   fot. Paulina Sawicka

Sklep „Ciuszek” z  odzieżą nową 
i używaną – damską, męską i dziecięcą 
– został przeniesiony z ul. ks. Streicha 
na ul. Powstańców Wlkp. 79/1 (pawilo-
ny naprzeciw Intermarchè). Sklep jest 
czynny od pn. do pt. w godz. 10 – 17, 
w sob. 10 – 13.   fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Żabikowskiej 47 (ryneczek 
naprzeciwko SP 2) otwarto punkt z ar-
tykułami z Niemiec. Można tu zakupić 
m.in. artykuły chemii gospodarczej, 
słodycze, skarpetki i rajstopy. Sklep 
zaprasza od pn. do pt. w godz. 9 – 17, 
w sob. 9 – 14.   fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Żabikowskiej 2 (od Poznań-
skiej) otwarto kiosk „Lody naturalne 
z  Cytadeli” z  zimnymi przysmakami 
w różnych smakach oraz napojami. Obok 
budki rozstawiono leżaki, na których 
można odpocząć. Punkt jest czynny od 
pn. do niedz. w godz. 12 – 20 do końca 
października.   fot. Paulina Sawicka

Przy ul.  Sobieskiego (na-
przeciw Orlenu) otwarto punkt 
z kiełbaskami z sosem curry lub 
musztardą – „Berliner Original 
Curry Wurst”. Pomyślano także 
o przygotowaniu miejsca, gdzie 
można usiąść i  na spokojnie 
zjeść. Otwarty od pn. do pt. 
w godz. 12 – 21 i w sob. 13 – 21.   
fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Żabikowskiej 47 (ryneczek 
naprzeciw SP 2) otwarto punkt o nazwie 
„ManiMani studio nails” (pielęgnacja dłoni, 
stylizacja paznokci i brwi oraz makijaż 
okolicznościowy). Jest czynny od pn. 
do pt. 10 – 17, w sob. 9 – 15. Można się 
umówić telefonicznie (536 099 476).   

fot. Paulina Sawicka



9/2015

9

CO NOWEGO

Od września br. roku ucznio-
wie SP 1 korzystają z nowe-
go gmachu szkoły. O�cjal-

ne przekazanie nowego budynku 
odbyło się 30 sierpnia. Prace nad 
rozbudową szkoły trwały od lipca 
2014 r. Obiekt jest dwukondygna-
cyjny, o powierzchni 988 m2, wy-
posażony w  dźwig osobowy. Na 
piętrze znajdują się: 4 sale lekcyjne 
o powierzchni około 60 m2 każda, 
nowy pokój nauczycielski z aneksem 
kuchennym, toalety dla chłopców, 
dziewczynek i osób niepełnospraw-
nych oraz pomieszczenie gospo-
darcze. Na parterze są: mała sala 
gimnastyczna do zajęć ruchowych 

dla klas 1-3 o powierzchni 100 m2, 
z zapleczem socjalnym; jedna sala 
dydaktyczna, w której będą się od-
bywały zajęcia z  języka obcego 
i  religii; stołówka ze sklepikiem 
szkolnym, portiernia oraz przedsio-
nek dla rodziców oczekujących na 

dzieci. Do wszystkich pomieszczeń 
doprowadzono Internet, z czasem 
sale lekcyjne zostaną wyposażone 
w ekrany i rzutniki. Sale na piętrze 
przeznaczono dla klas pierwszych, 
a w każdej z nich są piankowe maty 
do ćwiczeń w postaci składanych 
puzzli. Starsze klasy będą korzystały 

Większa Jedynka
Po oddaniu do użytku nowego segmentu (łącznika) w Szkole 
Podstawowej nr 1 zaszły zmiany jakościowe

cd.  
na str. 
46

n
Piętro w nowym gmachu. Szafki przewidziano dla każdego ucznia SP 1   
fot. Agata Samol

n
Tak prezentują się nowe sale dydaktyczne. Ta 
jest przeznaczona dla oddziałów najmłod-
szych, ze specjalnymi materacami do ćwiczeń 
i zabawy   fot. Agata Samol

W poniedziałek, 31 sierp-
nia, dzień przed rozpoczę-
ciem nowego roku szkol-

nego, nastąpiło otwarcie nowego 
skrzydła Szkoły Podstawowej nr 1. 

W uroczystości wzięły udział władze 
miasta, zaproszeni goście oraz dy-
rekcja i pracownicy placówki. Nową 
część budynku poświęcił proboszcz 
para�i św. Barbary – ks. kan. Bernard 

Cegła, natomiast przecięcia 
wstęgi dokonali burmistrz 
Małgorzata Machalska, były 
burmistrz – Dariusz Szmyt 
oraz emerytowany, wieloletni 
Dyrektor SP 1 – Zbigniew 
Jankowski (radni powiatowi). 
Obecnie do SP 1 uczęszcza 
660 uczniów (27 oddziałów 
szkolnych plus dwie zerów-
ki). Zajęcia odbywają  się 
teraz w  godz. 8 – 16.10 
(w ub. roku szkolnym, jak 
podaje zastępca dyrektora, 
8 – 18). Społeczność szkolna 
nie kryła zadowolenia, że 
po otwarciu nowego skrzy-
dła Jedynka zyskała więcej 
miejsca.

PAW

Uroczyste otwarcie

n
Proboszcz para�i św. Barbary, ks. kan. Bernard Cegła święci nowy gmach 
SP 1   fot. Paweł Wolniewicz

n
Moment przecięcia wstęgi przez burmistrz Małgo-
rzatę Machalską oraz radnych powiatowych – Zbi-
gniewa Jankowskiego, poprzedniego dyrektora 
SP 1 (z lewej) i Dariusza Szmyta, poprzedniego 
burmistrza   fot. Paweł Wolniewicz
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W lipcu Spółdzielnia Miesz-
kaniowa w  Luboniu wybudowała 
8 miejsc parkingowych pomiędzy 
blokami Żabikowska 62A i  62B. 
Zmieniły  się także zasady ruchu 
drogowego. Wprowadzono „strefę 

zamieszkania” oraz jeden kierunek 
ruchu. Wszystko po to, aby zapew-
nić mieszkańcom bezpieczeństwo.

Anna Szyler

Nowy parking

Nowe miej-
sca parkin-
gowe za 
blokiem 
przy ul. 
Żabikow-
skiej 62A

n

CO NOWEGO

Na przełomie sierpnia i wrze-
śnia Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Swarzędz” wymieniła dachówki 
na budynku mieszkalnym przy ul. 
Kolonia PZNF  7. Te same prace 
planuje przeprowadzić również na 
sąsiednim bloku – nr 6. To kolejna 
inwestycja w  domy przejęte jako 
mieszkania pracownicze w  latach 
90. od Zakładów Chemicznych. 
W  ub. roku m.in. docieplono 
i  otynkowano jeden z  budynków 
przy ul. Armii Poznań.

(Z)

Spółdzielcza 
inwestycja

n
Budynek SM „Swarzędz” przy ul. Kolonia 
PZNF 7 pokryty nową dachówką   
fot. Hanna Siatka

W sąsiedztwie 
przejścia dla pie-
szych przy Szkole 
Podstawowej nr 1 
na ul. Poniatow-
s k i e g o  f i r m a 
„Kom-Lub” za-
montowała zabez-
pieczenie. Ma dłu-
gość 16  m i  skła-
da  się z  ośmiu 
połączonych słup-
kami ekranów. 
Szkielet konstruk-
c j i  w ykonano 
z  ocynkowanych 
pro�li metalowych 
i zamontowano na 
nim estetyczne, 
mocne i trwałe płyty z poliwęglanu, 
poza tym słupki konstrukcji okle-
jono specjalną folią odblaskową. 

Wcześniej w tym miejscu stały me-
talowe barierki.

PAW

Estetyczniej 
i bezpieczniej

n
16-metrowy ekran ochronny przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa przechodniów w tym rejonie, zwłaszcza 
uczniów szkoły   fot. Paweł Wolniewicz

Na początku września 
zainstalowano sygna-
lizację świetlną na 

ul. Sobieskiego na wysokości 
Ośrodka Kultury. W dużym 
stopniu ułatwi pieszym prze-
dostanie się na drugą stronę 
tej ruchliwej ulicy, a  także 
ograniczy prędkość jadących 
pojazdów. W tym rejonie znaj-
duje się duży sklep („Spar”), 
kilka mniejszych placówek 
handlowych i poczta.

AS

Była bardzo potrzebna

n
Sygnalizację uruchomiono w pierwszej poło-
wie września   fot. Agata Samol
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że zachowano nie-
zmienioną jego for-
mę i  zewnętrznie 
odnowiono. Dodać 
należy, że publiczne 
funkcje w  1930  r. 
przeniesiono do no-
wego, większego, 
okazalszego domu 
gminnego przy ul. 
Armii Poznań 35 wy-
budowanego przez 
lokalną społeczność.

(R)

CO NOWEGO

Nową placówkę oświatową 
wyróżnia pro�l językowo-ar-
tystyczny. Dzieci codziennie 

uczestniczą w zajęciach języka an-
gielskiego. Uczą się poprzez śpiew, 
taniec, zajęcia manualne, na różne 
sposoby utrwalając nowe słownictwo. 

Od czwartej klasy zostanie wprowa-
dzony drugi język obcy. Program na-
uczania przyjęty w szkole św. Filipa 
dostosowano tak, by praca z dziećmi 
na wszystkich zajęciach była zindy-
widualizowana. Każde dziecko jest 
zachęcane do rozpoczęcia nauki 

gry na pianinie, gi-
tarze lub skrzypcach. 
Na pierwszym etapie 
edukacyjnym dzieci 
mają bardzo niewie-
le zadań domowych. 
Praca na lekcji jest 
na tyle intensywna, 
by program mógł być 
zrealizowany w szko-
le, a te zadania, które 
pozostają do odrobie-
nia samodzielnego po 
lekcjach, dzieci wyko-
nują w świetlicy, tak, 
by popołudnie i wie-
czór spędzić z rodziną. 
Program wychowawczy 
szkoły jest oparty na 
przesłaniu patrona – św. 

Nowa szkoła
1 września, w zabytkowym budynku przy ul. Armii Poznań 27, 
gdzie przed laty mieściła się SP 3, zabrzmiał pierwszy dzwonek. 
Luboń zyskał nową Szkołę Podstawową i Punkt Przedszkolny 
im. św. Filipa Neri. Organem prowadzącym placówki jest 
Stowarzyszenie „Cor Ad Cor”

n
Społeczność nowej szkoły i punktu przedszkolnego przed zabytkowym budyn-
kiem, którego wnętrze zostało gruntownie wyremontowane i zaadaptowane do 
potrzeb edukacyjnych   fot. Paweł Wolniewicz

n
Podczas pierwszych wrześniowych zajęć   
fot. Paweł Wolniewicz

Filipa Neri – a także koncepcji edu-
kacyjnej patrona Stowarzyszenia Cor 
Ad Cor – bł. Kardynała Newmana. 
Szkoła św. Filipa chce przekazywać 
młodym ludziom polskie, narodo-
we tradycje i postawę patriotyczną. 
Dzień nauki i zabawy wszystkie dzieci 

rozpoczynają o godz. 8.15, a kończą 
obiadem o 13. W międzyczasie jest 
czas na spacer i zabawy na wolnym 
powietrzu. Po południu odbywają się 
nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe.

PAW

Dobiega końca termomodernizacja kolejnego bloku 
w Spółdzielni Mieszkaniowej – przy ul. Sikorskiego 31. 
Corocznie przy pomocy środków zewnętrznych (tzw. 

premii termomodernizacyjnej) Lubonianka dociepla i remontuje 
elewację jednego budynku. Zgodnie z wymogami Rady Nad-
zorczej (decyduje grubość docieplenia i rok budowy), następne 
w kolejności powinny być, pokryte jedynie supremą, bloki przy 
ul. Sikorskiego 41 i 43 (naprzeciw „Biedronki”). Z uwagi na nie-
uregulowane kwestie gruntów i przedłużające się postępowanie 
sądowe w tej sprawie, inwestycje w tych blokach mogą się jed-
nak odwlec. Na razie w budynku nr 41 naprawiono tego lata 
jedynie uszkodzone balkony. Chcąc skupić wysiłki i środki na 
dociepleniach, spółdzielnia odstąpiła od praktyki remontowania 
wszystkich balkonów w budynku, a naprawia doraźnie jedynie 
popsute. Po ostatnich wichurach takie prace dotyczyły m.in. 
9-10 mieszkań w spółdzielni. Ze względów estetycznych odre-
montowano jednak balkony tzw. zielonych bloków od strony ul. 
Sikorskiego, naprzeciw termomodernizowanego bloku nr 31.

HS

Jeden na rok

n
Nowa elewacja bloku przy ul. Sikorskiego 31   fot. Jan Błaszczak

n
Fragment docieplanej ścia-
ny budynku przy ul. Sikor-
skiego 31. Użyto styropianu 
gra�towego – bardziej 
odpornego na tzw. samoza-
nikanie   fot. Hanna Siatka

Zabytkowy dom na narożniku 
ul. 3  Maja i  Dąbrowskiego, 
w  którym znajduje  się pięć 

mieszkań komunalnych o  łącznej 
powierzchni użytkowej ok. 123 m2, 
został ocieplony styropianem (czytaj 
„WL” 08-2015, str. 28) i otynkowany 
na kolor seledynowy. Przy okazji 
zakonserwowano drewniane ze-
wnętrzne elementy dachu, a w nie-
których lokalach wymieniono okna 
na plastikowe z zespolonymi szyba-
mi. Dodatkowo jego mieszkańcy 
uporządkowali frontowy trawnik, 

który wyłożono korą i obsadzono 
zimozielonymi krzewami. Przypo-
mnijmy, że dom przy ul. 3 Maja 29 
znajduje  się w  wykazie obiektów 
wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytków. Ciekawa jest też jego hi-
storia. Otóż obiekt ten wybudowany 
najprawdopodobniej jeszcze w XIX 
wieku pełnił funkcję domu gminnego 
dla wsi Luboń. Tutaj spotykały się 
m.in. głowy rodzin, by wraz z sołty-
sem i ławnikami podejmować waż-
ne dla społeczności kilkudziesięciu 
rodzin Lubonia decyzje. To dobrze, 

Ocieplony i odnowiony

n
Dawny dom gminny – lokalny zabytek starego Lubonia został 
ocieplony i odnowiony fot. Piotr P. Ruszkowski
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Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Przyjrzyjmy się rejonizacji latar-
ni ulicznych w NCL. I tak, zamon-
towane i działające już lampy LED 
(śledź na mapce przebieg żółtych 
pasków zaznaczonych wzdłuż wska-
zanych ulic) rozjaśniają już północ-
ny odcinek al. Jana Pawła  II od 
wjazdu na Nowy Rynek do plano-
wanego ronda przy ul. Pułaskiego 
(6 latarni) i dalej na południe – do 
przyszłego ronda przy skrzyżowaniu 
z ul. Wschodnią (8 sztuk). Poniżej 
(w stronę ul. Konarzewskiego), 
z  przyczyn opisanych wcześniej, 
zamontowano tylko jedną latarnię 
(patrz mapka – żółty punkt po 
wschodniej stronie al. Jana Pawła II 
przy rondzie). Oświetlenie ul. 
Wschodniej rozpoczyna się na wy-
sokości ul. Kurpińskiego. Na odcin-
ku do planowanego ronda (skrzy-
żowanie z al. Jana Pawła II) stanęło 
7 lamp po stronie północnej i jedna 
(w okolicy skrzyżowania) po stronie 
południowej. Idąc dalej, na wschód 
w kierunku ul. Okrzei, dokąd będzie 
docierać przewidziana w projekcie 

budowy ulica Wschodnia (dziś ten 
fragment nie istnieje), w pasie przy-
szłej drogi postawiono 4 latarnie, 
pierwszą dopiero na końcu budyn-
ku z  adresem: ul. Wschodnia  25. 
Przy utwardzonej przez dewelopera 
ul. Kochanowskiego (boczna od 

Pułaskiego) za-
montowano 6 la-
tarni.

Tymczasowa re-
kreacja

Do ostatnich 
inwestycji miasta 
zrealizowanych 
w  NCL zaliczyć 
można również, 
otwarty uroczyście 
27 czerwca br., 
plac zabaw dla 
dzieci na komunal-
n y m  t e r e n i e 
u  zbiegu al. Jana 
Pawła  II i  ul. 
Wschodniej, zare-
zerwowanym 
w  planie miejsco-
wym pod ratusz 
i jego infrastruktu-
rę (m.in. parkingi). 
Według zapowie-
dzi władz, powstał 
tymczasowo, przy 

współudziale Fundacji Muszkiete-
rowie, zrzeszającej właścicieli skle-
pów Intermarchè, jako 
realizacja obietnicy zło-
żonej podczas otwarcia 
tego supermarketu przy 
ul. Żabikowskiej. Musz-

Miasto inwestuje w NCL!cd.  
ze str. 
3

cd.  
obok

n
Mapa nowego centrum Lubonia ukazująca faktyczny stan zagospodarowania, pla-
nowane (zgodnie z miejscowym planem) budynki, drogi itd. Ciemnobrązowym 
kolorem zaznaczono obszary zabudowy wysokiej. Widać, że niektóre te tereny są 
już wypełnione blokami (czerwone �gury). Pozostały jedynie dwa wolne obszary 
o tej funkcji – w zachodniej części al. Jana Pawła II, po obu stronach ul. Pułaskiego 
(różowe �gury wskazujące przewidywane obrysy przyszłych bloków). Kolorem 
jasnoczerwonym zaznaczono kształty bloków w budowie lub posiadające projekty 
wykonawcze (przy ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II). Adresy poszczególnych blo-
ków wskazują czerwone punkty z białymi numerami na krawędziach budynków, 
skierowane w stronę ulic, do których domy należą. Czarne punkty (niektóre z biały-
mi literami) to wejścia do bloków. Przy każdym z budynków dla orientacji podali-
śmy (w nawiasach) skróty nazw �rm deweloperskich oraz rok oddania budynku do 
użytku [BF – Budo-Forma, KD – Kos-Dom, BL – Buddom-Lomex, M – Maxbud, RD 
– Romos Dom, NCS, IM – Immo-Invest]. Mapka przedstawia też docelowy układ 
drogowy na tym obszarze. Istniejące drogi utwardzone mają kolor czarny, nieutwar-
dzone – szary, a planowane – jasnoszary. Obecny stan dróg nie zawsze odpowiada 
przewidywanemu. W niektórych miejscach prowizoryczne ulice biegną w pasie 
przyszłych chodników, inne posiadają przebieg nieadekwatny do planu albo po-
wstały tymczasowo, „na dziko” (szara, z przerywaną obwódką). Jak widać, w przy-
szłości na przedstawionym obszarze będą 3 ronda. Jaskrawożółtymi paskami 
wzdłuż niektórych ulic zaznaczono właśnie zamontowane oświetlenie (jaskrawo-
żółte punkty to pojedynczo ustawione latarnie). Centralnie, przy skrzyżowaniu al. 
Jana Pawła II i ul. Wschodniej (obecnie ogrodzony obsadzony drzewami trawnik 
z placem zabaw), zgodnie z planem będzie teren, gdzie stanie ratusz luboński 
(Urząd Miasta), i obszerny parking. Żółte place to tereny przeznaczone pod usługi, 
także publiczne opisane na mapce (przedszkole, szkoła, tereny rekreacyjno-sporto-
we). W większości istniejąca już oraz planowana zabudowa domami jednorodzinny-
mi – kolor jasnobrązowy, na zielono – tereny zieleni. Niebieskie punkty oznaczone 
literami to miejsca, z których wykonano część opublikowanych zdjęć   wyk. Maciej 
Gracz i Agata Samol

n
Budowa podziemnej kondygnacji drugiego segmentu osiedla „Wschod-
nia” �rmy IMMO-INVEST   fot. Hanna Siatka

n
Bałagan funkcji na nowej-starej (?) drodze ul. Wschodniej (na 
odcinku od skrzyżowania z al. Jana Pawła II w kierunku 
Okrzei) – latarnie, pojemniki na odpady i miejsca postojowe 
znajdują się teraz w pasie drogi   fot. Hanna Siatka

B2

C
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kieterowie zakupili i  zamontowali 
urządzenia, a miasto przygotowało 
teren – podłoże, opłotowanie i for-
malności (czytaj: „WL” 07-2015, 
str. 11). Trzeba przyznać, że poło-
żony centralnie miejski obszar to 
obecnie jedyny publiczny, zadbany 
teren w NCL. Trawa jest tu co jakiś 
czas przycinana. Oprócz placu za-
baw są ustawione wcześniej ławki 
(2) i kosze na śmieci. Na ogrodzony 
teren nie wolno wprowadzać psów 
(patrz mapka str. 12 i fot. A).

Innym, w zamyśle – rekreacyj-
nym – miejscem jest, zagospodaro-
wany w ub. roku podczas akcji wy-
borczej obecnej pani Burmistrz, te-
ren położony pomiędzy ul. Kona-
rzewskiego a  Fabryczną, w  pasie 
przyszłej drogi (przedłużenie al. Jana 
Pawła II w kierunku ul. Fabrycznej). 

To tzw. Wiśniowy Sad (patrz mapka), 
wyposażony w  ławki (2), kosze na 
śmieci (4) i stojaki do torebek na psie 
odchody (2). Przez kilka miesięcy 
nie należał do miejsc szczególnie 
zadbanych. Ostatnio (przed miejskim 
piknikiem zorganizowanym w nie-
dzielę, 30 sierpnia), teren uprzątnię-
to i  przycięto owocowe drzewka 
(czytaj też np. str. 17).  

Jeden blok
Pod koniec 2014  r. oddano do 

użytku budowany od 2012 r. pierw-
szy z  dwóch zaplanowanych pod 
nazwą osiedle „Wschodnia” bloków 

firmy IMMO-INVEST przy ul. 
Wschodniej  28 (patrz: mapka 
i fot. B1). Ma 5 kondygnacji (4 nad-
ziemne i halę garażową pod ziemią), 
2 wejścia od strony wschodniej pro-
wadzące do 56 mieszkań (jedno- 
dwu- i  trzypokojowych o  metrażu 
od 31,6 do 57,6  m2) oraz windy. 
Z informacji uzyskanych od właści-
ciela �rmy (Mariusza Urbanka) wy-
nika, że wszystkie lokale zostały już 
sprzedane, a 95% z nich zasiedlono. 
Trwa budowa drugiego segmentu, 
położonego symetrycznie od strony 
al. Jana Pawła II, z podziemną halą 
garażową i  podcieniami. Zgodnie 

cd.  
ze str. 
12

cd.  
na str. 
14

z  projektem, oprócz 54 mieszkań 
(dwu- i trzypokojowych, 37 – 70 m2) 
ma tu być 6 lokali usługowych o cha-
rakterze kulturalnym (nakaz wyni-
kający z  mpzp – na mapce obszar 
zaznaczony kolorem jasnożółtym). 
Na razie prace koncentrują  się na 
budowie części podziemnej (patrz: 
mapka i fot. C). Przewidywany ter-
min oddania budynku „pod klucz” 
to połowa 2017 r.

Absurdy komunikacyjne
Oddanie nowego bloku i budowa 

oświetlenia wymusiły wytyczenie 
pasa drogi na odcinku ul. Wschod-
niej od skrzyżowania z al. Jana Paw-
ła II w kierunku ul. Okrzei. Wcze-
śniej, przez wiele lat, ruch kołowy 
odbywał się tu po wyłożonej w czę-

ści kostką brukową, wąskiej drodze 
biegnącej przy blokach z  adresem: 
ul. Wschodnia 25 i 27, gdzie inwestor 
wygospodarował również chodnik. 
Dziś panuje tu wolna amerykanka. 
Słupy oświetleniowe i infrastruktura 
osiedla znalazły  się teraz w  pasie 
drogi (patrz: mapka i fot. B2). Nie-
którzy kierowcy próbują się dosto-
sować do nowej organizacji ruchu, 
inni jeżdżą i parkują, jak im się po-
doba. Część porusza się świeżo wy-
tyczonym pasem, inni starym szla-
kiem – wzdłuż bloku 27.

Aut jest w  NCL coraz więcej. 
Kierowcy wykorzystują każdy skra-
wek, by ustawić swoje pojazdy. Naj-
ciaśniej jest chyba na odcinku ul. 
Wschodniej skręcającym w kierun-
ku ul. Pułaskiego. Tam samochody 
zastawiają obie strony wąskiej, utwar-
dzonej przez dewelopera drogi. Wy-
konanie manewru mijania jest tu 
bardzo trudne. Na wylotach z osiedli 
ustawiono lustra, by ułatwić kierow-
com włączenie się do ruchu.

Skrzyżowanie głównych dróg 
NCL (Wschodniej i Jana Pawła II) 
traktowane jest często, jak szlak na 
Dzikim Zachodzie. Wielu kierow-
ców pokonuje je nieprzepisowo, nie 
pamiętając, że drogi te są równo-
rzędne. Piesi też nie zważają na 
zasady. Przekraczają krzyżówkę, 
idąc najkrótszą drogą – po przekąt-
nej. Bywa, że w ten sposób porusza-
ją się w tym miejscu również osoby 
na wózkach inwalidzkich. Z drugiej 
strony, np. przy wjeździe z ul. Puła-
skiego w al. Jana Pawła  II, nagro-
madzenie znaków drogowych i spo-
sób ich ustawienia przyprawia o za-
wrót głowy (patrz: mapka i fot. D).

Są bloki, w  nich mieszkańcy, 
sklepy, usługi, ale nie ma dróg, 
by  się po NCL swobodnie prze-
mieszczać. Ten problem dotyczy 
m.in. ślepych: ul. Broniewskiego 
i  Kochanowskiego. Jak duża jest 
potrzeba udrożnienia tej pierwszej 
do ul. Wschodniej wskazuje skrót, 
który kierowcy wytyczyli w kierun-
ku gruntowej ul. Kurpińskiego, by 
wyjechać na główną drogę centrum 
(patrz: mapka – szara, przerywana). 
Bez planowanego połączenia z ul. 
Wschodnią jest też nadal ul. Kocha-
nowskiego. Jej istniejący fragment 
(od ul. Pułaskiego) od głównej dro-
gi NCL oddzielają chaszcze i nieza-
gospodarowana dotąd działka ze 
słynnym już i głośnym, z uwagi na 
rechot żab, stawem (czytaj dalej).

Stałym problemem śródmieścia 
jest dotarcie pod wskazany adres. 
Niektóre budynki, o  czym wielo-
krotnie pisaliśmy, stoją przy ulicach, 
których nie było wtedy, kiedy bloki 
powstawały, stąd ich przyporządko-
wanie drogom wytyczonym wcze-
śniej. Kłopot ze znalezieniem loka-

n
Nowa rzeczywistość w miejscu urwanej inwestycji – ul. Wschodniej od 
strony ul. Okrzei. Zgodnie z projektem (patrz „WL” 11-2013, str. 12), jezd-
nia będzie miała szerokość 6 m. Samochody stoją w pasie jezdni, zamiast 
z prawej strony, gdzie kierowcy wciąż używają wyłożonego kostką przez 
dewelopera pasa wcześniejszej drogi   fot. Hanna Siatka

n
Tłok komunikacyjny na odcinku ul. Wschodniej skręcającej w kierunku ul. 
Pułaskiego. Lampy po obu stronach drogi, po lewej – nowe, zainstalowa-
ne przez miasto (i lustro na wprost wyjazdu z osiedla), po prawej – oświe-
tlenie zamontowane przed laty przez dewelopera. Na zdjęciu nie widać 
zasłoniętych zielenią, niższych, kulistych latarni ustawionych od strony 
chodnika w przyblokowych ogródkach   fot. Hanna Siatka

n
Ślepa ul. Broniewskiego. Według mpzp powinna mieć wylot w ul. Wschod-
nią (na zdjęciu – centralnie w głębi). Auta docierają do głównej drogi 
przez ul. Kurpińskiego (przy zabudowaniach z lewej). Najkrótszą trasę, 
wzdłuż bloku z adresem: ul. Wchodnia 22, mogą przebyć tylko piesi – wą-
skim przesmykiem pomiędzy budynkiem (z prawej) a zaniedbaną zielenią 
(z lewej)   fot. Hanna Siatka

n
Bałagan informacyjno-komunikacyjny przy wjeździe na główną drogę 
NCL (al. Jana Pawła II od ul. Pułaskiego) – w bliskim sąsiedztwie 2 znaki 
drogowe (w tym jeden z postawionych tego lata na drogach gruntowych 
w Luboniu znak ograniczenia prędkości do 20 km/godz. z sugestią, by 
jechać jeszcze wolniej), tabliczka wskazująca na miejsce postoju taksó-
wek (bodaj jedyne w 30-tysięcznym mieście – w stanie żałosnym) oraz 
lustro drogowe   fot. Hanna Siatka

D
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li przy ul. Mizerki, z  adresem: ul. 
Wschodnia 23 czy przychodni po-
łożonej przy al. Jana Pawła  II, ale 
z adresem: Wschodnia 25, mają nie 
tylko goście i kurierzy, ale również 
sami lubonianie. Wciąż błądzą też 
osoby poszukujące sklepu „Malin-
ka” przy ul. Wschodniej (na odcin-

ku do ul. Pułaskiego) – jedynego 
dla Lubonia i Wir miejsca odbioru 
awizowanej poczty InPost.

A żaby kumkają
Mieszkańcy NCL przywykli już 

do obecności zlokalizowanego cen-
tralnie stawu i wydobywającego się 

spośród trzcin 
rechotu żab. 
Ten malowni-
czy widok po-
zwala zapo-
mnieć, że zbior-
nik przy ul. 
Wschodniej 
i nieistniejącym 
odcinku ul. Ko-
chanowskiego 
to wypełniony 
wodami grun-
towymi wykop 
pod fundamen-
ty budynku po-
znańskiego 
Przedsiębior-
stwa Wielo-
branżowego 
NCS Sp. z  o.o. 

(patrz: mapka – różowa figura 
w kształcie litery „U” i fot. E). Po-
mimo kilku nieudanych prób, wła-
ściciel półhektarowego terenu, jako 
firma spoza branży budowlanej, 
wciąż, jak zapewnia, poszukuje 
partnera, z którym mógłby uzyskać 
kredyt bankowy na realizację inwe-
stycji (niedawno przeprowadzano 
w  tym miejscu odwierty). W  ub. 
roku sugerował, że ma nim być 
wykonawca z Lubonia. Jak się oka-
zało, nie został zaakceptowany przez 
bank. Tym razem NCS czeka na 
pozytywną decyzję kredytową wo-
bec wskazanej przez siebie �rmy 
z Poznania. Być może zapadnie po 
20 września br. Z  drugiej strony, 
jeśli przedsięwzięcie się uda, za jakiś 
czas malownicze miejsce w  sercu 
NCL przykryje beton...

Z kolei w wielu miejscach śród-
mieścia, gdzie powinny być zapla-

nowane tereny zielone (zmieniając 
mpzp skutecznie je zresztą uszczu-
plono), nie istnieją. Za to zielska 
jest w  NCL co niemiara, np. na 
niewykupionym przez miasto od 
dewelopera, zaniedbanym terenie 
za blokami przy ul. Konarzewskie-
go  25 i  18. Od strony wjazdu 
w osiedle wygospodarowano w pla-
nowanym pasie zieleni parking, 
dalej (w stronę al. Jana Pawła  II) 
w zielsku „po pachy” wciąż skła-
dowane są m.in. sprzęt i  części 
budowlane.

Chwasty rosną też na terenach 
wciąż jeszcze prywatnych, na któ-
rych kiedyś mają stanąć kolejne blo-
ki (patrz: mapka – kontury w kolorze 
różowym po północnej i południo-
wej stronie ul. Pułaskiego i  fot. F). 
Po ostatniej interwencji mieszkań-
ców w  „WL” („Pytania do władz”, 
str.  24), Straż Miejska wysłała do 

właścicieli tych terenów pisma wzy-
wające do uporządkowania działek, 
a niektórych pouczyła. Po 10 sierp-
nia do opornych miała skierować 
mandaty. Niektóre działki zostały 
skoszone, inne nie, wśród nich na-
leżący do miasta przyszły pas dro-
gowy po północnej stronie ul. Puła-
skiego (patrz: zdjęcie powyżej).

Na razie na papierze
Czy mieszkańcy NCL-u, narze-

kający na błoto, kałuże i wszędobylski 
kurz (drobiny piasku wciskające się 
przez szczeliny w drzwiach i oknach, 
dosłownie zgrzytające w  zębach), 
doczekają się najważniejszych inwe-
stycji – utwardzonych dróg? Po latach 
braku zainteresowania, miasto pod-
jęło konkretne działania. Zleciło (po-
przednia kadencja władz) wykonanie 
projektów budowy głównych ulic, 
których realizację obecna burmistrz 

n
Malowniczy staw w miejscu wykonanego przed kliku laty wykopu pod 
fundamenty budynku przy ul. Wschodniej. Z lewej – blok przy ul. Wschod-
niej, z prawej – budynek przy ul. Kochanowskiego. Ten dziki teren, który 
wciąż jest miejscem potencjalnej inwestycji, nie jest należycie zabezpie-
czony. Zniszczone, dziurawe ogrodzenie pokazywaliśmy w „WL” wcześniej. 
Ten stan trwa do dziś   fot. Hanna Siatka

n
Z okien bloku przy ul. Konarzewskiego 25 mieszkańcy patrzą 
na porzucone w wysokich chwastach m.in.: drewniane szop-
ki i przyczepę kampingową, rury PCV, betoniarkę, cegły, 
kostkę brukową i palety. To pas zaznaczonym w mpzp jako 
teren zieleni   fot. Hanna Siatka

n
W przyszłości będzie tu prawdopodobnie parking. Po obecnej zieleni 
pomiędzy aleją młodych, zainfekowanych kasztanowców a ogrodzeniem 
jeżdżą samochody, na co wskazują ślady kół   fot. Hanna Siatka

n
Labirynt krzyżujących się ścieżek wśród chwastów porastających teren po południowej stronie ul. Pułaskiego. 
W przyszłości, kiedy będą tu bloki, zniknie swobodne dojście do przystanku na ul. Pułaskiego. Widać, że niektórzy 
właściciele poważnie podeszli do publikacji w sierpniowym wydaniu „WL” i interwencji Urzędu Miasta, i skosili 
chwasty   fot. Beata Stempczyńska

n
Teren po północnej stronie ul. Pułaskiego ze skoszoną trawą, oprócz 
fragmentu należącego do miasta, który w przyszłości znajdzie się w pasie 
drogowym. Przykłady pociągają...   fot. Piotr P. Ruszkowski

E

F
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Dopiero z  początkiem roku 
szkolnego zabrano  się za 
budowę chodnika na ul. 

Szkolnej przy SP 1, na odcinku od 
ul. Poniatowskiego do wjazdu na 
parking szkoły. Umowę na wyko-
nanie prac przez �rmę RAT-BUD 
Jacek Ratajczak z Czerwonaka pod-
pisano 26 sierpnia br. Robotnicy 
byli zmuszeni pracować na wąskiej, 
jednokierunkowej drodze podczas 
wzmożonego ruchu samochodów 
(dodatkowe auta osób transportu-
jących dzieci do szkoły), plac bu-
dowy z kolei sprawiał, że ten new-
ralgiczny rejon był jeszcze bardziej 
niebezpieczny dla przechodniów 
(uczniów). Termin zakończenia 
prac wyznaczono na 30 września, 
ale patrząc na tempo prac, �rma 
uporała się ze zleceniem wcześniej.

(S)

Po wakacjach

Budowa nowego chod-
nika (z kostki pozbru-
kowej) na ul. Szkolnej 
od strony SP 1. Miej-
scach, w których stoją 
drzewa, łagodnie omi-
nięto, pozostawiając 
nieutwardzoną prze-
strzeń w kształcie wole-
go oka.  Obecnie od 
strony jezdni monto-
wane są też metalowe 
barierki  
fot. Hanna Siatka

n

Firma Gotowski, która w  ub. 
roku wybudowała dla Luve-
ny nowy most w ul. Romana 

Maya, pod koniec sierpnia dokonała 
we jazdach na obiekt zamiany płyt 
na nawierzchnię bitumiczną. Teraz 

na całej długości most ma jezdnię 
asfaltową. Jak nas poinformowano, 
wykonawca i specjaliści Luveny doszli 
do wniosku, że taka nawierzchnia 
będzie lepsza i trwalsza.

(S)

Poprawka

n
Po zdjęciu płyt. Teraz cały most prowadzący do Luveny (dawniej Zakła-
dy Chemiczne) jest asfaltowy   fot. Hanna Siatka

cd.  
ze str. 
14

– Małgorzata Machalska (wówczas 
kandydatka) – obiecała jesienią 
2014 r. w przedwyborczym porozu-
mieniu koalicyjnym ugrupowaniu 
Forum Mieszkańców NCL jako jedną 
z 3 pierwszych inwestycji nowej wła-
dzy (patrz „WL” 10-2014, str. 33). Na 

powstające teraz 
oświetlenie śródmie-
ścia miasto przezna-
czyło blisko 320 000 zł. 
Na odwodnienie, 
głównie ul. Wschod-
niej (do 2017 r.), w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej zarezerwowano na 
br. 3 000 000 zł, a w następnych kolej-
no 1  717  000  (2016  r.) i  370  000  zł 
(2017 r.). W tym samym dokumencie 
na budowę dróg i chodników, w tym 
ul. Wschodniej, zaplanowano na obec-
ny rok 3 568 000 z 10 368 000 zł (ko-
lejne transze: 2016  r. – 4  500  000 
i 2017 r. – 2 300 000 zł). Ogłoszenie 
stosownego przetargu przewidziano 
na 8 września br. (do 14.09 nie wy-
wołano).

Mieszkańcy śródmieścia mają 
na razie w  garści jedynie wróbla 
(oświetlenie). Gołąb (inwestycje 
drogowe) wciąż jeszcze siedzi w pa-
pierach. 16 września burmistrz M. 
Machalska spotyka się z luboniana-
mi z NCL na swoim ostatnim w tym 
roku zebraniu z mieszkańcami, po-
święconym problemom i pomysłom 
dla tego rejonu oraz powołaniu rady 
osiedla. W odróżnieniu od poprzed-
nich władz, ma z czym na to spo-
tkanie pójść.

Hanna Siatka

Punktowiec �rmy Buddom-Lo-
mex z 2008 r. przy al. Jana Paw-
ła II nr 20 posiada poważne 
spękania elewacji w wielu 
miejscach i na różnych kondy-
gnacjach. Trwa odświeżanie 
ścian bloku   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

n
Po zachodniej stronie śródmieścia mamy jeszcze grunt uprawny – w przy-
szłości planowany jako teren usług oświatowych. Czekające w sierpnio-
wym słońcu na zebranie, świeże baloty słomy na polu przy ul. Kochanow-
skiego   fot. Hanna Siatka

n
Wspólnota mieszkaniowa zagro-
dziła metalową kratą wnękę pod 
arkadami budynku przy ul. Mizerki 
(adres: ul. Kochanowskiego 1), 
która była miejscem „towarzyskich” 
spotkań. Dojście do klatek schodo-
wych tą nieoświetloną ulicą zaopa-
trzono w przytwierdzoną do bloku 
lampę   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
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Luboń przystąpił do otwartego 
konkursu Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej i wygrał 

go, otrzymując jednorazową dotację 
w wysokości 236 000 zł na utworze-
nie Domu Dziennego Pobytu (ok. 
170 000 zł na adaptację budynku, 
pozostała suma na wyposażenie). 
O wygranej zadecydował m.in. brak 
tego typu placówki w naszym mieście 
oraz stosunkowo duża (ok. 6 000) 
liczba mieszkańców w  wieku 60+ 
stanowiących docelową grupę progra-
mu. Realizowany w latach 2015-2020 
program „Senior-Wigor” obejmuje 
wszystkie województwa i  zakłada 
wspieranie �nansowe jednostek sa-
morządu terytorialnego w zakresie 
realizacji zadań własnych.

Projekt zakłada wkład własny 
Miasta w wysokości minimum 20% 
wartości inwestycji, w  związku 
z czym konieczne było zaplanowa-
nie środków na wydatki związane 
z  przystosowaniem budynku przy 
ul. Romana Maya na potrzeby DDP 
oraz na rozpoczęcie działalności tej 
nowej jednostki budżetowej. Na 
ostatniej sesji Rady Miasta radni 
jednogłośnie podjęli decyzję o za-
bezpieczeniu w budżecie na 2015 r. 
środków na ten cel. Roczny koszt 
funkcjonowania placówki jest sza-
cowany na 300 000 zł (więcej szcze-
gółów �nansowych znajduje się na 
str. 17 z sesji).

W założeniach projektu mini-
sterialnego ma to być placówka 
łącząca Klub Seniora, Uniwersytet 
III Wieku, miejsce do wypoczynku 
oraz gabinet kinezyterapii i  inne 
gabinety specjalistyczne. Dom bę-
dzie funkcjonował w części budyn-
ku dawnego hotelu pracowniczego 
„Lech” należącego do �rmy Luvena 
SA, którego część pomieszczeń 
o łącznej powierzchni 190 m2 wraz 
z przylegającym doń terenem zie-
lonym zostanie zaadaptowana na 
potrzeby powstającej placówki (w 
tym samym budynku, po sąsiedzku 
będzie funkcjonowało Stowarzysze-
nie Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Wspólna Droga”, dzia-

łające przy SP  2 i  realizujące tu 
Warsztaty Terapii Zajęciowej). Mia-
sto wydzierżawi od Luveny po-
mieszczenia i  teren zielony za ok. 
2  000  zł miesięcznie. Lubonianie 
w podeszłym wieku będą mieli do 
dyspozycji m.in.: salę spotkań peł-
niącą jednocześnie funkcję jadalni, 
wyposażoną w stoły i krzesła; aneks 
kuchenny ze sprzętem do przygo-
towania i spożycia posiłku przygo-
towanego przez seniorów; pokój 
wypoczynkowy z miejscami do le-
żenia; pomieszczenie klubowe z bi-
blioteczką, sprzętem RTV i kompu-
terem z  dostępem do Internetu; 
salkę do aktywności ruchowej lub 
kinezyterapii wyposażoną m.in. 
w materace, leżankę, rotory, drabin-
ki i drobny sprzęt do ćwiczeń indy-
widualnych; szatnię, łazienkę 
z prysznicem oraz toalety dla kobiet 
i mężczyzn; wydzielone miejsca na 
pralkę i  do prasowania. Seniorzy 
będą mieli do dyspozycji również 
pielęgniarkę. Jak powiedział koor-
dynator programu – zastępca bur-
mistrza Mateusz Mikołajczak – Uro-
kliwe położenie Domu w  pobliżu 
Kocich Dołów na pewno będzie do-
datkowym atutem. Do potrzeb se-
niorów zostanie dostosowana funk-
cjonująca linia autobusowa. Formu-
ła działania i uczestnictwa w projek-
cie jest na tyle elastyczna i pojemna, 
że chciałbym aby była maksymalnie 
dostosowana do potrzeb naszych 
seniorów. W związku z tym, w pią-
tek, 25 września o godz. 11, w Ośrod-
ku Kultury odbędzie  się spotkanie 
informacyjne wraz z  panelem dys-
kusyjnym, na który serdecznie za-
praszam wszystkie środowiska senio-
ralne w  Luboniu (Radę Seniorów, 
LUTW, Kluby Seniora, kręgi starszy-
zny harcerskiej, inne organizacje 
zrzeszające seniorów oraz wszystkich 
zainteresowanych). Na spotkaniu 
zostanie przedstawiona propozycja 
funkcjonowania poszczególnych ele-
mentów dziennego domu (np. pro-
gram gabinetu kinezyterapii autor-
stwa rehabilitanta dr Piotra Kocura), 
możliwości integrowania środowisk 

Z dniem 1 października br. 
burmistrz Małgorzata Ma-
chalska dokona zmiany na 

stanowisku pierwszego zastępcy ds. 
komunalnych i inwestycji. Miejsce 
Mikołaja Tomaszyka zajmie Michał 
Popławski. Powodem dokonanej 
zmiany jest złożenie przez M. To-
maszyka rezygnacji z zajmowanej 
funkcji, w związku z wyjazdem na 
zagraniczne stypendium naukowo-
-badawcze, �nansowane ze środków 
Unii Europejskiej.

Nowy zastępca Burmistrz Mia-
sta Luboń, Michał Popławski uro-
dził  się 25 grudnia 1979 r. w Po-
znaniu. Jest absolwentem Wydzia-
łu Prawa i Administracji na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Posiada doświadczenie 
zawodowe na różnych stanowi-
skach, zarówno w  administracji 
samorządowej, jak i przedsiębior-
stwach prywatnych. Odpowiadał 
m.in. za sprawy związane z plano-
waniem przestrzennym, obsługą 

Zmiana wiceburmistrza prawną oraz realizacją procesów 
inwestycyjnych. Wolne chwile spę-
dza aktywnie na spływach kajako-
wych, wędrówkach górskich czy 
podróżach.

Joanna Humerczyk

Od redakcji
Chcieliśmy przeprowadzić ostat-

ni wywiad z odchodzącym burmi-
strzem Mikołajem Tomaszykiem. 
Nie zgodził się, tłumacząc, że zmia-
na personalna, jego zdaniem, ma 
charakter jedynie techniczny i  jest 
zbyt błaha, by dokonywać podsu-
mowań wywiadem. Wszystko co 

miał do powiedzenia, zostało zawar-
te w  komunikacie (powyżej) i  nie 
widzi takiej potrzeby. Musiałby też 
uzgodnić rozmowę ze swoim pra-
codawcą – panią Burmistrz. Dodał, 
że odmówił udzielenia wywiadu 
wszystkim mediom.

Chcieliśmy też w rubryce: „Kto 
jest kim w  Luboniu” przedstawić 
nowego wiceburmistrza. O kontakt 
z nim poprosiliśmy panią Burmistrz, 
która jednak uprzedziła, że będzie 
to możliwe dopiero wtedy, gdy pan 
Popławski zostanie o�cjalnie jej za-
stępcą.

seniorskich oraz koncepcja architek-
toniczna samego miejsca. Poddamy 
również dyskusji propozycje form 
uczestnictwa w programie. Jednocze-
śnie chciałbym poinformować, że 
Miasto uruchomiło konkurs na sta-
nowisko kierownika nowej jednostki 
budżetowej – szczegóły na urzędo-
wym BIP-ie. Mam nadzieję, że Dom 
spotka się z zainteresowaniem miesz-
kańców, stając się miejscem integra-
cji, aktywizacji, pomocy ale również 
łączenia środowisk i  pokoleń (np. 
poprzez wolontariat młodzieży).

Działalność DDP „Senior-Wi-
gor” będzie polegać na realizacji 
podstawowych usług mających na 
celu udzielanie pomocy w czynno-
ściach dnia codziennego, na zapew-
nieniu minimum jednego posiłku, 
w  szczególności gorącego, oraz in-
nych usług wspomagających, dosto-
sowanych do potrzeb seniorów. Pod-
stawowy zakres może obejmować 
w  szczególności usługi: socjalne, 
edukacyjne, kulturalno-oświatowe, 
aktywności ruchowej, sportowo-re-
kreacyjne, aktywizujące społecznie 
(w tym wolontariat międzypokole-
niowy) oraz terapię zajęciową.

Wstępnie planuje się przygoto-
wanie w DDP miejsc dla 20 senio-
rów. Program przewiduje prowadze-
nie jednostki minimum przez 3 
następne lata, tj. przynajmniej do 
końca 2018  r. Za funkcjonowanie 
placówki oraz utrzymanie liczby 
miejsc, a także za dowożenie senio-
rów, głównie mających trudności 
w poruszaniu się, będzie odpowia-
dać Miasto. Zakłada się, że każdy 
uczestnik będzie ponosił opłatę 
w  wysokości 200  zł miesięcznie. 
Przez pierwsze 3 lata istnieje moż-
liwość do�nansowania z  budżetu 
państwa pobytu seniora w  DDP 
(200 zł miesięcznie). Miasto będzie 
zabiegało o do�nansowanie z róż-
nych źródeł zewnętrznych. Ponadto 
częściowo koszty będą ponosili rów-
nież bene�cjenci (seniorzy lub ich 
rodziny). Znalazły się osoby chcące 
wesprzeć ideę powstania DDP, zgła-
szają  się również chętni do pracy 

w ramach wolontariatu. Jednocze-
śnie biorąc pod uwagę duże zainte-
resowanie seniorów, należy się spo-
dziewać, że chętnych na korzystanie 
z  usług DDP będzie więcej niż 
miejsc.

PAW

Na ten temat patrz też sondaż 
na str. 27.

Dom dla seniorów
Najpóźniej od 15 grudnia br. lubonianie nieaktywni zawodowo w wieku 60+ będą mogli przez 
8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku korzystać z usług społecznych i opiekuńczych w Domu 
Dziennego Pobytu „Senior-Wigor”, urządzanym przez Miasto na terenie �rmy „Luvena” w budynku, 
w którym wcześniej był hotel „Lech”

n
Jeszcze pusta część budynku przy Luvenie, 
która według zapowiedzi, wraz z przylegają-
cym doń terenem zielonym, najpóźniej 15 
grudnia zostanie oddana do użytku luboń-
skim seniorom   fot. Paweł Wolniewicz

Spotkanie informacyjne i dyskusja nt. 
DDP „Senior-Wigor” odbędzie  się 25 
września, godz. 11 w Ośrodku Kultury, 
ul. Sobieskiego 97.
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235 000 zł dla Lubonia

Do 15 grudnia br. powstanie dom dzien-
nego pobytu dla osób starszych. Do�-
nansowanie na tę działalność Miasto 

Luboń pozyskało z programu „Senior-Wigor”. 
Zajęcia będą  się odbywać w  budynku daw-
nego hotelu „Lech” na terenie Luveny przy 
ul. Romana Maya. Burmistrz Miasta zwołała 
sesję RML specjalnie po to, by przeszacować 
budżet na potrzeby uzyskanego na ten cel 
do�nansowania w wysokości 235 000 zł. Pla-
cówka zapewni osobom starszym miejsce do 
relaksu, wypoczynku, integracji oraz rehabi-
litacji. Planuje się, że będzie dostępna przez 
8 godzin dziennie, a  jej otwarcie planowane 
jest najpóźniej w połowie grudnia br. Zakłada 
się, że każdy uczestnik będzie ponosił opłatę 
w wysokości 200 zł/miesiąc. Dom będzie jed-
nostką budżetową miasta. Na jego realizację 
zaplanowano w budżecie na rok 2015 r. kwo-
ty: 12 000 zł na wynagrodzenia, 87 000 zł na 
realizację zadań statutowych, 300  000  zł na 
inwestycje (dostosowanie pomieszczeń) oraz 
32 000 zł na zakupy inwestycyjne. Przewidu-
je się utworzenie 2,5 pełnych etatów (w tym dla 
kierownika jednostki). Pozostali pracownicy 

(tj. sprzątaczka, rehabilitanci czy pielęgniarka) 
będą zatrudnieni na umowy-zlecenia. Roczny 
koszt funkcjonowania placówki szacuje się na 
200 000 zł. Radni jednogłośnie przyjęli zmia-
ny w budżecie miasta na br. – 20 głosów „za” 
(nieobecny Kazimierz Górecki).

Nowy zastępca
Burmistrz Miasta poinformowała radnych, 

że jej dotychczasowy pierwszy zastępca (ds. 
komunalnych) – Mikołaj Tomaszyk – złożył 
1  września br. wypowiedzenie. Rezygnacja 
z  pełnionej funkcji wynika z  konieczności 
wyjazdu na zagraniczne stypendium (M. To-
maszyk jest pracownikiem naukowo-dydak-
tycznym i przystępuje do pracy habilitacyjnej). 
Od 1 października nowym zastępcą burmistrz 
Małgorzaty Machalskiej będzie Michał Po-
pławski (czytaj na str. 16).

Podczas obrad, radny Marek Samulczyk 
złożył 2 interpelacje – w sprawie zieleni miej-
skiej oraz ul. Dąbrowskiego.

XI Sesja RML trwała w godz. 18 – 19.20.
Magdalena Woźniak-Patej

radna RML

Sesja nadzwyczajna
Relacja z XI obrad Rady Miasta Luboń (2 września 2015 r.)
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Głosowania
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF Z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF Z
Bielawski Jakub LIO (4) Z
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF Z
Dworaczyk Adam LIO (10) Z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF Z
Franek Dorota FOL (20)-kF Z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF Z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF Z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF Z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF nn
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF Z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF Z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF Z
Okupniak Andrzej ML (15) Z
Samulczyk Marek ML (3) Z
Szwacki Michał FOL (7)-kF Z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF Z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF Z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) Z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF Z
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Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący;
n-nie brał udziału; nn-nieobecny

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

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało

Służyć Społeczeństwu

Pragnę poinformować wszyst-
kich wyborców, sympatyków 
i osoby zainteresowane o mojej 

rezygnacji z funkcji pełnomocnika 
i szefowej Lubońskiego Koła Prawa 
i  Sprawiedliwości. Moja decyzja 
podyktowana jest sprawami zawo-
dowymi i zaangażowaniem w inne 
lokalne przedsięwzięcia społeczne, 
które pragnę rozwijać i poszerzać.

Doszłam do wniosku, że nie 
jestem w stanie dłużej angażować się 
w  prace koła w  stopniu, którego 
sama od siebie bym oczekiwała, stąd 
wniosek, że lepiej, by w sprawę włą-
czyła się osoba mogąca w stu pro-
centach poświęcić się pracy na rzecz 
partii. Pragnę w  tym miejscu ser-
decznie podziękować wszystkim 
osobom, z którymi współpracowa-
łam i które wspierały mnie przez te 
wszystkie lata. Wspólnie zorganizo-
waliśmy wiele istotnych inicjatyw 

społecznych 
i  spotkań 
z  posłami, 
osobistościa-
mi polityki 
i nauki. Swo-
jemu następ-
cy życzę równie licznych, owocnych, 
skutecznych i pozytywnych działań 
i osiągnięć.

Pragnę podkreślić, że wciąż po-
zostaję aktywnym członkiem partii, 
a jedynie dzięki świadomej redukcji 
pewnych obowiązków organizacyj-
nych zyskuję możliwość dalszego 
rozwoju mojej działalności społecz-
nej. Tym samym nadal jestem do 
państwa dyspozycji i w ramach moż-
liwości wciąż chętnie będę pomagać 
w  rozwiązywani przedstawianych 
problemów oraz działać na rzecz 
rozwoju i polepszania statusu Lubo-
nia i jego mieszkańców.

Jolanta Korcz

Rezygnuję
Oświadczenie Jolanty Korcz

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

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

Redakcja

Pytania do władz

Apel
Magdalena Woźniak-Patej
Radna Rady Miasta Luboń

Serdecznie zapraszam na mój dyżur 19 paź-
dziernika 2015 r., godz. 16 – 18, w Ośrodku Kul-
tury w Luboniu, przy ul. Sobieskiego 97.
Kontakt:
tel. 692-118-020
e-mail: magdalena.wozniak_patej@rmlubon.pl
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Kornelia: Zauważyłam, że przed 
niedzielnym piknikiem uporządko-
wano Wiśniowy Sad, który widzę 
z okien mojego mieszkania. Przyci-
nano drzewa, jakieś służby sprzątały 
teren. Interesuje mnie koszt tych 
porządków i  na co te pieniądze 
przeznaczono? Chciałabym też 
wiedzieć, ile kosztowała impreza 
w  Wiśniowym Sadzie, która  się 
odbyła 30 sierpnia?

Odp.: Szanowna Pani Korne-
lio, impreza w Wiśniowym Sadzie 
obejmowała piknik i  kino letnie. 
Mieszkańcy mogli spędzić wspólnie 
czas, odpoczywając na leżakach uży-
czonych nieodpłatnie przez Między-
narodowe Targi Poznańskie. Koszt 
promocji pikniku (plakaty) oraz 
projekcji �lmu „Jak zostać królem” 
zamknął się w kwocie 4 000 zł brut-
to, co nie odbiega od kwoty prze-
znaczanej na coroczne pokazy kina 
letniego w naszym mieście. Warto 

podkreślić, że zarówno piknik, jak 
i tegoroczne kino letnie cieszyło się 
wyjątkowo dużym zainteresowa-
niem. W ramach akcji ekologicznej, 
w zamian za przyniesione odpady, 
przy aktywnym udziale członków 
Młodzieżowej Rady Miasta, rozda-
liśmy mieszkańcom 250 doniczek 
wrzosów sponsorowanych przez 
Kom-Lub Sp. z o.o. Szacując koszt 
pikniku należy uwzględnić koszty 
nadgodzin pracowników Urzędu 
Miasta oraz koszty uporządkowa-
nia terenu przez spółkę miejską 
Kom-Lub Sp. z o.o., która skosiła 
trawę, przycięła drzewa, wyzbiera-
ła śmieci w ramach porozumienia 
z miastem. Łączny koszt porząd-
kowania i  obsługi pikniku przez 
pracowników Kom-Lub Sp. z o.o., 
którzy na pikniku prezentowali sprzęt 
do oczyszczania miasta i  zbierali 
odpady, wyniósł 2 355,24 zł netto.   

(oprac. Joanna Humerczyk)

Koszt pikniku
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Przedstawiamy wyciągi z Oświadczeń mająt-
kowych, które przedstawiciele wybieranej 
przez społeczeństwo władzy oraz urzędnicy 

i kierownicy placówek publicznych podejmujący 
decyzje administracyjne są zobowiązani składać. 
Przypomnijmy, że każdy pod karą pozbawienia 
wolności (art. 233, par. 1 Kodeksu karnego) 
wypełnia 6-stronicowe oświadczenie, w którym 
informuje m.in. o  posiadanych: zasobach wa-
lutowych, papierach wartościowych, domach, 
mieszkaniach, działkach, gospodarstwach rol-
nych itd., udziałach w spółkach, akcjach spół-
ek, prowadzonej czy zarządzanej działalności 

gospodarczej, pełnionych funkcjach w �rmach, 
spółdzielniach itd., składnikach mienia rucho-
mego o wartości przekraczającej 10 000 zł (np. 
samochodach), zobowiązaniach �nansowych 
przekraczających 10  000  zł, dochodach z  wy-
szczególnieniem każdej działalności zarobkowej. 
Oświadczenia za każdy miniony rok składa się do 
końca kwietnia roku następnego, podobnie jak 
PIT-y w Urzędach Skarbowych. Później są one 
rozpatrywane przez odpowiednich urzędników 
i w części jawnej udostępniane np. w Biuletynach 
Informacji Publicznej (BIP). Uwaga, która  się 
powtarza przy przeglądaniu tych dokumentów, 

Oświadczenia majątkowe
Tradycyjnie już w pierwszym roku działania nowej kadencji władzy zamieszczamy 
oświadczenia majątkowe

dotyczy staranności ich wypełniania. Już na pierw-
szy rzut oka widać, że jedni traktują je poważnie, 
inni raczej na odczepnego. Niektórzy nie podają 
miejsc zatrudnienia lub informacji o tym, że są 
emerytami czy rencistami.

Wiemy, że publikowane u nas Oświadczenia 
majątkowe cieszą się poczytnością wynikającą ze 
zwykłej ludzkiej ciekawości. 

PPR

§24 h: Radny, burmistrz, zastępca burmistrza, 
sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednost-
ki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i czło-
nek organu zarządzającego gminną osobą prawną 
oraz osoba wydająca decyzje administracyjne 
w imieniu burmistrza są obowiązani do złożenia 
oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwane-
go dalej „oświadczeniem majątkowym”.

(Ustawa o samorządzie gminnym)

Burmistrzowie

Małgorzata Machalska  
z d. Baranowska
ur. 8.02.1967 r. w Poznaniu
burmistrz Miasta Luboń; działalność 
gospodarcza – Kancelaria Radcy Praw-
nego (do 27.11.2014 r.); członek rady 
nadzorczej Inteco Business Solution 
Sp. z o. o. (od 10.2009 r. do 27.11.2014 r.)
Zasoby pieniężne:
220 000 zł
Nieruchomości:
dom o pow. 165 m2 – wartości 500 000 zł (współwła-
sność małżeńska)
działki budowlane: o pow. 717 m2 – wartość 215 000 zł; 
400 m2 – wartość 84 000 zł i 400 m2 – wartość 84 000 zł, 
(współwłasność małżeńska)

Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie UM Luboń – 12 886 zł (od 27.11.2014 r.)
działalność gospodarcza 38 972 zł (przychód) 21 559 zł 
(dochód)
rada nadzorcza – 3 000 zł
dieta radnego – 14 034 zł.
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Ford Mondeo (2007 r.); Renault Fluence (2010 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Mateusz Mikołajczak
ur. 18.01.1975 r. w Gostyniu
II zastępca burmistrza Miasta Lu-
boń od 1.01.2015 r.
działalność gospodarcza – Agencja 
Zatrudnienia (zawieszona 1.11.2014 r.)
Zasoby pieniężne:
5 000 zł (współwłasność małżeńska)
Nieruchomości:
dom o powierzchni 87 m2 z działką 
o pow. 540 m2 – wartości 460 000 zł 
(współwłasność małżeńska),

Dochody w 2014 r.:
działalność gospodarcza – 25  550  zł (przychód); 
8 962 zł (dochód)
Zespół Szkół Borek Wlkp. – 39 428 zł,
fundacja Siewca – 2 440 zł,
UM Borek Wlkp. – 1 040 zł,
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Peugeot 307 SW (2007 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Mikołaj Tomaszyk
ur. 24.05.1981 r. w Poznaniu
I zastępca burmistrza Miasta Luboń; 
adiunkt na Wydziale Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa UAM
Zasoby pieniężne:
68 000 zł (współwłasność małżeńska)
Nieruchomości:
mieszkanie o pow. 33 m2 – wartości 
180 000 zł (własność); mieszkanie o pow. 76 m2 – war-
tości 270 000 zł (współwłasność małżeńska)

Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie UAM – 65 658 zł
zatrudnienie UM Luboń – 87 199 zł 
dzierżawa – 9 000 zł
prawa autorskie – 150 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyty hipoteczne – 6 625 CHF i 258 021 zł

Radni

Paweł Andrzejczak
ur. 25.03.1957 r. w Luboniu
radny (od 27.11.2014  r.) ; współ-
pracownik �rmy handlowej Beata 
Andrzejczak
Zasoby pieniężne:
77 038 zł, papiery wartościowe – GPW 
25 szt., PGNiG 3  064  szt., KGHM 
58 szt., Groclin 49 szt., PKO BP 1 000 szt., JSW 75   
(wartości 58 151 zł), 
Nieruchomości:
dom o pow. 104,5 m2 – wartości 500 000 zł (współ-
własność małżeńska)
mieszkanie o  pow. 49,78  m2 – wartości 200  000  zł 
(współwłasność małżeńska)
pawilon handlowy o pow. 78,5 m2 – wartości 390 000 zł 
(współwłasność małżeńska)

Dochody w 2014 r.:
działalność gospodarcza z żoną – 190 166 zł (przy-
chód), 27 022 zł (dochód)
dieta radnego 1 081 zł (od 27.11.2014 r.)
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Ford Fusion 1,4 (2009 r.) współwłasność małżeńska
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Patryk Bartkowiak
ur. 17.09.1987 r. w Poznaniu
lekarz dentysta,
jednoosobowa działalność gospodarcza
Zasoby pieniężne:
ok. 192 000 zł
Nieruchomości:
działka budowlana 493 m2 – wartość 
160 000 zł (własność)
Dochody w 2014 r.:
działalność gospodarcza – 39 406 zł (dochód),
udziały w spółce 93 086 zł (przychód)
dieta radnego – 15 353 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny ok. 126 000 zł, umowa lizingowa 
– 104 000 zł

Jakub Bielawski
ur. 04.08.1983 r. w Poznaniu
specjalista – Urząd Miasta Poznań
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
mieszkanie 43,82 m2 o wartości ok. 
200 000 zł
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 43 132 zł (netto),
dieta radnego – 14 757 zł,
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Mazda 6 kombi (2007 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny – 28 000 CHF, kredyt konsump-
cyjny 27 000 zł

Łukasz Budzyński
ur. 08.10.1972 r. w Gnieźnie
radny (od 27.11.2014 r.); nauczyciel 
w Gimnazjum nr 2
Zasoby pieniężne:
36 050 zł; obligacje FIO – 1 098 zł; 
IKE – 9 150 zł
Nieruchomości:
dom o pow. 94 m2 – wartości 1 000 000 zł (udział 5,5% – 
współwłasność małżeńska)
mieszkanie o pow. 33,52 m2 – wartości 301 000 zł (współ-
własność małżeńska),
grunty niezabudowane o pow. 11 800 m2 – war-
tości 236 000 zł, zakupione od ANR Wro-
cław w 2007 r. (współwłasność małżeńska),
grunty niezabudowane o pow. 3 700 m2  
– wartości 74 000 zł, zakupione od ANR Wro-
cław w 2007 r. (współwłasność małżeńska),
grunty niezabudowane o pow. 1 004 m2  
– wartości 50 000 zł (współwłasność małżeńska),
grunty niezabudowane o pow. 1 003 m2  
– wartości 50 000 zł (współwłasność małżeńska),
grunty niezabudowane o pow. 1 004 m2  
– wartości 50 000 zł (współwłasność małżeńska),
lokal handlowy o pow. 48 m2 – wartości 152 000 zł  
(współwłasność małżeńska)

cd.  
obok
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Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 62 533 zł
najem mieszkania i lokalu – 42 822 zł
dieta radnego 1 240 zł (od 27.11.2014 r.)
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Renault �alia All inclusive (2012 r.) – wartości 26 000 zł,.
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny 205 000 zł

Adam Tomasz Dworaczyk
ur. 24.05.1977 r. w Poznaniu
nauczyciel akademicki – Uniwersytet 
Przyrodniczy w  Poznaniu, Katedra 
Nauk Społecznych
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
mieszkanie 49,45 m2 o wartości 336 431 zł (własność),
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 42 934 zł,
dieta radnego – 15 115 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt mieszkaniowy – 85 618 CHF, pożyczka mieszka-
niowa ZFŚS Uniwersytetu Przyrodniczego ok. 12 000 zł

Katarzyna Ekwińska z d. Kornat
ur. 21.11.1969 r. w Poznaniu
radna (od 27.11.2014 r.); właściciel 
PHU EDOM, ul. Żabikowska 47
Zasoby pieniężne:
25 253 zł
Nieruchomości:
dom o pow. 327 m2 na działce o pow. 
649 m2 – wartości 1 430 000 zł (współ-
własność małżeńska)
działka budowlana o pow. 1 280 m2 – wartości 320 000 zł,
działka rekreacyjna z domkiem o pow. 389 m2 – war-
tości 50 000 zł (współwłasność małżeńska)

Dochody w 2014 r.:
działalność gospodarcza – 815  983  zł (przychód), 
28 022 zł (dochód)
dieta radnego 1 319 zł (od 27.11.2014 r.)
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Mercedes Benz Klasa A (2013 r.) – wartości 98 000 zł, 
VW Passat (2007 r.) – 29 000 zł.
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt na samochód 41 170 zł

Dorota Franek z d. Elsner
ur. 08.01.1965 r. w Poznaniu
nauczyciel nauczania zintegrowa-
nego w SP 4 
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
dom o powierzchni 164 m2 o wartości 
500 000 zł (własność),
grunty pozostałe o wartości 120 000 zł (własność)
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 54 415 zł,
dieta radnego – 13 004 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł: brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny – 32 409 CHF, kredyt konsumenc-
ki – 13 992 zł.

Katarzyna Frąckowiak
ur. 20.01.1969 r. w Poznaniu
specjalista ds. sprzedaży – PPHU 
„Porta” ul. 11 Listopada w Luboniu
Środki pieniężne:
brak
Nieruchomości:
dom o  powierzchni 164  m2 o  war-
tości 300 000 zł,
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 19 777 zł
działalność wykonywana osobiście – 3 035 zł,
dieta radnego – 13 600 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł: brak

Piotr Goryniak
ur. 29.04.1974 r. w Poznaniu
radny (od 27.11.2014 r.); właściciel 
jednoosobowa działalność gospodar-
cza, ul. Długa 6
Zasoby pieniężne:
155 000 zł; 500 eur
Nieruchomości:
dom (2 budynki) o pow. 220 m2 – wartości 600 000 zł 
(własność)
mieszkanie o  pow. 34,5  m2 – wartości 175  000  zł 
(własność)
mieszkanie o  pow. 28,4  m2 – wartości 195  000  zł 
(własność)

Dochody w 2014 r.:
działalność gospodarcza – 572  908  zł (przychód), 
2 446 zł (dochód)
najem – 25 000 zł
świadczenia – 12 248 zł
dieta radnego 882 zł (od 27.11.2014 r.)
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Renault Mostar (2007 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
leasing �rmy 193 153 zł

Kazimierz Górecki
ur. 10.04.1957 r. w Kole
radny (od 27.11.2014  r.); Auditor 
wiodący – Polski Rejestr Statków S.A.
Zasoby pieniężne:
124  000  zł: fundusze inwestycyjne: 
Arka BZWBK – 9 462 szt. na kwotę 
410 000 zł
Nieruchomości:
dom o pow. 240 m2 na działce o pow. 1 200 m2 – war-
tości 900 000 zł (współwłasność rodzinna)
garaż i  pomieszczenie gospodarcze o  pow. 42  m2 – 
wartości 80 000 zł (współwłasność rodzinna),

Dochody w 2014 r.:
działalność gospodarcza – 48  100  zł (przychód), 
7 420 zł (dochód)
zatrudnienie PRS S.A. – 78 113 zł
dieta radnego 1 319 zł (od 27.11.2014 r.)
żona – zatrudnienie UM Poznań – 56 063 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Nissan Primera (2002 r.) – wartości 12 000 zł
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł: brak

Piotr Izydorski
ur. 29.06.1982 r. w Radomiu
radny (od 27.11.2014 r.); Urząd Mia-
sta Poznań – ds obsługi medialnej
Zasoby pieniężne:
8 000 zł; akcje – 1 254 zł
Nieruchomości:
mieszkanie o pow. 42 m2 – wartości 
210 000 zł (własność)
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie i umowy zlecenia – 51 894 zł
dieta radnego 1 140 zł (od 27.11.2014 r.)
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł: brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny na mieszkanie 205 000 zł

Tomasz Kołodziej
ur. 25.05.1977 r. w Wałczu
radny (od 27.11.2014  r.), manager, 
doradca – Toruń
Zasoby pieniężne:
48 800 zł
Nieruchomości:
mieszkanie o pow. 71 m2 – wartości 390 000 zł i garaż 
13 m2 – wartość 20 000 zł (współwłasność małżeńska)

Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 79 908 zł
dieta radnego 1 081 zł (od 27.11.2014 r.)
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Nissan Qasqhai (2009 r.) – 43 000 zł, Suzuki Maruder 
VZ 800 (2001 r.) – 11 500 zł
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny 90 142 zł

Paweł Krzyżostaniak
ur. 24.04.1973 r. w Poznaniu
właściciel firmy „Konsulting”, ul. 
Kołłątaja 26h
Zasoby pieniężne:
8  276  zł, akcje spółek GPW S.A 
– 6  szt., Apolonia Medical SA – 
6 666 szt., Kaizen Group AG – 1 szt. 
i obligacje skarbowe TOZ – 1 016 szt. 
– 20 474 zł; 1 eur
Nieruchomości:
dom o pow. 99,5 m2 – wartości 441 083 zł (współwła-
sność małżeńska)
mieszkanie o pow. 51,7 m2 – wartości 229 186 zł 
nieruchomości – 121m2 – 24 500 zł, grunt rolny o pow. 
1,57 ha (udział 25%) – wartość 25 000 zł
garaże – murowany 18 m2 – wartość 9 900 zł i blasza-
ny 15 m2 – wartość 300 zł (wszystko współwłasność 
małżeńska)
Dochody w 2014 r.:
ze spółki jawnej z małżonką – 184 824 zł (przychód) 
53 798 zł (dochód),
dieta radnego 11 526 zł
dywidenda – 7 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Skoda Octavia Van 1,9 SDI (2002 r.) – 10 000 zł; Nis-
san Micra (2003 r.) – 8 000 zł; Ford Fiesta (2014 r.) – 
42 900 zł (leasing)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł: brak

Andrzej Okupniak
ur. 06.10.1963 r. w Poznaniu
właściciel �rmy „Transport”
Zasoby pieniężne:
70 000 zł, 3 000 eur
Nieruchomości:
działka budowlana o pow. 618 m2 – 
wartości 123 000 zł (współwłasność 
małżeńska)
działka budowlana o pow. 581 m2 – wartości 90 000 zł 
(współwłasność małżeńska)

Dochody w 2014 r.:
działalność gospodarcza – 0 zł (przychód), 4 851 zł 
(dochód)
zasiłki chorobowe ZUS – 8 647 zł
dieta radnego 13 660 zł 
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Mercedes Sprinter 312  D (1997  r.) Fiat Ducato 1,4 
(1993 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak
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Hieronim Gawelski
ur. 14.03.1966 r. w Poznaniu
radny (od 27.11.2014 r.), sklep wielo-
branżowy „Aniren” (handel meblami) 
wspólnie z żoną
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
dom o pow. 140 m2 – wartości 800 000 zł (współwłasność)

Dochody w 2014 r.:
działalność gospodarcza z żoną – 6 213 zł (dochód)
dieta radnego 1 240 zł (od 27.11.2014 r.)
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Mercedes Sprinter (1997 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny 144  915  zł, kredyt konsumencki 
19 420 zł.
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Michał Szwacki
ur. 17.08.1982 r. w Skwierzynie
radny (od 27.11. 2014 r.); nauczyciel 
w SP 2 i Gimnazjum nr 2
Zasoby pieniężne:
20 016 zł; AXA – 21 775 zł
Nieruchomości:
mieszkanie o pow. 37,5 m2 – wartości 
ok. 200 000 zł (własność)

Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 69 204 zł,
umowa o dzieło – 350 zł
dieta radnego 1 240 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny 295 310 zł

Karolina Wilczyńska-Kąkol
ur. 01.04.1970 r. w Poznaniu
radna (od 27.11. 2014 r.); nauczyciel 
w Gimnazjum nr 1
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
dom o pow. 105 m2 – wartości 400 000 zł 
(własność), inna nieruchomość o pow. 
1 300 m2 – wartość 250 000 zł (współwłasność)

Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 69 567 zł
dieta radnego 1 240 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Porsche Cayenne (2007 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Paweł Antoni Wolniewicz
ur. 27.01.1959 r. w Poznaniu
dziennikarz – Stowarzyszenie Kultu-
ralno-Oświatowe „Forum Lubońskie”
Zasoby pieniężne:
9 200 zł
Nieruchomości:
dom o powierzchni 211 m2 + dział-
ka o powierzchni 792 m2 – wartość 
800 000 zł (własność)
Dochody w 2014 r.:
działalność wykonywana osobiście – 6 210 zł,
prawa autorskie – 8 211 zł
dieta radnego – 14 077 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Magdalena Wożniak-Patej
ur. 19.08.1983 r. w Poznaniu
radna (od 27.11. 2014  r.); project 
manager – Pracownia Projektowa 
„Archidrog”
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
dom o pow. 107 m2 i 160 m2 – war-
tości 80 000 i 800 000 zł (własność), działka o pow. 
780 m2 – wartość 156 000 zł (własność)

Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 49 934 zł,
dieta radnego 882 zł
prawa autorskie – 300 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Opel Signum (2006 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt budowlany 143 106 CHF

Teresa Zygmanowska z d. Dolska
ur. 25.02.1958 r. w Luboniu
radna (od 27.11. 2014 r.); Przewod-
nicząca Rady Miasta
Zasoby pieniężne:
12 626 zł
Nieruchomości:
brak

Dochody w 2014 r.:
umowa o pracę w SP 2 – 110 957 zł,
emerytura – 15 557 zł
umowa o dzieło – 4 665 zł
dieta radnego 2 027 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
VW Polo 1,2 (2012 r.) – współwłasność małżeńska
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Radni Powiatu
 Poznańskiego

Zbigniew Jankowski
ur. 04.09.1947 r. w Głuchowie
emeryt
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
dom o powierzchni 164,4 m2 na dział-
ce o powierzchni 530 m2 – wartość 350 000 zł + garaż 
27 m2 – wartość 25 000 zł (współwłasność małżeńska)
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 4 073 zł,
emerytura – 60 966 zł
dieta radnego – Rada Powiatu – 24 801 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Renault Scenic 1,5 (2009 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Dariusz Szmyt
ur. 16.01.1957 r. w Luboniu
bezrobotny zarejestrowany w PUP
Zasoby pieniężne:
akcje spółek handlowych – ok. 9 000 zł 
(PZU SA – 22 szt.)
Nieruchomości:
dom o powierzchni 117 m2 – warto-
ści 300 000 zł (współwłasność małżeńska) na działce 
o powierzchni 509 m2 z budynkami gospodarczymi 
o powierzchni 60 m2 – wartość ok. 60 000 zł (współ-
własność małżeńska)
Dochody 2014 r.:
zatrudnienie burmistrz Miasta Luboń – 185 180 zł,
odprawa PKO BP S.A. – 41 888 zł,
ryczałt samochodowy – 2 439 zł,
z akcji – ok. 440 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Land Rover Discovery II (1999 r.); Seat Altea (2006 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny ok. 60 000 zł

cd.  
obok

Marek Samulczyk
ur. 08.03.1953 r. w Strzałkowie
Zasoby pieniężne:
195 000 zł; akcje – PGE 4 070 szt., 
PZU 200 szt.
Nieruchomości:
dom o powierzchni 220 m2 i dział-
ka o powierzchni 647 m2 – wartość 
250 000 zł (współwłasność),
ziemia orna 2 ha (w planie przeznaczona pod budow-
nictwo i usługi) (współwłasność)
Przychody 2012 r.:
renta – 13 582 zł
dieta radnego – 20 218 zł
dywidenda – 11 000 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Toyota Avensis (2008 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Pracownicy urzędu

Krystyna Ciszak z d. Stróżyk
ur. 05.10.1957 r. w Kargowej
kierownik Wydziału Spraw Komunalnych (WSK) – 
Urząd Miasta Luboń
Zasoby pieniężne:
2 281 zł
Nieruchomości:
mieszkanie o powierzchni 159,3 m2 (współwłasność)
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 64 411 zł,
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Ford Focus (2008 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt na samochód – 38 894 zł, kredyt na remont 
mieszkania 16 000 zł

Alicja Olejniczak
ur. 10.06.1961 r. w Pruszkowie
Kierownik Wydziału Podatku i Opłat UM Luboń
Nieruchomości:
mieszkanie o pow. 62,1 m2 + skrytka 7,12 m2 – wartości 
231 441 zł (50% współwłasności), i garaż 18,33 m2 – 
wartość 25 000 zł (50% współwłasności)

Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie UM Luboń – 71 603 zł 
umowa zlecenie – 9 432 zł.
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania 64 260 Eur

Janusz Piasecki
ur. 29.01.1960 r. w Luboniu
sekretarz Miasta – Urząd Miasta Luboń
członek Rady Nadzorczej PT „Translub” (od 29.11.2004 r. 
do 27.02.2014 r.), członek Rady Nadzorczej KOM-LUB 
(od 24.03.2014 r.)
Zasoby pieniężne:
95 477 zł + IKE – 45 049 zł + polisa na życie – ok. 
27 385 zł, 1 466 eur, 600 usd, fundusz inwestycyjny Inve-
stors, Noble, KBC, ING, 10 akcji PKN Orlen – 5 400 zł
Nieruchomości:
brak
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 105 163 zł,
rada nadzorcza „Translub” – 2 651 zł,
rada nadzorcza „KOM-LUB” – 6 427 zł,
umowa zlecenie Krajowe Biuro Wyborcze – 991 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Nissan Note 1,4 (2011 r.), Toyota Yaris 1,3 (2001 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Dariusz Springer
ur. 23.07.1982 r. w Poznaniu
p.o. dyrektor Biura Majątku Komunalnego; podinspektor 
ds. zamówień publicznych i przygotowania inwestycji;
działalność gospodarcza – Kancelaria Radcy Prawnego
Zasoby pieniężne:
25 162 zł + książeczka mieszkaniowa – 16 470 zł
Nieruchomości:
brak
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie p.o. dyr. BMK – 42 700 zł,
działalność gospodarcza – 6 797 zł (przychód), 1 495 zł 
(dochód),
podinspektor – 20 965 zł,
zasiłek ZUS – 1 886 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Skoda Fabia (2014 r.) – współwłasność
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak
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Grzegorz Anioła
ur. 01.03.1964 r. w Mosinie
dyrektor SP 1
Zasoby pieniężne: 11 122 zł
Nieruchomości: domy o pow. 200 m2 z działką 862 m2 
– wartości 670 000 zł i 125 m2 z działką 1 940 m2 i bu-
dynkami gospodarczymi – wartości 693 000 zł (współ-
własność małżeńska)
Dochody w 2014 r.: zatrudnienie – 84 544 zł 
umowa zlecenie – 6 149 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
samochód Volkswagen Transporter T-4 (2001  r.) – 
16 300 zł
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł: 
kredyt odnawialny – do 7 000 zł

Agnieszka Antczak z d. Szatkowska
ur. 14.09.1974 r. w Zielonej Górze
dyrektor SP 4
Zasoby pieniężne: brak
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 113 m2 – wartości 
320 000 zł (współwłasność małżeńska)
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 67 223 zł
umowa zlecenie – 6 813 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł: brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny 175 000 zł i kredyt odnawialny – 
do 11 000 zł

Zbigniew Bernat
ur. 25.03.1957 r. w Poznaniu
prezes Zarządu PT „Translub” sp. z o.o. 
Zasoby pieniężne: 55 000 zł
Nieruchomości: dom o powierzchni 105,39 m2 war-
tości ok. 350 000 zł na działce o powierzchni 583 m2 
– wartości ok. 165 000 zł (własność żony)
Dochody w 2014 r.: zatrudnienie – 151 978 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Alfa Romeo Giulietta (2012 r.) – 66 700 zł
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt samochodowy 27 000 zł

Regina Górniaczyk z d. Gabler
ur. 26.03.1964 r. w Poznaniu
dyrektor Ośrodka Kultury w Luboniu
Zasoby pieniężne: brak
Nieruchomości: dom o powierzchni 180 m2 – wartość 
567 000 zł, działka 219 m2 – wartość 8 000 zł
Dochody w 2014 r.: zatrudnienie – 85 435 zł,
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł: brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł: 
kredyt hipoteczny 90 000 zł

Justyna Juskowiak
ur. 30.05.1974 r. w Poznaniu
Kierownik Sekcji Pomocy Społecznej i  Stypendiów 
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu
Zasoby pieniężne: brak
Nieruchomości: dom o powierzchni 130 m2 na działce 
o powierzchni 539 m2– wartość ok. 900 000 zł (współ-
własność 1/8)
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 60 322 zł,
umowa zlecenia – 17 280 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł: brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł: brak

Lidia Kałwińska z d. Adamska
ur. 18.03.1963 r. w Gnieźnie
dyrektor SP 2
Zasoby pieniężne: 35 000 zł
Nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 48 m2 – 
wartości 200 000 zł spółdzielcze własnościowe (współ-
własność małżeńska),
mieszkanie o powierzchni 31 m2 – wartości 160 000 zł 
spółdzielcze własnościowe
Dochody w 2014 r.: zatrudnienie – 76 755 zł,
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł: Peugeot 307 
SW (2007 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł: kredyt hipoteczny 
– 79 000 zł, kredyt gotówkowy 15 000 zł

SAMORZĄD

Grażyna Leciej z d. Musiela
ur. 25.10.1958 r. w Poznaniu
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu
Zasoby pieniężne: brak
Nieruchomości: dom o powierzchni 50 m2 – wartość 
100 000 zł (własność mamy)
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie SP 3 – 101 514 zł,
zatrudnienie PP – 20 397 zł,
umowa zlecenia – 5 499 zł,
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł: 
Nissan Qashqai (2011 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł: brak

Hanna Łabuzińska z d. Szubert
ur. 12.04.1955 r. w Poznaniu
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Luboniu
Zasoby pieniężne: brak
Nieruchomości: mieszkanie w ½ domu o pow. 152,36 m2 
+ działka o pow. 396 m2 – wartości 430 000 zł (własność)
mieszkanie o powierzchni 49,36 m2 – wartość 220 000 zł 
(własność) 
Dochody w 2014 r.: zatrudnienie – 74 748 zł,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 3 760 zł,
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Peugeot 207 (2009 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł: brak

Anita Plumińska-Mieloch
ur. 05.10.1970 r. w Poznaniu
dyrektor Gimnazjum nr 1 w Luboniu
Zasoby pieniężne: 7 000 zł
Nieruchomości:
dom o powierzchni 120 m2 na działce o pow. 490 m2 
– wartości 360 000 zł (współwłasność małżeńska)
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 91 531 zł,
prawa autorskie – 5 395 zł,
działalność osobista – 9 548 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Volvo v 40 (2003 r.) – współwłasność małżeńska
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny – 338 000 zł

Elżbieta Iwona Stefaniak  
z d. Wojciechowska
ur. 05.11.1952 r. w Luboniu
dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu
Zasoby pieniężne: brak
Nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 50,7 m2 – 
wartości ok. 200 000 zł (własność)
Dochody w 2014 r.: zatrudnienie – 62 768 zł,
członek rady nadzorczej w spółdzielni (od 06.2014 r.) 
– 5 040 zł,
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł: brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł: brak

Violetta Tomczak z d. Szczepaniak
ur. 31.05.1965 r. w Poznaniu
dyrektor Przedszkola nr 5, ul. Osiedlowa 19
Zasoby pieniężne:
6 752 zł – III �lar FE
Nieruchomości: dom o powierzchni 160 m2 – wartości 
80 000 zł (współwłasność małżeńska),
działka o  powierzchni 560  m2 – wartość 80  000  zł 
(współwłasność małżeńska)
Dochody w 2014 r.: zatrudnienie – 79 388 zł,
umowa zlecenie – 882 zł 
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł: brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł: brak

Zbigniew Trawka
ur. 21.01.1969 r. w Bolesławcu
dyrektor naczelny – prezes zarządu Lubońskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
Zasoby pieniężne: 10 000 zł 
Nieruchomości: dom o powierzchni 160 m2 – wartości 
450 000 zł na działce o pow. 563 m2 – wartość 60 000 zł 
(współwłasność małżeńska), mieszkanie o powierzchni 
52,8 m2 wartości 300 000 zł (współwłasność 1/3), zie-
mia rolna o powierzchni 3,52 ha – wartości 50 000 zł 
(współwłasność małżeńska)
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie od stycznia do maja – 43 542 zł
członek zarządu LOSiR sp. z o.o. (od 1.05.2015 r.) – 
82 910 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Mazda 5 (2010 r.), Suzuki Swi� 1,2 (2012 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł: brak

Tadeusz Urban
ur. 30.08.1950 r. w Poznaniu
dyrektor „Kom-Lub” sp. z  o.o. (członek zarządu od 
1.01.1993 r.)
Zasoby pieniężne:
40 000 zł (współwłasność małżeńska)
Nieruchomości: mieszkanie o  powierzchni 92  m2 
– wartości 200  000  zł – spółdzielcze własnościowe 
(współwłasność małżeńska),
działka ROD o powierzchni 420 m2 z altaną 30 m2 – 
wartość 30 000 zł
Dochody w 2014 r.: zatrudnienie – 182 324 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Citroen C5 (2008 r.) oraz Hyundai i10 (2011 r.) (współ-
własność małżeńska)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt na samochód – 16 666 zł

cd.  
ze str. 
22

Katarzyna Andrzejczak
ur. 15.01.1971 r. w Chodzieży
zastępca dyrektora – Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Luboniu
działalność gospodarcza „Katrina” sp. z o.o. (budowlana)
Zasoby pieniężne: 20 000 zł
Nieruchomości: mieszkanie o  powierzchni 42  m2 
wartości ok. 220 000 zł (własność)
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 81 420 zł
umowa zlecenie – 16 400 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł: Toyota (2003 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania – ok. 19 000 CHF

cd.  
na str. 
59

Mirosław Stromczyński
ur. 09.10.1974 r. w Czarnkowie
Skarbnik Miasta Luboń
Zasoby pieniężne:
8 566 zł (współwłasność małżeńska)
Nieruchomości:
dom o pow. 129 m2 – wartości 430 000 zł (współwła-
sność małżeńska)
mieszkanie o  powierzchni 61,45  m2 + garaż o  po-
wierzchni 27 m2 – wartość 182 702 zł (współwłasność 
małżeńska)
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 108 697 zł,
działalność osobista – 9 440 zł,
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Hyundai i30 (2011 r.) – współwłasność małżeńska
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny – 41 962 CHF na zakup mieszka-
nia, kredyt hipoteczny – 430 000 zł na zakup domu

Jolanta Walczak z d. Korytna
ur. 21.10.1968 r. w Gostyniu
dyrektor Gimnazjum nr 2 
Zasoby pieniężne:
3 400 zł, 4 115 euro, akcje (Mostostal Zabrze – 150 szt., 
TUP – 500 szt., BIOTON – 44 000 szt., PGE – 701 szt., 
ING BSK – 150 szt., KGHN – 150 szt., WIKANA – 
10 000 szt., PKO GS) – ok. 89 000 zł, obligacje 80 000 zł, 
fundusze inwestycyjne ok. 24 000 zł
Nieruchomości:
dom o powierzchni 160 m2 – wartości ok. 400 000 zł
mieszkanie o powierzchni 47 m2 – wartości 190 000 zł 
(współwłasność małżeńska),
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 90 120 zł (2012 r.)
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Toyota Yaris (2013 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny – 116  000  zł, kredyt odnawialny 
27 000 zł, karty kredytowe 15 000 zł (limit)
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SAMORZĄD

Stanowisko
wykazane 
dochody 
w 2014 r.

15 194 zł Tadeusz Urban dyrektor Kom-Lub 182 324 zł
13 501 zł Mikołaj Tomaszyk I zastępca burmistrza 162 008 zł
12 665 zł Zbigniew Bernat prezes PT Translub 151 978 zł
10 618 zł Grażyna Leciej dyrektor SP 3 127 410 zł
10 538 zł Zbigniew Trawka dyrektor- prezes zarządu LOSiR 126 452 zł
9 845 zł Mirosław Stromczyński  Skarbnik Miasta 118 137 zł
9 603 zł Janusz Piasecki sekretarz miasta 115 232 zł
8 873 zł Anita Plumińska-Mieloch dyrektor Gimnazjum nr 1 106 474 zł
8 597 zł Jolanta Włodarska dyrektor MOPS 103 162 zł
8 152 zł Katarzyna Andrzejczak z-ca dyrektora  MOPS 97 820 zł
7 558 zł Grzegorz Anioła dyrektor SP1 90 693 zł
7 510 zł Jolanta Walczak dyrektor Gimnazjum nr 2 90 120 zł
7 120 zł Regina Górniaczyk dyrektor Ośrodka Kultury 85 435 zł
6 753 zł Alicja Olejniczak kierownik Wydziału PiO - UM 81 035 zł
6 689 zł Violetta Tomczak dyrektor Przedszkola nr 5 80 270 zł
6 654 zł Dorota Zielewicz dyrektor Przedszkola nr 1 79 850 zł
6 542 zł Hanna Łabuzińska dyrektor Poradni PP 78 508 zł
6 467 zł Justyna Juskowiak kierownik sekcji MOPS 77 602 zł
6 396 zł Lidia Kałwińska dyrektor SP 2 od czerwca 2014r 76 755 zł
6 170 zł Agnieszka Antczak dyrektor SP 4 od czerwca 2014r 74 036 zł
5 651 zł Elżbieta Stefaniak dyrektor Biblioteki 67 808 zł
5 587 zł Dariusz Springer p.o. dyrektor BMK i inspektor UM 67 046 zł
5 368 zł Krystyna Ciszak kierownik Wydziału SK - UM 64 411 zł
4 323 zł Mateusz Mikołajczak II zastępca burmistrza (od 1.01.2015) 51 870 zł
4 290 zł Małgorzata Machalska burmistrz miasta Luboń  (od 27.11.2014) 51 479 zł

Miesięczny średni zarobek (brutto)
w 2014 r.

wg Oświadczeń majątkowych

Szczegółowe wyniki 
Referendum 2015
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Pytania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TAK 1829995 78,7% 1514 75,9% 66 70 82 64 57 73 77 64 84 75 65 74 111 82 70 87 84 53 44 59 73
NIE bd 21,3% 481 24,1% 26 28 13 24 18 28 21 37 22 11 32 21 31 28 22 24 25 18 8 14 30

Gł. ważnych 92 98 95 88 75 101 98 101 106 86 97 95 142 110 92 111 109 71 52 73 103
Gł. nieważnych 2 3 4 1 1 0 4 3 1 0 3 2 5 3 2 6 5 2 4 0 1

TAK 404515 17,4% 346 17,3% 13 20 14 12 11 16 18 20 21 15 17 17 30 15 18 25 18 9 8 9 20
NIE bd 82,6% 1654 82,7% 78 77 83 77 63 85 83 81 84 71 81 79 113 94 72 86 93 64 45 62 83

Gł. ważnych 91 97 97 89 74 101 101 101 105 86 98 96 143 109 90 111 111 73 53 71 103
Gł. nieważnych 3 4 2 0 2 0 1 3 2 0 2 1 4 4 4 6 3 0 3 2 1

TAK 2194689 94,5% 1933 96,7% 88 93 93 87 73 98 101 92 101 84 92 93 136 104 89 109 107 67 51 73 102
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Kart ważnych

Frekwencja
Uprawnionych do głosowania

Kart nieważnych

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem 
jednomandatowych okręgów wyborczych 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej? 

Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem 
dotychczasowego sposobu finansowania 

partii politycznych z budżetu państwa?

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem 
zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości 

co do wykładni przepisów prawa 
podatkowego na korzyść podatnika?

W niedzielę, 6 września z inicjatywy byłego Prezydenta RP 
– Bronisława Komorowskiego – odbyło się Referendum 
Ogólnokrajowe. Polacy odpowiadali na trzy pytania, do-

tyczące: jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW), �nanso-
wania partii i podatków. Aby referendum było ważne, musiałaby 
w nim wziąć udział ponad połowa upoważnionych do głosowania. 
Tak się jednak nie stało, a krajowa frekwencja wyniosła zaledwie 
7,8%. Nieważne referendum kosztowało Polaków ok. 100 mln zł.

Zamieszczamy tabelę ze szczegółowymi wynikami. Jak widać, 
zarówno w kraju, jak i w Luboniu, znaczna większość głosowała za 
wprowadzeniem JOW-ów (pyt. 1), zniesieniem �nansowania partii 
politycznych z budżetu państwa (pyt. 2) oraz za wprowadzeniem 
ogólnej zasady rozstrzygnięcia wątpliwości na korzyść podatników 
(pyt. 3). Zwycięskie wyniki zaznaczyliśmy wytłuszczoną czcionką.

Frekwencja w naszym mieście okazała się lepsza niż w kraju, 
zagłosowało 8,81% upoważnionych. Najwięcej pojawiło się w ob-
wodzie 13. (SP 1), najmniej w 19. (Luvena).

AS

Nieważne 
referendum

Materiał został przygotowany 
na podstawie „Oświadczeń 
majątkowych” wypełnianych 

osobiście przez poszczególnych pra-
cowników i kierowników jednostek.

Dane przedstawione w  tabeli 
obok mogą być obarczone niewielkim 
błędem wynikającym z zaokrąglenia 
danych do pełnych złotych lub z nie-
pełnych bądź nieczytelnych informa-
cji podawanych w „Oświadczeniach 
majątkowych” przez wypełniających.

W tabeli przedstawiamy listę 
ustawioną według wysokości uzy-
skiwanych łącznych dochodów pra-
cowników administracji lubońskiej 
i kierowników jednostek samorzą-
dowych, którzy są zobowiązani do 
składania rocznych „Oświadczeń 
majątkowych”. Dla ułatwienia poda-
jemy, przeliczone przez nas (na pod-
stawie danych złożonych przez za-
interesowane osoby na formularzach 
w „Oświadczeniach majątkowych”) 
średnie miesięczne zarobki brutto 
uzyskiwane w 2014 r. Szczegółowe 
rozpisanie dochodów na poszcze-
gólne źródła ich pozyskania znajdą 
Państwo bezpośrednio przy oświad-
czeniach majątkowych publikowa-
nych na str. 18-21. Należy zaznaczyć 
też, że niektóre dane nie dotyczą 
angażu z  całego 2014 roku, gdyż 
awans lub zatrudnienie na danym 
stanowisku nastąpiło w trakcie roku.

W tabeli na ostatnich miejscach 
mamy burmistrzów, którzy dopiero 
z  końcem roku lub od stycznia 
2015 r. objęli stanowiska we władzy 
wykonawczej Lubonia. Z  danych 
tych można wyciągnąć wniosek, że 
to bardzo duży awans �nansowy 

obecnej pani burmistrz Małgorzaty 
Machalskiej zajmującej obecnie 
ostatnie miejsce wśród dochodów 
za 2014 r. Należy też dodać, że gdy-
by nie grudniowy dochód ze stano-
wiska Burmistrza 12 886 zł, średnia 
miesięczna w roku wynosiłaby je-
dynie 3 120 zł (brutto). Podobnie, 
obecnie zajmujący przedostatnie 
miejsce Mateusz Mikołajczak – 

Ranking zarobków
Ubiegłoroczne wynagrodzenia obecnych burmistrzów oraz tych 
decydentów, którzy w ich imieniu podejmują decyzje lub kierują 
publicznymi placówkami

II zastępca burmistrza, zatrudniony 
od stycznia 2015 r. ze średniomie-
siecznym dochodem za poprzedni 
rok w wysokości  4 323 zł, z nową 
pensją w UM Luboń, za rok, w ran-
kingu przeniesie  się dużo wyżej. 
Wydaje się, że te przedstawione 
przykłady to największe awanse 
dochodowe w  historii stanowisk 
burmistrzów Lubonia w 25-letniej 
dobie samorządowej. Przypomnij-
my, np. poprzedni burmistrz Da-
riusz Szmyt, który ze stanowiska 
dyrektora banku w 2006 r., wybrany 
został burmistrzem, w  pierwszym 

roku swego urzędowania, na pu-
blicznej służbie w lubońskim magi-
stracie stracił – uzyskiwał bowiem 
niższe dochody niż z  poprzedniej 
swej działalności.

Dla dokonywania porównań 
i analiz patrz też wcześniej publika-
cje z „Oświadczeń majątkowych” np. 
„WL” 08-2011, str. 27; „WL” 09-2013, 
str. 2 czy 09-2014, str. 18.

Szczegóły z „Oświadczeń mająt-
kowych” za ostatni 2014  r., także 
radnych Lubonia i naszych radnych 
powiatowych – patrz str. 18-21.

(I)



9/2015

23

SAMORZĄD 

Szczegółowe wyniki 
Referendum 2015

G
im

na
zj

um
 n

r 1
ul

. A
rm

ii 
Po

zn
ań

Sz
ko

ła
 P

od
st

aw
ow

a 
nr

 3
ul

.D
ąb

ro
w

sk
ie

go
 2

a

K
O

M
-L

U
B

 S
p.

 z
 o

.o
. 

ul
.N

ie
po

dl
eg

ło
śc

i 1
1 

B
ib

lio
te

ka
 M

ie
js

ka
 

ul
.Ż

ab
ik

ow
sk

a 
42

B
ib

lio
te

ka
 M

ie
js

ka
 

ul
.Ż

ab
ik

ow
sk

a 
42

Sz
ko

ła
 P

od
st

aw
ow

a 
nr

 2
 

ul
.Ż

ab
ik

ow
sk

a 
40

Sz
ko

ła
 P

od
st

aw
ow

a 
nr

 2
 

ul
.Ż

ab
ik

ow
sk

a 
40

Sp
ół

. M
ie

sz
ka

ni
ow

a 
ul

.Ż
ab

ik
ow

sk
a 

62

M
O

PS
 u

l. 
Źr

ód
la

na
 1

M
O

PS
 u

l. 
Źr

ód
la

na
 1

Sz
ko

ła
 P

od
st

aw
ow

a 
nr

 1
 

ul
.P

on
ia

to
w

sk
ie

go
 1

6

G
im

na
zj

um
 n

r 2
ul

. K
oł

łą
ta

ja
 1

Sz
ko

ła
 P

od
st

aw
ow

a 
nr

 1
ul

.P
on

ia
to

w
sk

ie
go

 1
6

Sz
ko

ła
 P

od
st

aw
ow

a 
nr

 2
ul

.Ż
ab

ik
ow

sk
a 

40

LO
Si

R
ul

. K
oł

łą
ta

ja
 1

LO
Si

R
ul

. K
oł

łą
ta

ja
 1

G
im

na
zj

um
 n

r 2
ul

. K
oł

łą
ta

ja
 1

Sz
ko

ła
 P

od
st

aw
ow

a 
nr

 4
 

ul
.1

 M
aj

a1
0

LU
VE

N
A

 S
.A

.
ul

. R
om

an
a 

M
ay

a 
1

Sz
ko

ła
 P

od
st

aw
ow

a 
nr

 4
 

ul
.1

 M
aj

a1
0

O
śr

od
ek

 K
ul

tu
ry

ul
. S

ob
ie

sk
ie

go
 9

7

Pytania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Kart ważnych

Frekwencja
Uprawnionych do głosowania

Kart nieważnych

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem 
jednomandatowych okręgów wyborczych 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej? 

Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem 
dotychczasowego sposobu finansowania 

partii politycznych z budżetu państwa?

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem 
zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości 

co do wykładni przepisów prawa 
podatkowego na korzyść podatnika?

P.S.: Czy Urząd Miasta zrobił 
inwentaryzację karczmy Hernesów 
przy ul. Armii Poznań przed jej 
rozbiórką, o  której przeczytałem 
w „Wieściach Lubońskich”? Intere-
suję się nielicznymi zabytkami w na-
szym mieście, a ten obiekt należał do 
rejestru zabytków gminnych.

Odp.: Budynek zlokalizowany 
przy ul. Armii Poznań, przy styku 
z ul. 3 Maja, tzw. „karczma Herme-
sów”, był własnością prywatną. Został 
wpisany do „rejestru zabytków gmin-
nych”, ale oznacza to tylko, że zosta-
ła założona jego karta. Karta obiektu 
obejmuje: opis, zdjęcie z  zewnątrz 
oraz określenie lokalizacji ewiden-
cyjnej i  porządkowej, nie zawiera 
inwentaryzacji. Pozwolenie na roz-
biórkę wydał organ budowlany, czy-
li Starosta po akceptacji przez Powia-
towego Konserwatora Zabytków.   
(oprac. Hubert Prałat – kierownik 
WPRiOŚ)

Andrzej Z.: W lipcowym nume-
rze „Wieści Lubońskich” wyczytałem, 
że nowy plac zabaw przy alei Jana 
Pawła II i Wschodniej współ�nan-
sował w kwocie 30 000 zł supermar-
ket Intermarchè i w ten sposób wy-
wiązał się z deklaracji, którą złożyli 
jego właściciele, otwierając sklep 
w 2013 r. Chciałbym wiedzieć, jaki 
jeszcze wkład w życie miasta miał 
Intermarchè w  zamian za możli-
wość uruchomienia placówki 
w Luboniu? Jakie były koszty miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, który musiał po-
wstać, by mógł zadziałać ten mar-
ket? Ile kosztowały inne inwestycje 
miejskie z tym zawiązane, np. prze-
budowa układu drogowego w rejo-
nie sklepu (ul. Żabikowska, Po-
wstańców Wielkopolskich, Pade-

rewskiego) i czy Intermarchè w nich 
miał udział?

Odp.: Łączne nakłady �nansowe 
poniesione na inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową i sieciową 
powiązaną z  budową sklepu 
I n t e r m a r c h è  w y n i o s ł y : 
2  737  733,56  zł. Wkład wniesiony 
przez Spółkę „Krokus”, zgodnie 
z  umową na realizację całej inwe-
stycji, tj. budowę inwestycji drogo-
wej i kanalizacji deszczowej, wyniósł 
łącznie: 2 520 235,76 zł. Koszt opra-
cowania MPZP dla tego obszaru 
wyniósł: 8 241 zł. Inwestycje, jakie 
wykonano w ramach porozumienia 
zawartego z Intermarchè to:
Qn budowa kanalizacji deszczowej w ul. 

Paderewskiego i odcinka ul. Krasickiego 
z odprowadzeniem wód deszczowych 
do Strumienia Junikowskiego,
Qn remont całej nawierzchni ul. Pa-

derewskiego (istniejącego chodnika 
wraz z wymianą nawierzchni ul. Pa-
derewskiego),
Qn odtworzenie nawierzchni na całej 

szerokości ul. Krasickiego (od nr 20 
do ul. Puszkina),
Qn przebudowa infrastruktury elektro-

energetycznej dystrybucyjnej i oświe-
tleniowej w rejonie ulic Żabikowska 
– Powstańców Wlkp. – Paderewskiego,
Qn przebudowa części pasa drogowego 

ulic: Powstańców Wlkp. – Żabikowska 
i odcinka ul. Paderewskiego wraz ze 
zjazdami z tych ulic,
Qn przebudowa infrastruktury teleko-

munikacyjnej w ul. Żabikowskiej oraz 
przeniesienie słupka teletechnicznego 
w ul. Powstańców Wlkp.,
Qn wykonanie stabilizacji cementem 

w ul. Paderewskiego,
Qn dostosowanie stałej organizacji ruchu 

w rejonie ulic Żabikowska – Powstań-
ców Wielkopolskich – Paderewskiego.   
(oprac. Henryka Grygier-Konewka)

Na ul. Cieszkowskiego, przy 
wjeździe z ul. Dworcowej, 
w bezpośrednim sąsiedztwie 

siedziby Straży Miejskiej, stoi znak 
informujący o przejściu dla pieszych. 
Poza nim, trudno się zorientować, 

w którym miejscu można się prze-
mieścić na drugą stronę ulicy. Bra-
kuje pasów, a po stronie znaku nie 
ma chodnika, jedynie pobocze po-
rośnięte zielenią.

AS

A gdzie zebra?

n
Znak przejścia dla pieszych powinien być ustawiony bezpośrednio przed 
przejściem. Pasów brak, możemy więc się jedynie domyślać, że w tym 
miejscu bezpiecznie przedostaniemy się na druga stronę ul. Cieszkow-
skiego   fot. Agata Samol

Miasto zleciło wykonanie 
„Koncepcji Rozwoju Dróg 
Rowerowych” dla Lubo-

nia. Zajmie się tym Centrum Badań 
Metropolitalnych UAM, które do 
grudnia br. ma zinwentaryzować 
istniejące ścieżki oraz opracować 
propozycje nowych tras. Do 28 

sierpnia br. można było składać 
w  Urzędzie Miasta wypełnione 
ankiety, dzięki którym miasto chce 
poznać potrzeby mieszkańców w tej 
dziedzinie. We wrześniu mają się 
też odbyć konsultacje społeczne 
na ten temat.

(S)

Rowerem przez Luboń?

Pytania do władz
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W środę, 26 sierpnia w Szko-
le Podstawowej nr 3 od-
było  się zorganizowane 

przez lubońskie Komitety Referen-
dalne spotkanie informacyjne na 
temat jednomandatowych okręgów 
wyborczych (JOW). Wzięło w nim 
udział kilkanaście osób, m.in. Mi-
chał Adamczak, Jakub Bielawski, 
Grzegorz Łukowski oraz obecni 
i byli studenci UAM. Prelekcję wy-

głosił wykładowca UAM – dr Mi-
chał Urbańczyk – który podkreślił, 
jak ważne są takie spotkania, dzięki 
nim bowiem obywatele mogą po-
rozmawiać z  niezaangażowanymi 
politycznie ekspertami, a  uzyska-
ną w ten sposób wiedzę porównać 
z tym, co partie polityczne serwują 
w czasie kampanii. Stwierdził m.in., 
że problem systemu wyborczego 
trzeba odnieść do rzeczywistości 
politycznej Polski i na płaszczyźnie 
praktyki wyborczej rozmawiać o za-
letach i wadach jednego i drugiego 
systemu wyborczego, porównując 

je. JOW-y też mają wady i  o  nich 
również, zdaniem prelegenta, trze-
ba mówić. Odnosząc je do naszej 
sytuacji należy jednak rozstrzygnąć, 
czy wady JOW-ów są do zaakcepto-
wania, bowiem zalety tego systemu 
przeważają w odniesieniu do poli-
tycznej praktyki w Polsce.

W toku dyskusji poruszano pro-
blemy sceny politycznej. Poproszo-
ny o komentarz prelegent, zachęcał: 

Jednego jestem pewien, obecny polski 
system wyborczy potrzebuje daleko 
idącej zmiany. Również jestem pew-
ny, że powinniśmy iść na referendum, 
tak jak chodzimy na wybory. Ci, 
którzy namawiają do tego, by na 
referendum nie iść, w praktyce nisz-
czą fundamentalną dla demokracji 
liberalnej wartość, jaką jest społe-
czeństwo obywatelskie – wspólnota 
świadomych i aktywnych obywateli, 
dbających o  dobro wspólne, mimo 
różnic politycznych.

PAW

SAMORZĄD

Agnieszka Klemińska: Dopyty-
wałam  się w  urzędzie w  Luboniu 
o  stan ul. Parkowej, przy której 
mieszkam – polna droga, latem 
piach, wiosną i jesienią błoto, zimą 
lód, po jednej stronie zaśmiecony, 
opuszczony sad i gałęzie lecące na 
ulicę. Do tego dochodzi jeszcze 
spory ruch, gdyż przy ul. Parkowej 
znajduje się sklep ogrodniczy. Do-
stałam odpowiedź z urzędu (Mate-
usz Olejniczak), że ul. Parkowa nie 
jest własnością Miasta, dlatego nie 
ma możliwości trwałego jej utwar-
dzenia. Nie stosuje  się również 
ograniczeń prędkości na ulicach 
gruntowych. Jednocześnie urzędnik 
zapewnił, że jako zarządca drogi 
miasto stara się w miarę możliwości 
finansowych na bieżąco równać 
drogę. Kto właściwie w takim wy-
padku jest odpowiedzialny za stan 
ulicy? I jak wygląda sprawa wła-
sności? Czy miasto dzierżawi uli-
cę od właściciela? Bo jeśli tak, to 
płacimy za to jako podatnicy. Czy 
w związku z tym właściciel ulicy 
jest zobowiązany do dbania o nią 
i  w  jakim stopniu? Co my jako 
mieszkańcy możemy zrobić z tym 
przypadkiem, do kogo się zwrócić 
i gdzie szukać rozwiązania? Inte-
resuje mnie, ile jest takich ulic 
w  Luboniu o  niejasnym statusie 
prawnym, z którymi właściwie nie 

wiadomo, co będzie, bo skoro nie 
są własnością miasta, to chyba nie 
ma szans na polepszenie ich fatal-
nego stanu. Interesuje mnie, czy 
miasto podjęło jakieś kroki, aby 
wykupić te ulice, uregulować ich 
status prawny i  ile „traci” na ta-
kich dzierżawach?

Odp.: Szanowna Pani, informu-
ję, iż za stan ul. Parkowej odpowia-
da Miasto Luboń. Miasto podpisa-
ło umowę dzierżawy z właścicielem 
gruntu (osoba �zyczna) o wartości 
1 zł/m2/rok. Umowa ma charakter 
wyjątkowy, została podpisana w celu 
zapewnienia mieszkańcom dojazdu 
do posesji. Z uwagi na podpisaną 
umowę dzierżawy właściciel nie jest 
zobowiązany do utrzymania ul. Par-
kowej. Miasto prowadziło rozmowy 
z  właścicielem nieruchomości 
w sprawie wykupu gruntu, jednak-
że strony nie doszły do porozumie-
nia w kwestii ustalenia ceny.

Na terenie Miasta jest więcej 
ulic o  nieuregulowanym stanie 
prawnym. W miarę możliwości bu-
dżetowych Miasto prowadzi rozmo-
wy z właścicielami gruntów prze-
znaczonych w planach miejscowych 
pod drogi publiczne w celu uregu-
lowania ich stanu prawnego.   

(oprac. Krystyna Ciszak)

n
Dzierżawiona przez miasto ul. Parkowa (boczna od Sobieskiego). Informu-
jemy, że ma długość 1125 mb, a powierzchnię 6750 m2   fot. Agata Samol

Qn Trwają prace budowlane doty-
czące oświetlenia ulicznego w  ul. 
Wschodniej, al. Jana Pawła II i ul. 
Kochanowskiego. Do wykonania 
pozostało przyłącze energetycz-
ne ze stacji transformatorowej do 
sza�i pomiarowo-oświetleniowej 
znajdującej się w ul. Wschodniej.
Qn 18 sierpnia 2015 r. Powiatowy In-

spektor Nadzoru Budowlanego dla 
powiatu poznańskiego wydał decy-
zję pozwolenia na użytkowanie dla 
nowej części budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 1 (o inwestycji czytaj 
na str. 9). Obecnie trwa wery�ka-
cja dokumentacji powykonawczej 
inwestycji.
Qn Trwają procedury odbiorowe in-

westycji polegającej na budowie ul. 

Brzechwy wraz z kanałem sanitar-
nym oraz deszczowym.
Qn W ul. 1 Maja zakończono budowę 

kanału sanitarnego. Trwają procedury 
odbiorowe dotyczące budowy drogi 
oraz kanału deszczowego. Mieszkańcy 
ulicy mogą już odprowadzać ścieki 
do kanalizacji sanitarnej.
Qn Na terenie Szkoły Podstawowej 

nr 4 prowadzona jest budowa miejsc 
postojowych oraz budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej.
Qn Wykonawca chodnika w ul. Gra-

nicznej przystąpił do prac wykoń-
czeniowych. Trwają procedury od-
biorowe.
Qn 20 sierpnia 2015 r. nastąpiło otwarcie 

przetargu na wykonanie chodników 
w następujących ulicach: Konwalio-
wej, Warzywnej, Azaliowej, Spor-

Inwestycje komunalne
nej (na odcinku od ul. Wierzbowej 
do Makowej), Rumiankowej (od ul. 
Krętej do skrzyżowania z Oliwkową 
i Bluszczową), Nagietkowej (do ul. 
Polnej do posesji nr 24), Przemysło-
wej (od ul. Rivoliego do Niepodległo-
ści). Najkorzystniejszą ofertę złożyło 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budow-
lane BRUKPOL.
Qn Zakończyły się roboty budowla-

ne polegające na wymianie instala-
cji centralnego ogrzewania w Szkole 
Podstawowej nr 4. Do wykonania po-
zostały prace wykończeniowe.
Qn 26 sierpnia 2015 r. podpisano umo-

wę na wykonanie remontu chodni-
ka w ul. Szkolnej na odcinku od ul. 
Poniatowskiego do wjazdu na par-
king szkoły. Termin zakończenia prac 
wyznaczono na 30 września br. In-
westycję wykonuje �rma RAT-BUD 
Jacek Ratajczak.

Agnieszka Rudzka
podinspektor ds. inwestycji

JOW-y 
Spotkanie informacyjne przed referendum 6 września

n
Prelegent, dr Michał Urbańczyk z UAM i słuchacze – gównie byli i obecni 
studenci   fot. Paweł Wolniewicz

Poszukiwany  
dziennikarz-grafik

Redakcja Niezależnego Mie-
sięcznika Mieszkańców „Wieści 
Lubońskie” przyjmie osobę na staż 
z możliwością zatrudnienia. Po-
szukujemy osób interesujących się 
Luboniem (najlepiej tu zamiesz-
kałych). Oczekujemy: znajomości 
komputera i programów: Word, 
Exel, Corel, Photoshop), lekkiego 
pióra, umiejętności wykonywa-
nia zdjęć. CV wysyłać na adres 
mailowy: redakcja@wiescilubon-
skie.pl. W przypadku pytań tel. 
609 616 277.

Parkową utrzymuje miasto
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o  likwidację 5 z  10 etatów Straży 
Miejskiej.

Dla przykładu podam, że 
w  roku 2014 Straż Miejska otrzy-
mała na wydatki bieżące z budżetu 
miasta 752 300 zł, w tym wynagro-
dzenia funkcjonariuszy to koszy 
rzędu 590 300 zł. Do tego dochodzi 
coroczny ekwiwalent mundurowy 
w  wysokości 22  485  zł pozostałe 
koszty około 140 000 zł to: dzierża-
wa, utrzymanie i  eksploatacja sa-
mochodów itd.

Głównym argumentem świad-
czącym za słusznością złożonego 
przeze mnie wniosku jest budowa 
nowego komisariatu policji 
w Luboniu. Na ten cel Miasto prze-
kazało 700 000 zł. Docelowo w lu-
bońskiej placówce liczba zatrudnio-
nych policjantów znacznie wzro-
śnie, co na pewno wpłynie na po-
prawę porządku i bezpieczeństwa.

Robert Korcz

LUDZKIE SPRAWY

Rośnie liczba gmin, które zde-
cydowały się zmniejszyć liczbę 
zatrudnionych funkcjona-

riuszy lub nawet zlikwidować straż 
miejską. Władze większości z nich 
tłumaczą ten ruch oszczędnościami 
oraz zmniejszającym się zakresem 
obowiązków tej formacji.

Nasze miasto w  przeważającej 
części zostało już podłączone do 
kanalizacji sanitarnej, obowiązuje 
nowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi, a  więc obowiązki 

kontrolne strażników w tych dzie-
dzinach zmniejszyły się. Także ode-
branie strażom miejskim możliwo-
ści przeprowadzania kontroli foto-
radarowej na drogach w ogromnym 
stopniu uszczupliły zakres czynno-
ści wykonywanych przez te służby.

Po wnikliwym przeanalizowaniu 
kosztów, kierując  się względami 
ekonomicznymi, a także wsłuchu-
jąc się w głosy mieszkańców, 2 wrze-
śnia br., podczas XI sesji Rady Mia-
sta Luboń, złożyłem ustny wniosek 

Topniejące obowiązki Straży Miejskiej
Wniosek o zmniejszenie liczby etatów w lubońskiej Straży Miejskiej

Z ostatnim dniem sierpnia br. stanowi-
sko Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 

(WWINB) objął Tomasz Buczkowski, któ-
ry zastąpił odchodzącego na emeryturę 
Jerzego Witczaka.

Tomasz Buczkowski  pracuje 
w WWINB od 2006 r. Od września 2011 r. 
pełnił funkcję zastępcy. Jest magistrem 
inżynierem inżynierii środowiska. Ma 
liczne uprawnienia budowlane poparte 
odpowiednim doświadczeniem zawodo-
wym. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.

WUW

Nowy inspektor 
nadzoru

n
Tomasz Buczkowski – nowy 
Wojewódzki Inspektor Nad-
zoru Budowlanego

Zwracam  się z  prośbą o  po-
moc w  rozwiązaniu proble-
mu, jaki istnieje na ślepym 

odcinku ul. Konwaliowej (boczna od 
Wierzbowej w Lasku – przyp. red.). 
Jest tam zwężenie, które powstało 
z  powodu nieprzesunięcia płotu 
jednej z  działek. Będę wdzięczny 
za sprawdzenie, z  jakiego powodu 
ten płot nie został przesunięty oraz 
za interwencję w Urzędzie Miasta, 
tak aby ta sprawa została uregulo-
wana. Po uregulowaniu tej sprawy 
na pewno przydałoby się wyrównać 

ten odcinek i wysypać go tłuczniem, 
tak jak pozostały fragment.

Sprawę opisałem w  mailu do 
Pana Radnego z  tamtego rejonu – 
Hieronima Gawelskiego, jednak 
przez ponad miesiąc nie dostałem 
informacji, czy się tym zajmie. Nie 
chcę dłużej czekać, gdyż w najbliż-
szym czasie na ul. Konwaliowej ma 
być budowany chodnik, dlatego 
zwracam się do „Wieści Lubońskich” 
z prośbą o pomoc.

Maciej Bańczaszek

List do redakcji

Zwężona ul. Konwaliowa 

n
Przeszkadzający w przyszłym pasie drogowym wysunięty płot jednej 
z działek, zwęża Konwaliową prawie o połowę   fot. Agata Samol

W ub. miesiącu na str. 13 zamieściliśmy sygnał od mieszkańców po-
sesji położonych przy odnodze ul. Zielonej (teren dotąd niewyku-
piony przez miasto), zaniepokojonych zaleganiem porzuconych 

tam w lipcu suchych gałęzi, dodając apel o interwencję służb miejskich oraz 
sprzątnięcie nawiezionej sterty przez tych, którzy ją utworzyli. Po dobrym 
miesiącu, na skutek interwencji miasta, wywołanej naszą publikacją, gałę-
zie zniknęły. Poniżej zamieszczamy wyjaśnienie przesłane do redakcji przez 
Wydział Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Odnosząc się do informacji pt. „Kukułcze jajo” zamieszczonej w „Wieściach 
Lubońskich”, uprzejmie informuję, że gałęzie składowane na prywatnej dział-
ce przy ul. Zielonej, nie są własnością Miasta Luboń oraz nie są „efektem 
nawałnic”, które przeszły przez miasto. W  lipcu, na zlecenie energetyki, na 
terenie miasta Luboń zostały przeprowadzone cięcia techniczne drzew przez 
�rmę wyłonioną przez zamawiającego. Zlecenie wykonywała �rma z Między-
rzecza. Według informacji uzyskanej od przedstawiciela �rmy, uzyskano 
zgodę właściciela działki na tymczasowe składowanie gałęzi pochodzących 
z przycinki. W dniu 19 sierpnia WPRiOŚ wyznaczył �rmie termin 2 dni na 
uprzątnięcie gałęzi (do 21 sierpnia br.)

Wydział PRiOŚ

Uzupełnienie
Sprawa gałęzi porzuconych przy ul. Zielonej

Kolejna rozpo-
znawalna �rma 
opuściła Luboń. 

Tym samym miasto 
straciło wpływy z po-
datków. Znana �rma 
cukiernicza Krzyżan 
przeniosła zakład pro-
dukcyjny z  ul. Żabi-
kowskiej w  Luboniu 
do Wir. Sklep pozostał 
w tym samym miejscu. 

MHP

Krzyżan przenosi 
produkcję

n
Na oknie wystawowym 
cukierni Krzyżan przy ul. 
Żabikowskiej zamieszczo-
no banner informujący 
o przeniesieniu produkcji 
do naszych południowych 
sąsiadów    fot. Agata 
Samol
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Zarząd Transportu Miej-
skiego (ZTM) w Pozna-
niu oraz Urząd Miasta 

Luboń informują, że od 1 paź-
dziernika 2015 r. jest planowane 
uruchomienie na 6-miesięcz-
ny okres próbny nowej linii 
autobusowej nr 690 na trasie 
Sycowska/Auchan – Luboń 
Lasek – Sycowska/Auchan. 
Ma ona częściowo zastąpić 
zawieszoną linię nr  601. Za 
jej pośrednictwem zostanie 
połączona zachodnia i wschod-
nia część Lubonia, zapewnia-
jąc dojazd m.in. z Żabikowa 
do Szkoły Podstawowej nr 3 
czy z Lasku do śródmieścia 
Lubonia i Żabikowa, a także 
dojazd do Centrum Handlo-
wego „Auchan”, zwłaszcza 
dla mieszkańców wschod-
niej części miasta. Mając na 
uwadze liczne wnioski miesz-
kańców, połączenie uzyska 
także społeczność ul. 3 Maja 
i Dąbrowskiego.

Autobusy linii nr  690 
mają kursować tylko w  dni 
robocze w  godz. od 7 do 
18.30, z  częstotliwością 
(w przybliżeniu) co 1,5 godzi-
ny.

Wraz z uruchomieniem nowej 
linii zostaną skrócone (do Żabiko-
wa) kursy autobusu 611 dojeżdża-
jące do Centrum Handlowego „Au-

chan” w godz. 8.30 – 12 oraz 14.30 
– 18 (będą realizowane w ramach 
linii 690 z częstotliwością około co 
1,5 godz.).

Nowa linia autobusowa?

Linia nr 690: Sycowska/Auchan - Luboń/Lasek - Sycowska/Auchan (dni robocze)
Sycowska/Auchan 01 7:00 8:30 9:40 11:30 13:15 14:40 16:00 17:30

Luboń Cmentarz 01 NŻ 7:02 8:32 9:42 11:32 13:17 14:42 16:02 17:32
Luboń Zabikowo 01 7:03 8:33 9:43 11:33 13:18 14:43 16:03 17:33

Luboń PI. Bojanowskiego 01 7:04 8:34 9:44 11:34 13:19 14:44 16:04 17:34
Luboń Unijna 01 7:06 8:36 9:46 11:36 13:21 14:46 16:06 17:36

Luboń Sikorskiego 01 7:07 8:37 9:47 11:37 13:22 14:47 16:07 17:37
Luboń Jana Pawła II 01 7:10 8:40 9:50 11:40 13:25 14:50 16:10 17:40

Luboń Okrzei 01 NZ 7:12 8:42 9:52 11:42 13:27 14:52 16:12 17:42
Luboń Streicha 02 7:13 8:43 9:53 11:43 13:28 14:53 16:13 17:43

Luboń Szkoła nr 3 04 7:14 8:44 9:54 11:44 13:29 14:54 16:14 17:44
Luboń Rzeczna 02 7:15 8:45 9:55 11:45 13:30 14:55 16:15 17:45

Luboń Strumykowa 02 7:16 8:46 9:56 11:46 13:31 14:56 16:16 17:46
Luboń Ratajskiego 02 7:18 8:48 9:58 11:48 13:33 14:58 16:18 17:48
Luboń R. Maya 02 7:20 8:50 10:00 11:50 13:35 15:00 16:20 17:50

Luboń Rutkowskiego 02 7:22 8:52 10:02 11:52 13:37 15:02 16:22 17:52
Luboń Lasek 02 7:24 8:54 10:04 11:54 13:39 15:04 16:24 17:54
Luboń Kręta 01 7:26 8:56 10:06 11:56 13:41 15:06 16:26 17:56

Luboń Polna 01 NZ 7:29 8:59 10:09 11:59 13:44 15:09 16:29 17:59
Luboń Kwiatowa 01 NZ 7:30 9:00 10:10 12:00 13:45 15:10 16:30 18:00
Luboń Podgórna 01 NZ 7:31 9:01 10:11 12:01 13:46 15:11 16:31 18:01

Luboń Ośrodek Kultury 01 NZ 7:32 9:02 10:12 12:02 13:47 15:12 16:32 18:02
Luboń Kościół 01 7:33 9:03 10:13 12:03 13:48 15:13 16:33 18:03
Luboń Kościół 03 7:34 9:04 10:14 12:04 13:49 15:14 16:34 18:04

Luboń Rydla 01 NZ 7:35 9:05 10:15 12:05 13:50 15:15 16:35 18:05
Luboń Walki Młodych 01 NZ 7:36 9:06 10:16 12:06 13:51 15:16 16:36 18:06

Luboń R. Maya 01 7:37 9:07 10:17 12:07 13:52 15:17 16:37 18:07
Luboń Ratajskiego 01 7:39 9:09 10:19 12:09 13:54 15:19 16:39 18:09
Luboń Strumykowa 01 7:41 9:11 10:21 12:11 13:56 15:21 16:41 18:11

Luboń Rzeczna 01 7:42 9:12 10:22 12:12 13:57 15:22 16:42 18:12
Luboń Szkoła nr 3 03 7:43 9:13 10:23 12:13 13:58 15:23 16:43 18:13

Luboń Streicha 04 7:44 9:14 10:24 12:14 13:59 15:24 16:44 18:14
Luboń Okrzei 02 NZ 7:45 9:15 10:25 12:15 14:00 15:25 16:45 18:15

Luboń Jana Pawła II 02 7:46 9:16 10:26 12:16 14:01 15:26 16:46 18:16
Luboń Straż Pożarna 04 7:48 9:18 10:28 12:18 14:03 15:28 16:48 18:18
Luboń Sikorskiego 02 7:50 9:20 10:30 12:20 14:05 15:30 16:50 18:20

Luboń Unijna 02 7:51 9:21 10:31 12:21 14:06 15:31 16:51 18:21
Luboń PI. Bojanowskiego 02 7:52 9:22 10:32 12:22 14:07 15:32 16:52 18:22

Luboń Zabikowo 02 7:54 9:24 10:34 12:24 14:09 15:34 16:54 18:24
Luboń Cmentarz 02 NZ 7:55 9:25 10:35 12:25 14:10 15:35 16:55 18:25
Sycowska/Auchan 01 7:57 9:27 10:37 12:27 14:12 15:37 16:57 18:27

Nie po raz pierwszy oko-
liczni mieszkańcy alarmu-
ją, prosząc o interwencję 

w sprawie nadmiernego obciąża-
nia ponadstuletniego, wyeksplo-
atowanego mostu na Strumieniu 
Junikowskim, położonego w cią-
gu deptaku ul. Dworcowej. Duże 

ciężarówki, załadowane różnymi 
materiałami budowlanymi, wy-
korzystywane podczas przedłu-
żającej się modernizacji linii ko-
lejowej E 59, nadal przejeżdżają 
przez ten obiekt o osłabionej już 
konstrukcji.

PAW

„Zmęczony” most

n
Czteroosiowa wywrotka marki MAN, załadowana tonami betonowe-
go gruzu i ziemi, przyjeżdżająca przez coraz bardziej „zmęczony” 
most. Za nią, w tumanach pyłu i kurzu, przechodzący deptakiem 
ludzie   fot. Paweł Wolniewicz

Proponowane są następujące 
godziny odjazdów z przystanku 
Sycowska/Auchan: 7.00, 8.30, 
9.40, 11.30, 13.15, 14.40, 16.00, 

17.30 oraz z przystanku Lu-

boń/Lasek: 7.24, 8.54, 10.04, 
11.54, 13.39, 15.04, 16.24, 17.54.

Opinie na temat projektowa-
nych zmian można było przesy-
łać do ZTM i do Urzędu Miasta 
do 11 września br.

ZTM, UML
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Od początku września na skrzy-
żowaniu ulic: Kościuszki, 
Poniatowskiego i  Unijnej, 

dzięki wymianie sterownika sygna-
lizacji świetlnej oraz zainstalowania 
inteligentnego systemu transpor-
towego (wideodetekcja w systemie 
ITS – ang. Intelligent Transportation 
Systems) można zaobserwować bar-
dziej płynny ruch samochodowy. Po 
modernizacji, infrastruktura tech-
niczna na skrzyżowaniu posiada 
następujące funkcje: obserwowa-
nie obecności i kierunku porusza-
nia się pojazdów, pomiaru natężenia 

ruchu, przesyłu obrazu do centrum 
monitorowania oraz obserwowanie 
rowerzystów. W najbliższym czasie 
dostęp do podglądu ze skrzyżowa-
nia będzie możliwy w  siedzibach 
Straży Miejskiej i  Urzędu Miasta. 
Wprowadzenie innowacyjnego roz-
wiązania ma usprawnić przejazd 
przez skrzyżowanie oraz zniwelo-
wać korki tworzące się szczególnie 
w  godzinach szczytów porannych 
i  popołudniowych. Inwestycja zo-
stała s�nansowana z kasy miejskiej 
i kosztowała 66 000 zł.

PAW

Inteligentne 
skrzyżowanie

n
Obecnie ruch na skrzyżowaniu jest bardziej płynny. Na sygnalizatorze 
zamontowano specjalną kamerę jako jeden z elementów wideodetekcji   
fot. Paweł Wolniewicz

Temat, który pojawił się nagle. 
W pilnym trybie zwołano na 
3 września Sesję Rady Mia-

sta Luboń, a przed nią obradowały 
branżowe Komisje RML. Jednogło-
śnie podjęto decyzję o utworzeniu 
w  Luboniu specjalnej placówki 
dla seniorów (więcej na str. 16 oraz 
z sesji na str. 17). Co na ten temat 
myślą mieszkańcy?

Zdecydowana większość 71% 
pytanych stwierdziła, że Dom 
Dziennego Pobytu jest w Luboniu 
potrzebny. Najczęstsze komentarze 
to: „Oczywiście”, „Superpomysł”, 
„Mam nadzieję, że będzie niepłat-
ny”, „Potrzebny, zwłaszcza dla osób 
samotnych”, „Wreszcie, my starsi, 
będziemy mieli swoje miejsce”, „Są 
przedszkola dla dzieci, to dla star-
szych też powinny być jakieś ośrod-
ki”, „Mam nadzieję, że będzie łatwy 
dojazd”, „Bardzo dobrze, że urząd 
robi coś nowego”, „Przynajmniej 
emeryci nie będą się nudzić”, „Ale 
czy mnie będzie stać?”

Przeciwników było niewielu, 
zaledwie 7%. Argumenty to: „Są 
ważniejsze sprawy do zrobienia”, 
„Kolejne koszty na administrację 
i utrzymanie tego, a jesteśmy bied-
nym miastem”, „ To następne socjal-
ne wydatki”, „Seniorzy już organi-
zują sobie czas, a  są ważniejsze 
problemy” „Póki co, miasto nie daje 
rady zrównoważyć dochodów i wy-
datków”, „Najpierw trzeba pomy-
śleć, skąd na to forsa?”

Nie miało zdania w tym zakresie 
17% pytanych. Dodawali czasami: 
„Nie dotyczy mnie ten problem”, 
„Najpierw trzeba zrobić drogi, by ci 

Sondaż
Miasto tworzy Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów. Czy Pani/
Pana zdaniem jest w Luboniu potrzebny?

Odpowiedzi mieszkańców

7%

17%

5%

71%

Odmówiło 5%

TAKNIE

Nie ma 
zdania 17%

starsi 
mogli bez 
przeszkód 
dojść lub doje-
chać”, „Musiałbym to zobaczyć 
i  sprawdzić”, „Ledwo wiążę koniec 
z  końcem i  nie stać mnie będzie”, 
„Osobiście nie potrzebuję”, „Za mało 
danych, by jednoznacznie odpowie-
dzieć (gdzie?, co będzie w ofercie, no 
i za ile)”, „Z tego, co się orientuję – 
czytam „Wieści” – są zorganizowani 
w różnych stowarzyszeniach, klubach 
emerytów i rencistów, przed kilkoma 
laty powstał też dla nich w Luboniu 
Uniwersytet III  wieku, biblioteka 
i  Ośrodek Kultury też organizują 
różne imprezy dla starszych, no i za 
miedzą jest Poznań, gdzie jest duża 
podaż, więc czy w Luboniu to teraz 
konieczne?”

Wśród władzy miasta wszyscy 
(21 radnych i  3 burmistrzów) na 
nasze pytanie odpowiedzieli „tak”.

Sondaż uliczny przeprowadzili: 
Anna Pinkowska, Agata Samol, 
Agnieszka Witkowska, Paweł Wol-
niewicz (także wśród radnych).

oprac. PPR

Potykacz

Na środku chodnika ul. 
Wschodniej (Nowe 
Centrum Lubonia) 

wystaje kilka centymetrów 
ponad poziom studzienka 
telekomunikacyjna. To nie 
tylko utrudnienie dla osób 
poruszających się na wózkach 
inwalidzkich i matek z wóz-
kami, ale także zagrożenie dla 
biegających tu dzieci i pozo-
stałych przechodniów.  
  (N)

Każdy sobie
Dojście do przychodni 

i apteki przy al. Jana Paw-
ła II od ul. Pułaskiego lada 
moment zostanie zamknię-
te. Wspólnota mieszkanio-
wa przenosi płot i  bramę 
bliżej jezdni, w miejsce do-
tychczasowego chodnika. 
W związku z tym do czasu 
budowy jezdni dojście do 

Bariery architektoniczne w NCL

Przychodni Lekarza Rodzinnego 
będzie się od tej strony odbywać po 

gruntowej (często błotnistej) dro-
dze.    (S)

n
Konstrukcja nowo budowanego ogrodzenia wmontowana w dotychcza-
sowy chodnik   fot. Hanna Siatka

n
Studzienka telekomunikacyjna w chodniku ul. 
Wschodniej niebezpiecznie wystająca z chod-
nika   fot. Piotr P. Ruszkowski

najskuteczniejszą prasą 
w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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W głównym dla Lubonia Urzę-
dzie Pocztowym nr 3 przy 
ul. Wschodniej 22 otwar-

to drugi w mieście kantor wymiany 
walut. Jest czynny w porach otwarcia 
poczty – od poniedziałku do piątku 

Po euro – na pocztę

Na poczcie przy ul. Wschodniej 
można od niedawna wymienić 
walutę   fot. Hanna Siatka

w godz. 8 – 19 oraz w soboty 9 – 12. 
Inny w Luboniu kantor mieści się 
w Centrum Handlowym „Pajo” przy 
ul. Żabikowskiej.

(Z)

n

Zastawiony autem 
i  zarośnięty na-
włocią chodnik 

na ul. Żeromskiego, przy 
której znajduje się m.in. 
przychodnia lekarska 
„Med-Lux” (stan z  18 
sierpnia). Droga jest krót-
ka, ale dość uczęszczana 
przez samochody. Teraz, 
kiedy po drugiej strony 
ulicy nasiliły się prace na 
dużym placu budowy, 
ruch na tej gruntowej, 
wyboistej drodze wzrósł 
i jeszcze bardziej zagraża 
schodzącym na jezdnię 
pieszym.

(S)

Zaniedbana 
Żeromskiego

Nie pierw-
szy już raz 
w Nowym 

Centrum Lubonia, 
obok pojemników 
na używaną odzież 
leżą porzucone rze-
czy. 

(i)

Wizytówka 
śródmieścia

Pokazywany już 
przez nas kontener 
na ubrania przy ul. 
Andrzeja Mizerki   
fot. Piotr P. Rusz-
kowski

Uszkodzona 
gablota in-
formacyjna 

na skwerze Zenona 
Twardowskiego przy 
OSP (na skrzyżowa-
niu ulic Kościusz-
ki z  Żabikowską) 
od dłuższego cza-
su była owinięta 
biało-czerwoną ta-
śmą zabezpieczającą. 
W połowie sierpnia 
oszkloną skrzynię 
zdemontowano, po-
zostawiając pod-
stawę.

AS

Gdzie gablota?

Od 1 września 2015 r. ZTM 
wprowadził zmiany w ulgach 
przysługujących uczącym 

się o lekkim lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, którzy 
ukończyli 16. rok życia i do tej pory 
korzystali ze standardowych 50% ulg 

dla uczniów i studentów. Teraz dla 
osób uczących się do 26. roku życia 
bez względu na orzeczony stopień 
niepełnosprawności przejazdy są 
bezpłatne na podstawie imiennej 
karty PEKA z zapisaną informacją 
o przysługującym uprawnieniu lub po 

okazaniu jednego (ważnego) z niżej 
wymienionych dokumentów: orze-
czenia o  niepełnosprawności albo 
legitymacji osoby niepełnosprawnej, 
która nie ukończyła 16. roku życia, 
legitymacji wydanej przez szkoły 
i placówki specjalne, orzeczenia lub 

wypisu z orzeczenia albo legitymacji 
stwierdzającej lekki, umiarkowany 
albo znaczny stopień niepełnospraw-
ności wraz z  legitymacją szkolną 
albo studencką.

ZTM

Niepełnosprawni – bezpłatnie

n
Pozostałości po gablocie – podstawa owinięta ta-
śmą zabezpieczającą   fot. Agata Samol

n
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W pierwszej połowie sierpnia 
grupa starszyzny i senio-
rów z 17. i 18. Drużyny 

Harcerzy w Luboniu oraz seniorzy 
z  kościoła św. Maksymiliana Kol-
bego przebywali w  Ośrodku Cha-
rytatywno-Wypoczynkowym „Bo-
janowe Gniazdo” w  Zaniemyślu. 
Wypoczynek przebiegał w wesołej 

i serdecznej atmosferze. Organizo-
wano konkursy, zabawy, wyciecz-
ki oraz wspólne śpiewy piosenek. 
Dni szybko mijały podczas kąpieli 
wodnych i słonecznych. Uczestnicy 
tej letniej kanikuły zabukowali już 
miejsca na przyszłoroczne wakacje.

Czesław Szafczyk

Wypoczynek 
seniorów

n
Seniorzy z Lubonia w ośrodku „Bojanowe Gniazdo”

Szanowna Pani Burmistrz,

Bardzo dziękuję za odpowiedź. 
Chciałbym jednak dodać kil-
ka słów, bo mam wrażenie, że 

nie do końca zostałem zrozumiany.
Dla mnie, mieszkańca, nie jest 

istotne, kto i z jakiego funduszu wy-
konuje daną inwestycję. Chcę wierzyć, 
że nad tym wszystkim czuwa Miasto 
i nie muszę się martwić na przykład 
o to, że będziemy traktowani w różny 
sposób. Wiem natomiast jedno, że do 
takiej sytuacji nie powinno w ogóle 
dojść. Nie może być tak, aby w obrę-
bie tego samego miasta, a nawet za-
ledwie kilku ulic, istniało różne po-
dejście do realizowanych inwestycji.

Nie szukam winnych, nie mam 
pretensji do ówczesnych radnych, 
ani władz Miasta Luboń, a  jedynie 
stwierdzam zaistniałą sytuację i za-
stanawiam się, czy nie została tutaj 
zachwiana zasada sprawiedliwości 
społecznej? Czy mieszkańcy nie utra-
cili zaufania do instytucji publicznej?

My jako mieszkańcy nie mieli-
śmy na to wpływu, natomiast pod 
groźbą kar musieliśmy  się podłą-
czać. Nikt nas nie pytał, czy mamy 
na to środki, a niejednokrotnie były 
to kwoty powyżej 3  000  zł, czyli 
niemało… Jednak teraz to od Pani 
i obecnych radnych zależy ciąg dal-
szy zgłoszonego problemu…

Wiem, że w sposób dosłowny 
naszych wydatków nie można za-
liczyć jako wkładu własnego 
mieszkańców w  budowę ulicy. 
Chodzi mi o  symboliczny gest 
Pani oraz radnych, abyśmy poczu-
li, że jesteśmy mieszkańcami tego 
samego miasta, że mamy te same 
prawa i jesteśmy tak samo trakto-
wani. To nie może być rozpatry-
wane na zasadzie, że mieliśmy 
pecha mieszkając na tych właśnie 
ulicach.

Mam nadzieję, że poruszany 
przez mnie problem skłoni radnych 
i  osoby decydujące o  kolejności, 
w jakiej teraz będą asfaltowane uli-
ce, do re�eksji i udowodnienia, że 
urzędnicy nie są bezduszni, rozu-
mieją i  pomagają mieszkańcom 
naszego wspólnego przecież miasta.

Proszę mi wierzyć, że mieszkań-
cy Lasku są na tym punkcie bardzo 
wyczuleni, bo ten rejon miasta za-
wsze jest traktowany po macosze-
mu, nawet kanalizacja jest tu wyko-
nywana na samym końcu…

Na koniec chciałbym jeszcze 
przypomnieć, że ul. Juranda, według 
wciąż aktualnej hierarchizacji, po-
winna być wyasfaltowana już 
w 2010 r. …

Maciej Bańczaszek
ul. Juranda

List do redakcji

Niesprawiedliwość – cd.
Nierówne traktowanie mieszkańców ulic Juranda i Kasztanowej 
przy kanalizowaniu Lasku – kontynuacja korespondencji 
mieszkańca z władzami miasta na łamach „Wieści lubońskich” 
(czytaj: „WL” 08-2015, str. 33)

Krwiodawcy z klubu HDK PCK 
„Lubonianka” przebywali 29 
i 30 sierpnia w Stroniu Ślą-

skim, w którym HDK PCK „Bry-
lant” obchodził jubileusz 40-lecia. 
Do Stronia Śl. udali się: prezes Jerzy 
Zieliński, Hanna Pawlicka, Piotr No-
wak i Adam Szydłowski. Uroczystości 
poprzedziła msza św., w której wzięły 
udział poczty sztandarowe bratnich 

klubów. Następnie odbyła się aka-
demia, podczas której prezes „Lu-
bonianki” wręczył prezesowi klubu 
„Brylant”, Antoniemu Cyganowi, 
pamiątkowy upominek i odznaczył 
4 członków tego klubu medalami za 
oddane litry krwi. Obchody zakoń-
czono bankietem.

Jerzy Zieliński

Z HDK

n
Prezes lubońskiego klubu HDK – Jerzy Zieliński (z prawej) – wręcza meda-
le członkom zaprzyjaźnionego klubu

Dawno już zniknęły maszyny 
i zakończono budowę kanali-
zacji, chodników oraz jezdni 

w ul. 1 Maja. Wydawałoby się, że nic 
nie stoi na przeszkodzie, by oddać ją 
do ruchu. Po modernizacji jezdnia 
jest węższa kosztem poszerzonych 
chodników. Z tego też powodu należy 

zmienić dotychczasową organiza-
cję ruchu z  dwukierunkowego na 
jednostronny, co z  kolei wymaga 
opracowania kolejnych dodatkowych 
projektów, uzgodnień itd. Szkoda, że 
nie dokonano tego zawczasu?

(N)

Czekamy na otwarcie

n
Choć gotowa ciągle zamknięta dla ruchu ul. 1 Maja, na co wskazują szla-
bany i znaki. Tu, przy skrzyżowaniu z ul. Ogrodową, znajduje się też kilka 
przejść dla pieszych. Chociaż rok szkolny już trwa i jest to główna droga 
do SP 4, dotychczas nie zadbano o wymalowanie zebr, a pionowe znaki 
drogowe informujące o przejściach zasłaniają gałęzie. Oby nie doszło tu 
do tragedii   fot. Z. Niełacny

doskonale wyposażone, miało łącz-
ność telefonii, radia i  radaru. Na-
stępnie zwiedziliśmy Muzeum Lot-
nictwa, gdzie zachowały się samo-
loty z I i II wojny światowej – głów-
nie RAF i  hitlerowskiej Lu�wa�e. 
Pokazano nam tam również samo-
lot, którym przywieziono do Anglii 
zwłoki tragicznie zmarłej w 1997 r. 
księżnej Diany.

Lubonianie z pochodzenia, se-
niorzy polskiego lotnictwa – puł-
kownicy piloci Jan Jąkała i Stefan 

Gajdziński przeżyli w  Northolt 
chwile wzruszenia, ale przede 
wszystkim dumy, z tego, że są Po-
lakami, natomiast sama uroczystość 
na długo pozostanie w ich pamięci. 
Duże wrażenie wywarł na nich 
występ polonijnego zespołu folk-
lorystycznego w polskich strojach 
ludowych, który w swoim repertu-
arze miał także polskie pieśni 
przedwojenne.

płk. pilot Jan Jąkała i PAW

Lubonianie w Northolt cd.  
ze str. 

5
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Dwa lata liczy jedno z  naj-
młodszych osiedli w naszym 
mieście, położone przy ul. 

Kujawskiej (z adresem: ul. Pomor-
ska), odchodzącej od gruntowego 
odcinka ul. Buczka. Wybudowała je 
lubońska �rma „Akropol Inwestycje”. 
Wszystkie mieszkania zostały już 
sprzedane, jednak dopiero 3/4 z nich 
zasiedlono. Większość mieszkań-
ców, decydując się na kupno lokum 
w Luboniu, przyjechała z Poznania 
lub okolic.

Daleko, w polu
Osiedle usytuowanych szerego-

wo budynków od zachodu graniczy 
z polem, od północy z ul. Buczka, 
od wschodu z  ul. Kujawską, a  od 
południa sąsiaduje z  budynkiem 
wielorodzinnym przy Pomorskiej 6. 
Zajmuje powierzchnię około 
6 100 m2. Są tu przestronne miesz-

kania liczące od 55 do 96  m2 
i ogródki o wielkości 25-120 m2, co 
mieszkańcy uznają za jedną z naj-
większych zalet osiedla. Ścieki są tu 
przepompowywane do kanalizacji 
sanitarnej w ul. Buczka. Studzienka 
znajduje się przy szeregowcu wybu-
dowanym przez tego samego dewe-
lopera na ul. Pomorskiej, sąsiadu-
jącym z ul. Kujawską. System pod-

lega �rmie „Aquanet”. Na terenie 
osiedla prowadzona jest segregacja 
śmieci. Ich wywozem zajmuje  się 
Kom-Lub. Miejsca parkingowe za-
planowano przed wejściami do 
mieszkań. Teren jest ogrodzony. 
Osiedle składa się z 34 segmentów, 
w których znajduje się 17 mieszkań 
bliźniaczych. Niektóre wnęki wej-
ściowe kryją po dwie pary drzwi. 
Jedne prowadzą do mieszkań na 
parterze, wyposażonych w ogrody, 
drugie wiodą schodami do lokali 
z balkonami na piętrze. Są też loka-
le dwukondygnacyjne z ogródkiem 
i piętrem dla jednej rodziny. Osie-
dlem administruje wspólnota miesz-
kaniowa.

Radość i gniew
Gdy zapytaliśmy mieszkańców, 

jak im  się mieszka, odpowiedź 
wszystkich była podobna: „Fajnie, 

ale...”. Atuty to spokój od zgiełku 
miasta, cisza oraz sympatyczni, po-
mocni i życzliwi sąsiedzi. Większą 
część mieszkających stanowią mło-
de małżeństwa z dziećmi w różnym 
wieku, od niemowląt po nastolatki, 
co zapewnia stały kontakt z rówie-
śnikami i sprawia, że dzieci nie nu-
dzą się na osiedlu. Do placu zabaw 
jest stąd daleko. Niestety, minusów, 

w  opinii miesz-
kańców, jest wię-
cej. Co przeszka-
dza najbardziej? 
Wszyscy jednym 
głosem wymie-
niają trzy naj-
większe wady 
osiedla – kurz, 
brak asfaltowej 
drogi i oświetle-
nia. Ul. Kujaw-
ska jest boczną 
drogą od grun-
towego fragmen-
tu ul. Buczka, 
z  której uno-
szą  się tumany 
pyłu wzniecane-
go przez przejeż-
dżające samo-
chody. Ten sam 
problem dotyczy 

Coś za coś
O nowym osiedlu przy ul. Pomorskiej

n
Osiedle domków szeregowych �rmy „Akropol Inwestycje” przy ul. Pomor-
skiej – widok od ul. Kujawskiej   fot. Anna Pinkowska

drogi prowadzącej do osie-
dla (ul. Kujawska wysypana 
przez dewelopera materia-
łem z  kruszarni gruzu). 
Poza tym, o ile osiedle jest 
wyposażone w  lampy, to 
droga dojazdowa jest nie-
oświetlona. Wieczorny spa-
cer czy powrót do domu 
odbywa się tu w zupełnych 
ciemnościach. Niezbędny 
dla mieszkańców jest samo-
chód. Trzeba przecież do-
wieźć dzieci do przedszko-
li i szkół oraz dojechać do 
miejsca pracy. Dojście do 
przystanku (na ul. Wojska 
Polskiego czy na pętli w Ża-
bikowie) zajmuje sporo 
czasu, a  o  zmroku czy 
wczesnym ranem wywołu-
je strach. Dodatkowy lęk 
wywoływała świadomość, że osiedle 
nie posiadało dotąd domofonów 
i  zamykanej bramy wjazdowej na 
teren mieszkalny. Obecnie trwają 
prace przy podłączeniu urządzeń 
i  montażu automatycznej bramy. 
Z pewnością ochroni to mieszkań-
ców przed kradzieżami czy nie-
chcianymi gośćmi. Ostatnią, choć 
nie przez wszystkich wskazywaną 
wadą posiadania mieszkania w tym 
miejscu, są pola. Osiedle jest nimi 
otoczone. Rolnicy, ich maszyny oraz 
stosowane na polach nawozy o cha-
rakterystycznym zapachu, uprzy-

krzają życie mieszkańcom. Dla 
jednych to problem, inni mówią 
śmiało, że wiedzieli, na jaką lokali-
zację się decydują.

Mieszkańcy osiedla przy ul. Ku-
jawskiej twierdzą otwarcie, że żyją 
na „odludziu” charakteryzują-
cym się jednak spokojem, którego 
w mieście próżno szukać. Przyzna-
ją, że są minusy osiedlenia  się 
w tym miejscu. Wnioskując z uczuć, 
z  jakimi mówią, widać jednak, że 
zalety i wady się bilansują. W koń-
cu, coś za coś.

Anna Pinkowska

n
Nowi mieszkańcy Lubonia osiedlili się przy ul. Pomor-
skiej   fot. Anna Pinkowska

n
Drogę dojazdową do osiedla (ul. Kujawska – boczna 
od gruntowej ul. Buczka) deweloper utwardził mate-
riałem z kruszarni gruzu. Wielu mieszkańców starych, 
gruntowych dróg w Luboniu życzyłoby sobie chociaż  
takiej nawierzchni   fot. Anna Pinkowska

Słupy ogłoszeniowe przy SP  1 
w Żabikowie i na ul. Armii Po-
znań (przedstawiony na okładce 

poprzedniego wydania „Wieści Lu-
bońskich”), w  końcu oczyszczono 
ze zbędnych, starych i  podartych 
ogłoszeń. Gdyby tak znalazła  się 
jeszcze puszka farby, by �lary lub 
przynajmniej same daszki nad nimi, 
odmalować...

AS

Śladami naszych interwencji

Nie te 
same!

Sprawa niespodziewanego za-
mknięcia Apteki św.  Józefa 
w Centrum Handlowym „Ve-

nus” („WL” 02/2015, s. 28) tra�ła do 
Sądu Rejonowego – Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu. Po posiedzeniu 
pojednawczym, strony (właścicie-
le Centrum „Venus” oraz najemcy 
apteki), doszły do porozumienia, 

w którym jednym z warunków było 
zamieszczenie przeprosin dla po-
szkodowanej wynajmującej lokal. 
Obecnie wciąż nie wiadomo, co 
powstanie w  tym miejscu. Około 
dwóch miesięcy temu usunięto 
postawioną w lutym blokadę przed 
wejściem oraz zdjęto szyld apteki.

AS

Co z Apteką Józefa?

Oczyszczony słup ogłoszeniowy 
przy ul. Armii Poznań z okładki 
poprzedniego numeru „WL”    fot. 
Agata Samol

n
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którzy w nim mieszkają. Osiąga to, 
budując relacje z  lokalnymi insty-
tucjami przy pozyskiwaniu historii 
rodzin. Tworzy zespół wolontariu-
szy i dociera razem z nimi do rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji. 
Dba o  powierzony mu rejon oraz 
integrację swojej drużyny. Współ-
pracuje z instytucjami publicznymi, 
organizuje szkolenia, zapewnia za-
plecze logistyczne akcji oraz orga-
nizuje �nał projektu.

SuperW to wolontariusz Szla-
chetnej Paczki, ktoś, kto dociera do 
prawdziwej biedy, wchodzi tam, 
gdzie inni są obojętni albo boją się 
wejść. Wolontariusze odnajdują po-
trzebujących w swoim mieście, spo-
tykają  się z  nimi w  ich domach, 
diagnozują sytuację i  podejmują 
decyzję o  włączeniu do projektu. 
Następnie dbają o  przygotowanie 
jak najlepszej jakości pomocy przez 
darczyńców. SuperW w  praktyce 
łączą biednych i bogatych. Obecnie 
trwa rekrutacja wolontariuszy, mo-
żesz zgłosić się zapisując na stronie 
www.superw.pl.

Partnerzy
Co roku projekt Szlachetna 

Paczka jest wspierany przez arty-
stów, polityków, sportowców, spo-
łeczników i  media w  całej Polsce. 
Dla nas bardzo ważne jest wsparcie 
lokalnego środowiska, tj. stowarzy-
szeń lubońskich, grup nieformal-
nych, instytucji samorządowych, 
mediów i oczywiście mieszkańców 
Lubonia. Do tej pory w tworzenie 
Szlachetnej Paczki w  Luboniu za-
angażowały się następujące instytu-

cje i  �rmy: patronat honorowy – 
Burmistrz Miasta Lubonia, Małgo-
rzata Machalska; patronat medialny 
– gazeta internetowa e-lubon.pl, 
„Wieści Lubońskie”; lider projektu 
i  wolontariusze – Stowarzyszenie 
Forum Obywatelskie Luboń, wo-
lontariusze – Młodzieżowa Rada 
Miasta, Lubońska Pozytywka, FB 
Mamy Biegamy, Niezależne Zrze-
szenie Studentów UEP, OSP Luboń, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Luboniu (MOPS); lokalne insty-
tucje, zaangażowane w pozyskiwa-
nie historii rodzin – MOPS, Caritas, 
Indywidualna Praktyka Pielęgniar-
ska Dorota Hirsch, Pielęgniarski 
Ośrodek Medycyny Środowiskowo-
-Rodzinnej „Panaceum”, pedagodzy 
szkolni z Gimnazjum nr 1 i Szkoły 
Podstawowej nr 1; lokalne instytu-
cje zaangażowane w obsługę logi-
styczną projektu – Szkoła Podsta-
wowa nr 3, Biblioteka Miejska, ZHU 
Piotr Goryniak; Inwestor Społeczny, 
tzn. lokalny partner projektu Szla-
chetna Paczka, który inwestuje 
w funkcjonowanie i rozwój rejonu 
Luboń – Luvena SA.

Zapraszamy inne lokalne �rmy 
i instytucje do pomocy w budowa-
niu projektu w  Luboniu. Więcej 
informacji na stronie www.facebo-
ok.com/szlachetnapaczkalubon

Małgorzata Matysiak
lider rejonu Luboń

LUDZKIE  SPRAWY

Szlachetna Paczka to projekt 
o wieloletniej tradycji w całej 
Polsce, który powstał w 2001 r. 

i jest prowadzony przez Stowarzy-
szenie „Wiosna” z Krakowa. Od 14 
lat wolontariusze, darczyńcy i do-
broczyńcy łączą się i zmieniają na 
lepsze swoje otoczenie. W tym roku, 
dzięki zaangażowaniu lokalnej spo-
łeczności, projekt będzie realizowany 
również w Luboniu.

Czym jest?
Szlachetna Paczka pomaga po-

trzebującym w  taki sposób, aby 
sami zaczęli radzić sobie w życiu. 
Od 14 lat jednoczy Polaków wokół 
idei mądrego pomagania. Darczyń-
cy przygotowują dedykowaną po-
moc dla rodzin w potrzebie, a po-
mostem między nimi są SuperW, 
czyli wolontariusze Paczki. Ciepły 
szlafrok, lodówka czy buty na zimę 
dla dzieci, mają wielką wartość dla 
obdarowanych. Jednak w Paczce to 
nie rzeczy są najważniejsze. Naj-
większym prezentem jest świado-
mość: „Ktoś o mnie pamięta, ktoś 
we mnie wierzy”. Dlatego mówimy, 
że Paczka jest impulsem dla tych, 
którzy mierzą  się z  trudnościami. 
Ma być impulsem do dalszej walki 
o poprawę swojego losu, bo czasem 
to właśnie uwagi od drugiego czło-
wieka i wiary, że coś się może zmie-
nić, najbardziej brakuje rodzinom, 
do których docieramy.

Harmonogram projektu
W maju otwierana jest baza 

rekrutacyjna dla liderów. Tylko tam, 
gdzie zgłosi się lider i stworzy rejon, 

w grudniu dotrze do rodzin Szla-
chetna Paczka. W  tym roku, 
w Luboniu, Stowarzyszenie Forum 
Obywatelskie Luboń zgłosiło lidera 
i  rejon powstał. Następnie poszu-
kiwani są wolontariusze, którzy 
razem z  lokalnymi instytucjami 
szukają osób, które z niezależnych 
od siebie przyczyn, znalazły  się 
w  trudnej sytuacji. Do projektu 
włączane są głównie osoby starsze 
i  samotne, rodziny wielodzietne 
i dotknięte chorobą lub niepełno-
sprawnością, samotni rodzice oraz 
ci, których spotkało nieszczęście. 
Oprócz kryterium finansowego, 
kluczowe znaczenie ma postawa 
rodziny. Paczka pomaga tym, którzy 
sami chcą sobie pomóc i charakte-
ryzują się postawą proaktywną. To 
ludzie, którzy nie dopominają  się 
pomoc, nie krzyczą, że coś im się 
należy, tylko sami próbują poprawić 
swój los. W listopadzie otwierana 
jest baza rodzin w  potrzebie. Od 
tego dnia będzie można zostać dar-
czyńcą i  przygotować pomoc dla 
konkretnej rodziny z listy na www.
szlachetnapaczka.pl. W  grudniu 
będzie �nał – darczyńcy dostarcza-
ją paczki do magazynów, gdzie spo-
tykają  się z  wolontariuszami. 
W dniach �nału paczki tra�ają do 
rodzin.

Lider i wolontariusze
Lider jest osobą odpowiedzial-

ną za rejon Szlachetnej Paczki. Jego 
głównym celem jest zorganizowanie 
mądrej pomocy w lokalnym środo-
wisku przy jak najlepszym wyko-
rzystaniu potencjału miejsca i ludzi, 

Szlachetna Paczka w Luboniu

Powrót do szkoły to radość 
i  jednocześnie spore zmar-
twienie dla rodziców. Dla wielu 

gospodarstw domowych wyprawka 
oznacza bowiem poważny uszczer-
bek w  budżecie, dlatego bywa, że 
potrzebne jest wsparcie.

Podobnie, jak w  ubiegłych la-
tach Stowarzyszenie „Solidarni 
w Prawdzie i Miłosierdziu” zorga-
nizowało pomoc dla potrzebujących 
rodzin wielodzietnych z  Lubonia, 
wyposażając dzieci w  niezbędne 
artykuły szkolne. Każdy obdarowa-

ny otrzymał m.in.: 
plecak, 15 zeszytów 
w  kratkę, zeszyty 
w  linie, zeszyt do 
nut, farby plakatowe, 
pędzelek, blok tech-
niczny i rysunkowy, 
teczkę, piórnik z peł-
nym wyposażeniem 
oraz dzienniczek. 
W  tym roku szcze-
gólną uwagę zwróco-
no na bezpieczeń-
stwo uczniów na 
drodze, więc przy 
wyborze plecaków 
kierowano się głów-
nie tym, czy posia-
dają elementy odbla-
skowe.

Bezpieczny tornister
Akcja Stowarzyszenia „Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu”

Podziękowania za wsparcie ak-
cji należą się Urzędowi Miasta Lu-
boń, a  także darczyńcom, którzy 
ofiarowali artykuły szkolne. To 
właśnie dzięki nim w ciągu ostat-
nich 10 lat Stowarzyszenie mogło 

ufundować ponad 2 tysiące wypra-
wek.

Dziękujemy �rmom: Kos-Dom, 
Libra, Siatkoland, Bramy Hörmann-
-Wieczorek, Nata Mariusz Osiecki, 
Niedźwiedź-Lock.

SPM

n
Kolejka po tornistry z wyprawką przed siedzibą 
Stowarzyszenia „Solidarni w Prawdzie i Miłosier-
dziu” przy ul. Leśmiana

n
Organizatorzy akcji – Jolanta (prezes stowarzyszenia) i Robert 
Korczowie z obdarowanymi dziećmi

Uwaga!
15 września minął termin opłacenia III raty podatku 

od nieruchomości. Sprawdź, czy zapłaciłeś!
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energetycznej lub 
tarasowały drogi 
i przejścia. W La-
sku około godz. 
20 na kilka godzin 
wyłączono prąd.

Lubonianka
Przy ul. Sikor-

skiego 1 wiatr wy-
rwał drzewo z ko-
rzeniami.  Na 
miejscu pojawi-
ła się Straż Pożar-
na. Na szczęście 
nikt nie ucierpiał, 

jednak, gdyby roślina upadła pod 
innym kątem, samochody stojące 
na parkingu przed bankiem 
PKO BP, mogłyby ulec zniszczeniu. 
Przy bloku nr 40, przy placu zabaw, 
padły dwa drzewka. Podobne szko-
dy można było zauważyć także w in-
nych częściach osiedla.

Teren Luveny
W sąsiedztwie mostu przy Lu-

venie (zakłady Chemiczne) wichu-
ra przewróciła, wyrywając z korze-
niami, dwie topole liczące ponad 60 
lat oraz złamała jeden z  konarów 
starej akacji przy ul. Magazynowej.

PAW, AS

LUDZKIE  SPRAWY

Te same miejsca

Tradycyjnie nieprzejezd-
ny był, zatopiony na 
skutek ulewy, odcinek 

ul. Dworcowej u  jej zbiegu 
z  ulicami Fabryczną i  Ko-
narzewskiego, gdzie od lat 
istnieje problem z systemem 
odwodnienia terenu. Zalany 
przez potoki deszczu był też 
odcinek jezdni pod odda-
nym niedawno po remoncie 
wiaduktem kolejowym na ul. 
Powstańców Wlkp. Wichura 
powaliła wiele drzew – nie-
kiedy padały na druty sieci 

Nawałnica
Oberwanie chmury i silna wichura, które przeszły nad Luboniem w sobotę, 15 sierpnia 
w godzinach wieczornych, spowodowały kolejne szkody i sparaliżowały ruch 
w niektórych rejonach Lubonia. Skutki żywiołu likwidowano przez kilka dni

n
Nazajutrz po nawałnicy pod wiaduktem kolejo-
wym na ul. Powstańców Wlkp. kierowcy poszuki-
wali tablic rejestracyjnych, które stracili, przejeż-
dżając dzień wcześniej zalaną jezdnią. Na zdjęciu 
lubonianin, któremu się to udało. Przy okazji wyło-
wił z wody jeszcze trzy inne tablice   fot. Paweł 
Wolniewicz

n
Deszcz przestał padać w sobotę około godz. 22, jednak do 
godz. 10 w niedzielę z zalanej jezdni pod wiaduktem przy ul. 
Powstańców Wlkp. nadal woda nie schodziła. Pracownicy Kom-
-Lub-u byli zmuszeni wypompować ponad 70 000 l, żeby udroż-
nić przejazd. Przy okazji znaleźli 15 samochodowych tablic reje-
stracyjnych, które zgubili w głębokim, miejscami na pół metra, 
bajorze kierowcy próbujący przeprawić się przez zalany odcinek 
jednej z głównych magistrali miasta   fot. Paweł Wolniewicz

n
Służby kolejowe pod wiaduktem w ul. Powstańców 
Wlkp. oczyszczały studzienkę kanalizacji burzowej 
z masy błota, które uniemożliwiło odpływ spiętrzonej 
wody. Zalanym odcinkiem jezdni zainteresowali się 
burmistrz – Mikołaj Tomaszyk i dyr. Kom-Lubu – Tade-
usz Urban. Warto wspomnieć, że wiadukt, był ostat-
nio gruntownie wyremontowany. Niestety zapomnia-
no o rzetelnym i profesjonalnym odwodnieniu. Znaj-
dujące się w sąsiedztwie mostu studzienki, będące 
jeszcze przed remontem częścią systemu odwadnia-
jącego, zostały podczas prac zasypane i nie mogły 
przez to odbierać wzbierającej z minuty na minutę 
wody   fot. Paweł Wolniewicz

n
Powalony grochodrzew przy wiadukcie na ul. Powstań-
ców Wlkp. Sygnał o tym spróchniałym i pochylonym drze-
wie zamieściliśmy w „WL” 04-2015 na str. 22 – „Zaraz pad-
nie?”   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Newralgiczne miejsce na Strumieniu Junikowskim – 
po każdym większym deszczu zatrzymują się tu różne 
śmieci. Przemieszczające się z nurtem odpady i gałę-
zie zatrzymały się na przechodzącej przez strumień 
rurze, tworząc niebezpieczną tamę   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

Wyrwane 
z korzeniami 
drzewo 
uprzątnęła 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Lubonianka” 
w poniedzia-
łek, 17 sierp-
nia   fot. Agata 
Samol

n
Wyrwana z korzeniami i powalona 
przez nawałnicę 15 sierpnia stara, 
lecz zdrowa topola, rosnąca przy 
ul. Romana Maya   fot. Paweł Wol-
niewicz

n
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Od lipca proboszczem para�i 
pw. św. Jana Bosko jest ks. 
prałat mgr lic. Roman Kubic-

ki. Zastąpił ks. kan. Karola Biniasia, 
który przeszedł na emeryturę. Jed-
nym z priorytetów nowego gospo-
darza para�i jest szeroko rozumiana 
integracja stowarzyszeń i środowisk 
para�alnych. Rozpoczął posługę od 
prac remontowych i adaptacyjnych.

Będzie integrował
Ksiądz prałat Roman Kubicki 

urodził się 12 czerwca 1949 r. w Po-
znaniu. Jego ojciec był stolarzem, 
natomiast mama prowadziła gospo-
darstwo domowe. Ma czworo ro-
dzeństwa – trzy siostry i brata. Zo-
stał ochrzczony w kościele pw. św. 
Jana Kantego przez ks. Aleksandra 
Woźnego. W  tym samym kościele 
przyjął sakrament Pierwszej Komu-
nii św. Później należał do poznań-
skiej para�i pw. św. Marcina. Ukoń-
czył Poznańskie Seminarium Du-

chowne, a następnie 24 maja 1974 r. 
z rąk ks. biskupa Antoniego Bara-
niaka przyjął święcenia kapłańskie. 
Pierwszą para�ą, w  której pełnił 
posługę, była szamotulska kolegiata, 
następnie przez 5 lat (1976-1981) 
był wikariuszem w para�i św. Bar-
bary w Luboniu. Przez kolejne 5 lat 
pełnił posługę w  para�i pw. Naj-
świętszego Serca Jezusa i św. Floria-
na w  Poznaniu (ul.  Kościelna 3). 
Współuczestniczył w budowie ko-
ścioła św. Cyryla i  Metodego na 
poznańskiej Woli (1986-1988), 
a później – przez 4 lata – był ojcem 
duchowym w poznańskim Semina-
rium Duchownym. Przez ostatnie 
23 lata był proboszczem poznańskiej 
para�i pw. Najświętszego Serca Je-
zusa i św. Floriana w Poznaniu, peł-
niąc jednocześnie funkcję dziekana 
dekanatu Poznań-Jeżyce.

Po dwóch miesiącach sprawo-
wania posługi w lubońskiej para�i 
można zauważyć, że ks. Roman Ku-
bicki jest proboszczem bardzo ak-
tywnym. Rozpoczął działania zmie-
rzające do urządzenia, jakże po-
trzebnego, parkingu w sąsiedztwie 
Domu Para�alnego. Prowadzone są 
również prace remontowe na pro-
bostwie, skąd do Domu Para�alne-
go przeniesiono biuro para�alne. 
W najbliższym czasie rozpoczną się 
prace przy osuszaniu fundamentów 
kościoła. Ksiądz proboszcz planuje 
także wymianę okien i  witraży 
w  świątyni oraz uzupełnienie ele-
mentów wyposażenia prezbiterium. 
Jednocześnie nieustannie rozwija 

Aktywność proboszcza 

kult do Miłosierdzia Bożego. Obec-
nie przygotowuje się do obchodów 
80-lecia założenia para�i św. Jana 
Bosko, a w dalszej perspektywie do 
setnej rocznicy pierwszego objawie-
nia Matki Bożej w  Fatimie (13 
maja1917 r.). W działaniach zmie-
rzających do integracji wszystkich 
para�an oraz realizacji założonych 
celów duszpasterz liczy na pomoc 
i wsparcie para�alnej społeczności.

Nowe biuro
W poniedziałek, 7 września pa-

ra�anie mogli już załatwiać sprawy 
w nowej siedzibie biura para�alne-
go – w Domu Para�alnym (wejście 

od ul. Jagiełły). Jest większe od po-
przedniego. Para�anie mają do dys-
pozycji 4 funkcjonalne pomieszcze-
nia: przedpokój z ubikacją oraz dwa 
lokale biurowe. W pierwszym dniu 
funkcjonowania w  nowym biurze 
zjawiło  się kilkanaścioro para�an. 
Czekało na nich dwóch kapłanów: 
proboszcz i wikariusz. Załatwiający 
sprawy nie kryli zadowolenia z uru-
chomienia kancelarii w  nowym 
miejscu. Jej przenosiny przełoży-
ły się na usprawnienie w funkcjo-
nowaniu. Biuro jest czynne w po-
niedziałki w  godz. 16 – 17.30 
i w piątki 18.45 – 20.

PAW

n
Ks. prałat Roman Kubicki – nowy 
proboszcz para�i św. Jana Bosko

n
W jednym z pomieszczeń nowej kancelarii na para�an czekał 7 września 
ks. proboszcz Roman Kubicki   fot Paweł Wolniewicz

Natura nie przeszkadza, gdy 
żyjemy w  dziczy. Kiedy 
jednak zachwaszcza oto-

czenie, w którym mieszkają ludzie, 
staje  się problemem. Wygląd ul. 
Buczka w  pobliżu skrzyżowania 
z Poznańską psuje niezamieszka-
ła posesja położona na wysokości 

nr. 12. Jest nieogrodzona i zanie-
dbana – trawa i chwasty przedo-
stają się na ulicę, wychodząc poza 
krawężnik, i rozsiewają się na oko-
liczne działki, których właściciele 
dbają o swoje obejścia.

Anna Pinkowska

Szkodnik

Nieogrodzona 
posesja przy ul. 
Buczka tak 
zarosła, że 
chwasty wcho-
dzą na jezdnię   
fot. Anna Pin-
kowska

Do końca września 
potrwa diagnosty-
ka lip rosnących 

w alejach drzew pomniko-
wych (pl. E. Bojanowskie-
go, ul. Poniatowskiego, ul. 
Szkolnej, ul. Lipowej, Koł-
łątaja, ul. 11-go Listopada, 
ul. Klonowej), wykony-
wana przez pracowników 
Instytutu Dendrologii PAN 
z  Kórnika. Badania mają 
ocenić ryzyko, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
statyki drzew, określić za-
biegi minimalizujące ryzy-
ko, konieczne do przepro-
wadzenia w obrębie drzew 
oraz wskazać zabiegi po-
prawiające kondycję drzew 
pomnikowych.

Joanna Cichoń
Wydział Planowania,  

Rozwoju  
i Ochrony Środowiska UML

Obserwują  
i badają

n
Dendrolodzy z arboretum w Kórniku pod-
czas obserwacji lip na ul. Lipowej. Jak się 
dowiedzieliśmy w Wydziale Planowania, 
Rozwoju i Ochrony Środowiska UML, niektó-
re egzemplarze będą nie tylko obserwowa-
ne, ale również badane przy pomocy rezy-
stografu (przyrząd do sondowania stanu 
zabytkowych drzew)   fot. Joanna Cichoń

n
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Ma 38 lat i z pochodzenia jest 
góralką. Urodziła się w No-
wym Sączu, w rodzinie Wo-

jaków, w której oprócz niej na świat 
przyszło jeszcze 5 sióstr. Wszystkie 
bardzo samodzielne. Ukończyła Liceum 
Ogólnokształcące w Starym Sączu, 
a potem wybrała studia w Akademii 
Ekonomicznej (dziś uniwersytet), 
w  dalekim Poznaniu, na kierun-
ku: polityka gospodarcza i strategia 
przedsiębiorstw (1995 – 2000). Już 
będąc studentką, podejmowała się 
różnych prac. Jedną z  nich było 
uczenie dzieci języka angielskiego 
w lubońskiej Bibliotece Miejskiej. Od 
17 lat mieszka w Luboniu. Ma dwie 
nastoletnie córki, które są uczenni-
cami tutejszych szkół.

Praca zawodowa Małgorzaty 
Matysiak zawsze była związana 
z controllingiem (analiza �nansowa 
przedsiębiorstwa, tzw. rachunko-
wość zarządcza). Na początku ka-
riery ukończyła kurs kształcenia 
kontrolerów I i II stopnia, zorgani-
zowany w Katowicach przez prekur-
sorkę szkoły controllingu w Polsce 
– dr Halinę Błoch. W 2001 r. w pry-
watnej �rmie usługowo-handlowej 
„C&K System” w Poznaniu tworzy-
ła dział zajmujący się tą sferą eko-
nomii i pracowała w nim przez ok. 
2,5 roku. Od 2003 r. jest zatrudnio-
na jako specjalista ds. controllingu 
w  kilkuosobowym dziale ekono-
micznym Zakładów Chemicznych 
(obecnie „Luvena” SA). Zajmuje się 
analizą �nansową �rmy i pozyski-
waniem funduszy unijnych. Pracu-
jąc w Luboniu, ukończyła w zakre-
sie rachunkowości zarządczej rów-
nież kilkumiesięczny kurs w Wiel-
kopolskim Stowarzyszeniu Księgo-
wych, a w latach 2012 – 2013 pod-
niosła kwali�kacje na studiach po-
dyplomowych (controlling) w Wyż-
szej Szkole Bankowej w Poznaniu. 
Przeszła też przez kursy i szkolenia 
z zakresu pomocy publicznej, pisa-
nia wniosków o  dofinansowanie 
oraz rozliczania inwestycji współ�-
nansowanych ze środków unijnych.

W 2010  r. zaangażowała  się 
w życie polityczne Lubonia. Wystar-
towała w wyborach do Rady Miasta 
w okręgu nr 3 jako członek ugrupo-
wania Forum Obywatelskie Luboń 
(FOL), które wyrosło z klubu poli-
tycznego Stowarzyszenia Kultural-
no-Oświatowego „Forum Luboń-
skie” – Samorządowe Forum Oby-
watelskie (M. Matysiak jest człon-
kiem Stowarzyszenia „Forum Lu-
bońskie”). FOL zdobyło w  tych 
wyborach najwięcej mandatów oraz 
fotel burmistrza (Dariusz Szmyt – 
druga kadencja). Małgorzata Maty-
siak została radną, powierzono jej 
funkcje: przewodniczącej Komisji 
Budżetu i Finansów RML oraz wi-
ceprzewodniczącej Komisji Rewi-
zyjnej. Została też szefem klubu 

radnych Samorządny Luboń (Forum 
Obywatelskie i  Mieszkańcy Lubo-
nia). W wyborach 2014 r. nie wy-
startowała. Rozczarowało ją, że 
szczebel samorządowy to również 
polityka i związane z nią negatywne 
cechy (fałsz, złośliwość). Zaangażo-
wała się jednak w kampanię wybor-
czą swojego ugrupowania oraz jego 
kandydatki na burmistrza – Małgo-
rzaty Machalskiej – uważając ją za 
osobę najodpowiedniejszą do peł-
nienia tej funkcji. Po wyborach, 
w  wyniku których FOL zdobyło 
bezwzględną większość w  Radzie 
Miasta, ugrupowanie wyszło ze 
struktur „Forum Lubońskiego” 
i przekształciło się w stowarzyszenie 
(założone 19 grudnia 2014 r. w re-
stauracji „Marago” przy Luvenie, 
zarejestrowane 23 marca 2015  r.). 
Małgorzata Matysiak zasiada w za-
rządzie tej nowej organizacji.

Rezygnacja z  ubiegania  się 
o  mandat radnej spowodowała, że 
mocniej zaangażowała się w działal-
ność społeczną, którą zajmowała się 
wcześniej wraz z kolegami z Forum 
Obywatelskiego, prowadząc m.in. 
zainicjowaną przez Magdalenę Woź-
niak-Patej akcję świąteczną „List do 
Świętego Mikołaja”. W  bieżącym 
roku, po rekomendacji Jakuba Bie-
lawskiego i akceptacji członków FOL, 
została liderem coraz bardziej popu-
larnego w Polsce projektu pomoco-
wego „Szlachetna Paczka” 
w Luboniu, którego organizatorem 
jest stowarzyszenie „Wiosna” z Kra-
kowa (o akcji czytaj na str. 31). Pani 
Małgorzata zajmuje się tworzeniem 
struktur dla realizacji tego przedsię-
wzięcia w naszym mieście. Wolon-
tariuszami, których pracę koordynu-
je, są m.in. członkowie FOL oraz 
innych lokalnych organizacji.

3 marca 2015 r. burmistrz Mał-
gorzata Machalska wyznaczyła Mał-
gorzatę Matysiak na członka Rady 
Nadzorczej Kom-Lubu Sp. z  o.o. 
(w  spółkach prawa handlowego, 
w  których jedynym ak-
cjonariuszem jest jed-
nostka samorządu tery-
torialnego, funkcję Wal-
nego Zgromadzenia 

Kto jest kim w Luboniu

Małgorzata Matysiak
Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej miejskiej spółki 
„Kom-Lub”

cd.  
na str. 
47

n
 Małgorzata Matysiak – członek 
Rady Nadzorczej „Kom-Lubu”

Urodził  się 3  maja 1933  r. 
w Luboniu przy ul. Kole-
jowej 3 (obecnie ul. Dwor-

cowa 24) w domu wybudowanym 
przez ojca – Stanisława Przybylskiego 
(pochodził z Poznania) – na ziemi 
zakupionej od Denizota. Pozostał 
w nim teraz syn pana Antoniego – 
Andrzej z rodziną. Kiedy Antoni 
Przybylski był dzieckiem, trwała 
wojna. Wraz z matką (Jadwiga z d. 
Kmiecik pochodząca z Ostrzeszo-
wa) i dwojgiem rodzeństwa: Marią 
(ur. 1930 r.) i Adamem (1931 r. – 
2014  r.) przeżył wiele trudnych 
chwil, z dala od ojca, który praco-
wał wtedy na kolei w Niemczech. 
Z  dumą podkreślał, że z  domu 
rodzinnego wyniósł życiową mą-
drość: „nie tylko brać, ale i dawać”.

Szkołę Powszechną (w Lasku 
przy ul. Sobieskiego – SP 4) ukoń-
czył dopiero po wojnie. Placówką 
kierował wówczas Mieczysław 
Śliwiński. Egzaminy końcowe zda-
wał jednak w Szkole nr 3. Wcze-
śniej, przez jakiś czas, uczył się też 
w Wirach. Będąc w średniej szko-
le zawodowej, pracował jednocze-
śnie w Zakładach Elektrotechnicz-
nych w Poznaniu. Następnie w sys-
temie zaocznym skończył Liceum 
Ogólnokształcące dziś im. Marii 
Magdaleny w Poznaniu. Z zawodu 
był elektrotechnikiem.

Już jako uczeń chciał działać 
społecznie, 15 marca 1945 r. wstą-
pił więc do Związku Harcerstwa 
Polskiego. Przeszedł przez wszyst-
kie szczeble funkcyjne w ZHP, był 
zastępowym, drużynowym, ko-
mendantem ośrodka, a następnie 
hufca. W 1950 r. otrzymał stopień 
harcmistrza. Umiejętności orga-
nizacyjne nabyte w  harcerstwie 
okazały się bardzo przydatne pod-
czas służby wojskowej. W 1951 r. 
powołano go do Szkoły O�cerskiej 
w Legnicy, następnie, po przeszko-
leniu w Szczytnie i w Warszawie, 
otrzymał stopień porucznika. Po-
tem wysłano go do Lublina (Bry-
gada Wojsk Wewnętrznych), gdzie 
przydzielono mu linię łączności 
wojskowej na odcinku Lublin – 
Rzeszów. Obsługiwał ją przez 3 
lata. Po wojsku przez krótki okres 
pracował w Zakładach Ziemnia-
czanych w Luboniu, a następnie, 
aż do przejścia na emeryturę 
w roku 1996, w dziale konstrukcji 
Zakładów Elektrotechnicznych 
„Centra” w Poznaniu.

W grudniu 1957 r. pan Antoni 
poślubił mieszkankę Wir – Reginę 
Tajsner. Ceremonia odbyła  się 
w kościele pw. św. Floriana w Wi-
rach. W 1958 r. na świat przyszła 
ich córka Barbara (mieszkała po-
tem w  Częstochowie; nie żyje). 
Trzy lata później urodził się Zbi-
gniew (jest pracownikiem kolei, 

mieszka w Luboniu), 
a w 1964 r. Andrzej 
(zatrudniony w Za-
kładach Chemicz-
nych, dziś „Luve-
na”), oboje są zami-
łowanymi wędkarza-
mi. W  1998  r. pan 
Antoni owdowiał. 
Doczekał  się dziewię-
cioro wnucząt, z których 
był bardzo dumny, oraz 
4 prawnucząt.

Był społecznikiem 
z  krwi i  kości. Zawsze 
cechowała go pasja or-
ganizacyjna i chęć dzia-
łania dla innych po to, 
by sprawić im radość 
lub zrobić coś pożytecz-
nego na rzecz najbliż-
szego środowiska – Ma-
łej Ojczyzny. Z tej pasji 
brały się kolejne inicja-
tywy pana Antoniego. 
W latach 60. zorganizo-
wał w suterenie Zakła-
dów Ziemniaczanych 
Klub Łączności wypo-
sażony w  radiostację. 
Skupił wokół siebie 
młodzież starszą i licealistów. Jed-
nocześnie był szefem ds. techniki 
przy Komendzie Chorągwi 
(1965 r.). W latach 70. był człon-
kiem Komendy Hufca Poznań – 
Powiat. Cały wolny czas poświęcał 
organizowaniu spotkań harcer-
skich i rozwijaniu zainteresowań 
młodego pokolenia, któremu 
chciał uświadomić istotę pracy dla 
innych, a  przez to dla samych 
siebie. Na letnie obozy, które or-
ganizował, zabierał nie 50, a 300 
osób, także z domów dziecka. Za-
bezpieczenie bazy dla tak dużej 

Antoni Przybylski
(1933 – 2015)

n
Kapral podchorąży 
Antoni Przybylski 
z czasów szkoły 
wojskowej

n
Antoni Przybylski, 
jakiego zapamięta-
liśmy

n
Antoni Przybylski (na 1. planie) z matką 
i rodzeństwem: Adamem i Marią
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grupy wymagało w tamtych czasach 
nie lada zachodu. Znane są zdarze-
nia, gdy na potrzeby obozu udało 
mu  się załatwić samochód pełen 
metalowych łóżek czy nawet rowe-
rów.

W 1986 r. za jego sprawą doko-
nano analizy zanieczyszczeń środo-
wiska w Lasku. Powodem były za-
chorowania i wysoki procent umie-
ralności mieszkańców tego rejonu. 
W tym celu w Luboniu nr 4 (Lasek) 
utworzono Komitet Osiedlowy 
z Sekcją Ekologiczną, która dla ce-
lów badawczych przeobraziła  się 
następnie w Komisję Ekologiczną. 
Ponieważ komisja posiadała niewy-
starczający autorytet, pan Antoni 
zwołał Grupę Inicjatywną (Janusz 
Król, Longina Pawlęty, Wanda Su-
likowska, Eugeniusz Szczepański, 

Wiesława Wilczyńska), która zebra-
ła mieszkańców, by powołać komi-
tet organizacyjny z udziałem władz 
miasta. Pan Antoni stanął na jego 
czele. Efektem tych działań było 
przeprowadzenie badań przez De-
partament Chemiczny z Warszawy.

We wrześniu 1987  r. Antoni 
Przybylski został prezesem Towa-
rzystwa Miłośników Miasta Lubo-
nia, które wraz z  innymi założył. 
Pod wpływem pana Antoniego za-
rząd TMML opracował program 

działania opar-
ty na 5 sekcjach 
(organizacyjno-
-prawnej, histo-
rycznej, ekolo-
gicznej, mło-
dzieżowej i kul-
turalnej). 
W  związku 
z tym, że sytu-
acja ekologicz-
na na prze-
strzeni lat ule-
gła poprawie, 
Towarzystwo 
skupiło  się na 
działalności 
kulturalnej 

i rozpoczęło organizowanie imprez 
integrujących mieszkańców miasta. 
Były nimi takie przedsięwzięcia, jak 
wystawy: „150 lat rolnictwa w La-
sku”, „150 lat kolejnictwa w Polsce”, 
„140 lat uruchomienia linii kolejo-
wej Poznań-Wrocław”, festyny świą-
teczne połączone z prezentacją �rm 
rzemieślniczych, obozy letnie i zi-
mowe dla lubońskiej młodzieży (w 
Polsce i za granicą), imprezy z oka-
zji rocznic okolicznościowych (m.
in. wystawa pod nazwą „Orły Pol-
skiego Godła”), Święta Pieśni i Mu-
zyki dla uhonorowania lubonianina 
Feliksa Zgrzeby, organizowane 
wspólnie z Chórem „Bard” Powia-
towe Przeglądy Chórów i wiele in-
nych. Wraz z zespołem wyłonionym 
spośród członków TMML pan An-
toni był pomysłodawcą imprez pod 
nazwą „Inicjatywy Obywatelskie” 
na Międzynarodowych Targach Po-
znańskich i placu Wolności w Po-
znaniu. Jako harcerz i prezes TMML 
pan Antoni corocznie przyczy-
niał się do obecności Światła Betle-
jemskiego na naszych świątecznych 
stołach. Tradycja sprowadzania tego 
symbolu do Lubonia przetrwała do 
dziś.

Pomysły tych inicjatyw „rodziły 
się” w głowie pana Antoniego z wie-
lomiesięcznym wyprzedzeniem, 
następnie analizowano je na spotka-
niach zarządu TMML, a po przyję-
ciu lub skorygowaniu dzielono na 
etapy realizacji. Każdy miał ściśle 
wyznaczoną działkę pracy. Pan An-
toni był sercem i  motorem tych 
działań, realizowanych wspólnie 
z zespołem ludzi, którzy tak jak on 
podchodzili do pracy z pasją.

Kierowane przez niego towarzy-
stwo utrzymywało kontakty z dzia-
łaczami innych gmin i uczestniczy-
ło w ich doniosłych wydarzeniach 
(700-lecie Komornik, sesje popular-
no-naukowe w Koźminie, Kaliszu, 
Warszawie, Gnieźnie i  innych). 
Antoni Przybylski inicjował spotka-
nia zarządów towarzystw kultural-
nych z gmin sąsiadujących z naszym 
miastem. Przy TMML zawiązał Klub 
Żeglarski wchodzący w skład ogól-
nopolskiej Ligi Morskiej i Rzecznej. 
Szefował organizacji do lutego 
2012 r., a potem został jej prezesem 
honorowym oraz zastępcą przewod-
niczącego sekcji kulturalnej.

Poza Towarzystwem Miłośni-
ków Miasta Lubonia był również 
aktywnie zaangażowany w  dzia-
łalność chóru „Bard”, w  którym 
śpiewał od września 1998  r. do 
czasu, kiedy choroba uniemożli-
wiła mu bywanie na próbach ze-
społu (wiosna 2015  r.). Polski 
Związek Chórów i Orkiestr odzna-
czył go Złotą Odznaką. Śpiewał też 
w zespole „Ryczka”, który działał 
przy TMML. Udzielał się ponadto 
w  Kole Emerytów i  Rencistów 
nr  61 w  Luboniu, w  którym był 
skarbnikiem. Do 2014 r. należał 
też do Stowarzyszenia Kulturalno-
-Oświatowego „Forum Lubońskie”, 
a od 1996 do połowy 2010 r. był 
w  zespole redakcyjnym „Wieści 
Lubońskich”.

Antoni Przybylski parokrotnie 
ubiegał  się o  mandat radnego 
w Radzie Miasta Lubonia (nieste-
ty, bezskutecznie): w 1994 r. po-
pierany przez Towarzystwo Miło-
śników Miasta Lubonia, w 1998 r. 
ze Stowarzyszenia Rodzina Polska, 
w 2002 r. z Komitetu Wyborczego 
Wyborców Forum Obywatelskie 
i  w  2006  r. z  KWW Mieszkańcy 
Lubonia – zawsze w okręgu Lasek, 
niezmiennie z  programem spo-
łecznym.

Czuł  się odpowiedzialny za 
swoją pracę. Był osobą poszuku-
jącą, upartą w dążeniach, oddany 
sprawom, których się podejmował. 
Spokojny, opanowany, skromny, 
nie lubił się wyróżniać, wolał być 
na drugim planie (nawet do zdjęć 
grupowych, mimo że był niskiego 
wzrostu, stawał w  dalszych rzę-
dach). Szacunku do innych oraz 
pokory uczył też swoje dzieci. Czę-
sto powtarzał im, że należy żyć „z 
czapką w ręku”. Cieszyły go wyni-
ki każdej porządnej pracy, wysiłku 
organizacyjnego, który dawał efek-
ty. Mówił, że miło jest wtedy usły-
szeć słowa podziękowania za trud, 
na który składa  się praca wielu 
ludzi.

Za pracę społeczną i działal-
ność harcerską w  Luboniu, 
w 1994 r. uhonorowano go tytułem 
Człowieka Roku. Otrzymał też 
wyróżnienie Rzecznika Praw Oby-
watelskich. Za zasługi w popula-
ryzacji idei regionalizmu wielko-
polskiego został uhonorowany 
Medalem 40-lecia Wielkopolskie-
go Towarzystwa Kulturalnego. 
Rada Miasta Luboń przyznała mu 
w  2011  r. Medal „Zasłużony dla 
Miasta Luboń”.

Kiedy rozmawiał z  nami 
w  2000  r. (wywiad do rubryki: 
„Kto jest kim w Luboniu” – „WL” 
11-2000  r., str.  2), przyznał, że 
bardzo lubi wyprawy rowerowe 
z  harcerzami i  majsterkowanie. 
Kochał zwierzęta i otaczał się nimi. 
Miał psa i kilka zadomowionych 
w  swoim ogrodzie kotów, które 
dokarmiał.

Zmarł w  nocy 12 sierpnia 
w  poznańskim szpitalu. Został 

pochowany 17 sierpnia na cmen-
tarzu w  Wirach, należącym do 
para�i św. Floriana, w której będąc 
chłopcem służył jako ministrant, 
a potem opiekował się młodszymi 
chłopcami służącymi przy ołtarzu. 
Żegnali go uroczyście licznie przy-
byli mieszkańcy Lubonia i okolic, 
przedstawiciele władz Lubonia, 
poczty sztandarowe. Uroczysto-
ściom pogrzebowym przewodni-
czyli: pochodzący z  Lasku ks. 
prałat Michał Maciołka i  pro-
boszcz para�i św. Maksymiliana 
Kolbego ks. Józef Majchrzak.

Na podstawie m.in. „Kto jest 
kim” („WL” 11-2000) Kazimiery 
Kubiak i informacji od syna Zbi-
gniewa

HS

n
Antoni Przybylski (z lewej) z bratem Adamem w ogrodzie 
domu przy ul. Dworcowej

n
Zdjęcie ślubne Antoniego Przybylskie-
go z Reginą z d. Tajsner 

n
Antoni Przybylski z żoną Reginą 
i dziećmi: Basią, Zbyszkiem i An-
drzejem (na ręku)

n
Antoni Przybylski przy Pomniku 
Państwa Podziemnego przy al. 
Niepodległości w Poznaniu
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Przedstawiamy wojenne losy 
żołnierza kampanii wrześnio-
wej 1939 r. – plutonowego Ro-

mana Butki, który uciekł z niewoli 
niemieckiej, a  za słuchanie radia 
znalazł  się m.in. w  obozie hitle-
rowskim w  Żabikowie, skąd tra�ł 
do Mauthausen-Gusen.

Urodził się 30 marca 1915 roku 
w  miejscowości Łosiniec, powiat 
Wągrowiec. Jego ojcem był Andrzej, 
matką Józefa z  domu Krawczak, 

miel i  11 dzieci . 
W 1922 roku Roman 
zaczął uczęszczać do 
Szkoły Podstawowej 
w miejscowości Łosi-
niec, którą ukończył 
w 1929 roku (5 klas). 
Następnie w  1936 
roku, po trzech latach 
nauki zawodu, otrzy-
mał świadectwo cze-
ladnika w  zawodzie 
piekarskim, po czym 
podjął pracę w  wy-

uczonej profesji.
Należał do organizacji Przyspo-

sobienie Wojskowe II  stopnia (nr 
057514 z 31 sierpnia 1935 r.) i nosił 
jej odznakę (nr 95). Organizację tę 
powołano w Polsce w 1927 r. Była 
pod patronatem Państwowego Urzę-
du Wychowania Fizycznego i Przy-
sposobienia Wojskowego. Szkolenia 
odbywały się na kursach i obozach. 
Obejmowały mężczyzn ochotników 

w wieku od 15 do 30  lat. Wynika 
z tego, że Roman Butka już w mło-
dości wykazywał patriotyczną po-
stawę i przygotowywał się do obro-
ny Polski jeszcze przed pójściem do 
wojska.

8 października 1937  r. został 
powołany do odbycia czynnej służ-
by wojskowej. Został kursantem 
1. kompanii rekrutów w Szkole Pod-
oficerskiej 4.  Pułku Lotniczego 
w Toruniu. 19 marca 1939 r. awan-
sował na starszego szeregowego, 
a  następnie (1 kwietnia 1939  r.) 
przydzielony do 49. eskadry towa-
rzyszącej jako pomocnik mechani-
ka. Z  zachowanej książeczki woj-
skowej dowiadujemy się, że miał 
specjalność wojskową – mechanik 
silników lotnictwa z funkcją – sil-
nikowego. 1  lipca 
awansował na kaprala. 
Wprawdzie czynną 
służbę wojskową ukoń-
czył w  1939 roku, ale 
jako podo�cer rezerwy 
został w  wojsku ze 
względu na zbliżają-
cy się wybuch II wojny 
światowej.

Na wojnie
W sierpniu 1939 

została przeprowadzo-
na mobilizacja alarmo-
wa. W jej wyniku ist-
niejące eskadry lotni-
cze uzupełniono do 
etatów wojennych, 
4. Pułk Lotniczy w To-
runiu wchodzący 
w skład Armii „Pomo-
rze” zorganizował pod-
oddziały służb i  bazę 
lotniczą. Wybuch woj-
ny – 1 września 1939 r. 
– zastał Romana Butkę 
w Toruniu. Wspomniał 
w życiorysie, że po za-
jęciu miasta nastąpiło przegrupo-
wanie w kierunku Warszawy. Wy-
mienia swojego dowódcę porucz-
nika Kamińskiego, z którym wziął 

udział 
w  obronie 
stolicy. Był 
dobrym 
żołnierzem, 
gdyż w trak-
cie działań 
wojennych 
15 września 
awansował 
na plutono-
wego. Do 
niewoli hi-
tlerowskiej 
dostał się 27 
września 
1939 r. – po 
upadku 

Roman Butka
(1915-1983)
W 100. rocznicę urodzin żołnierza września 1939 r. 
i w 70. rocznicę wyzwolenia z obozu koncentracyjnego 
Mauthausen-Gusen

Warszawy. Podczas transportu 
w kierunku Bydgoszczy, w listopa-
dzie 1939 r. w Gnieźnie uciekł z nie-
woli i  udał  się do gospodarstwa 
rodziców do Łosińca. W  1940  r. 
zaczął pracę jako piekarz w Pozna-
niu u Niemców w �rmie Hirmaim 
na ulicy Wrocławskiej. Być może 
wykonując swój zawód, pan Roman 
spokojnie doczekałby końca wojny, 
gdyby nie nadmierne zainteresowa-
nie informacjami, jakie docierały za 
pośrednictwem radia, którego nie 
wolno było słuchać. Nie bał się na-
rażać i chłonął wiadomości z zaka-
zanych stacji u pana Łajdyka przy 
Starym Rynku w  Poznaniu. 
W 1943 r. został za to aresztowany 
i  znalazł  się najpierw w  dawnym 
Domu Żołnierza – siedzibie gestapo, 
następnie w niemieckim obozie kar-
no-śledczym w Żabikowie. Tu roz-
poczęła się jego obozowa gehenna. 
Z pewnością wówczas nie przypusz-
czał, że po wojnie, w pobliżu tego 
miejsca zamieszka i będzie tu jego 
rodzinna piekarnia. Z Żabikowa był 
skierowany w transporcie do Frank-
furtu nad Odrą. Stamtąd przewie-
ziony został do Oranienburga, po-

tem do Mauthausen i na końcu do 
�lii tego obozu Gusen I. Jego numer 
obozowy – 130434. Obóz koncen-
tracyjny pracy w  Mauthausen był 
pierwszym obozem na terytorium 
Austrii, powstałym niedługo po 
wcieleniu jej do III Rzeszy w 1938 r. 
Położony około 25 km na wschód 
od Linzu został zbudowany przez 
więźniów z Dachau. Wprawdzie był 
określany jako obóz pracy, ale wa-
runki były tu ciężkie, jedne z naj-
gorszych w całym systemie obozów 
koncentracyjnych. Zginęło tam co 
najmniej 150 000 więźniów, w tym 
30 000 obywateli polskich, osadzo-
nych w  głównym obozie, gdzie 
większość pracowała w miejscowych 
kamieniołomach lub w  jednym 
z ponad 50 podobozów. Tutaj więź-
niów zmuszano do pracy ponad siły, 

tyranizowano, głodzono i  mordo-
wano.

Roman Butka miał szczęście 
i przeżył to obozowe piekło. Z obo-
zu w Gusen wyzwolili go Ameryka-
nie i  zwolnili 11 lipca 1945  r. Do 
kraju powrócił 28 lipca 1945  r. 
i osiedlił się w Poznaniu-Kotowie.

Od października 1945 roku za-
czął pracować w  jednej z poznań-
skich piekarni, szybko zdał egzami-
ny i 24.10.1945 r. otrzymał Dyplom 
Mistrzowski. Czasy powojenne były 
trudne, brakowało wszystkiego. 
Chleb był dobrem pierwszej potrze-
by i dlatego nowe władze wydawały 
zezwolenia na uruchamianie pry-
watnej firmy rzemieślniczej. 
W kwietniu 1946 r. otworzył własną 
małą piekarnię w Poznaniu przy ul. 
Głogowskiej 405 w lokalu dzierża-
wionym od rodziny Gablerów. Ro-

n
Roman Butka

n
Wychudzony Roman Butka po wyzwoleniu z obozu koncen-
tracyjnego w Mauthausen – na zdjęciu z zaświadczenia repa-
triacyjnego pozwalającego na powrót do kraju, wydanego 28 
lipca 1945 r., ważnego do 11 sierpnia 1945 r., uprawniającego 
do jednorazowego, bezpłatnego przejazdu wszelkimi środka-
mi lokomocji do Poznania

cd.  
obok

n
Roman i Władysława Butkowie 
z synem Stanisławem

n
Roman Butka (siedzi w środku) z pracownikami w piekarni przy ul. Wrocławskiej w Poznaniu
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man Butka ożenił się, i  już jako 
rodzina zatrudnili czeladnika. Nie 
tylko piekli, ale i sprzedawali swoje 
wyroby w sklepie przy piekarni oraz 
w  sprzedaży obwoźnej także 
w  Luboniu. W  Poznaniu-Kotowie 
funkcjonowali do 1975 r. Następnie 
państwo Butkowie kupili od rodzi-
ny Ratajczaków dom i  piekarnię 
w Luboniu przy ul. Kościuszki. Sami 
mieszkali już przy ul. Granicz-
nej 1 A. Natomiast w piekarni przy 
ulicy Kościuszki 40 działalność roz-
począł i tu też zamieszkał syn Sta-
nisław. Początkowo sam, a od 1976 
roku wspólnie z żoną. Tak tradycje 
rodzinne zostały zachowane. Dziś 
znaną powszechnie nie tylko 
w Luboniu rodzinną �rmą piekar-
sko-ciastkarsko-handlową o nazwie 
„Anika” wciąż kieruje syn Stanisław 
z żoną Eugenią.

Rodzina
Roman Butka ożenił się w grud-

niu 1950 r. z lubonianką Władysła-
wą z domu Pracz (ur. 1927 r., zm. 
2013 r.). Mieli troje dzieci. Najstar-
szy Stanisław urodził się w 1952 r. 
jeszcze w Kotowie. Córki: Danuta 
(ur. w 1960 r.) i Romana (ur. 1963 r.) 
rodziły się już w Luboniu, gdzie od 
10 stycznia 1958  r. przenieśli  się 
z Poznania ul. Głogowskiej. Przeży-
cia wojenne podkopały zdrowie 
Romana Butki. Z akt dowiadujemy 
się, że miał ogólne inwalidztwo 
III  grupy przyznane 19 marca 
1973 r. Po zakończeniu pracy zawo-
dowej pobierał rentę inwalidy wo-

jennego. Dzieci pań-
stwa Butków od naj-
wcześniejszych lat 
pomagały rodzicom. 
Roman Butka zmarł 
15 września 1983 
roku.

Należał m.in. do 
Związku Byłych Więź-
niów Politycznych 
Niemieckich Obozów 
Koncentracyjnych 
i Więzień w Poznaniu 
( n r  e w i d e n c j i 
1946/11078). Od 23 
września 1971 r. nale-
żał do Koła ZBoWiD 
w Żabikowie (nr legi-

tymacji – 20709, nr ewidencji – 
236439), zaświadczenia z wojska nr 
- 227549. Od lutego 1977 r. należał 
do Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Poznaniu 
oraz do Związku Inwalidów Wojen-
nych PRL. Posiadł odznaczenia: 
Medal za Warszawę (23.05.1947 r. 
nr 057514), Odznakę Grunwaldzką 
(23.05.1947  r. nr 186459), Medal 
Zw y c i ę s t w a  i   Wo l n o ś c i 
(31.12.1976 r. nr 2932-76-26), Medal 
za Udział w  Wojnie Obronnej 
1939 r. (21.04.1982 r., nr 111-82-15 
MW).

Robert Wrzesiński 
i Piotr P. Ruszkowski

cd.  
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n
  Legitymacja „Medalu za Warszawę 1939-1945” 
dla Romana Butki wydana w 23 maja 1947 r.

n
Legitymacja uprawniająca do no-
szenia odznaki ukończenia II stop-
nia PW (Przysposobienia Wojsko-
wego)

We wtorek, 11 sierpnia, w wieku 70 lat zmarł

śp. Ludwik Wita
powszechnie lubiany i ceniony lubonianin, długoletni czło-

nek Izby Rzemieślniczej, mistrz murarski i życzliwy sąsiad

Urodził się 3 sierpnia 1945 r. w Cegiel-
sku pod Rostarzewem. Mieszkał w Luboniu 
nieprzerwanie od 45 lat, początkowo pracu-
jąc jako murarz w Samodzielnym Oddziale 
Wykonawstwa Inwestycyjnego (SOWI) przy 
Wielkopolskich Zakładach Przemysłu Ziem-
niaczanego. W  1971  r. otworzył prywatną 
�rmę budowlaną i  od tego czasu stawiał 
w Luboniu i w okolicy wiele budynków mieszkalnych i przemy-
słowych. Jego �rma realizowała inwestycje mniejsze i większe. 
W latach 1984-1989 budowała Szkołę Podstawowa nr 3 przy ul. 
Dąbrowskiego. Pracowała przy stawianiu oczyszczalni ścieków 
w Sanatorium „Staszycówka” w Ludwikowie oraz remontowała 
na jego terenie zabytkowe pawilony.

Ludwik Wita wyszkolił wielu uczniów murarskich. Po za-
mknięciu �rmy w 2010 r. przeszedł na emeryturę. Mieszkał 
z rodziną przy ul Dożynkowej. Został pochowany na cmenta-
rzu komunalnym przy ul. Armii Poznań.

Paweł Wolniewicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż odszedł od nas nasz ko-
chany ojciec, dziadek i pradziadek

Marian Pietrzyk
urodzony 1 marca 1933 r. i zamieszkały w Luboniu przy ul. 

Konarzewskiego. Zmarł w Gliwicach 17 sierpnia 2015 r.

Swoją pierwszą pracę rozpoczął w Zakładach „Luba” w Luboniu. 
Potem przez 40 lat pracował w ZNTK (Zakłady Naprawcze Ta-
boru Kolejowego) Poznań. W młodości grał w Luboniu w tenisa 
stołowego. Był fanem Lubońskiego Klubu Sportowego, bardzo mu 
oddanym. Nosił przydomek „Wuja”. Udzielał się społecznie, po-
magając gospodarzowi boiska, jeszcze w czasach, gdy zespół grał 
na stadionie przy ul. Dzierżyńskiego, (obecnie teren cmentarza 

komunalnego przy ul. Armii Poznań). Cho-
dził, a także udawał się na wyjazdowe mecze 
ukochanego klubu. Pomagał również na sta-
dionie przy ul. Rzecznej, również drużynom 
młodzieżowym. Prezesem LKS-u był wtedy śp. 
Stanisław Pawlicki, skarbnikiem śp. Seweryn 
Ryszewski, a gospodarzem stadionu – śp. Zyg-
munt Wasecki. Do 70. roku życia był członkiem 
Związku Ogródków Działkowych przy Zakładach Ziemniacza-
nych, który przyznał mu liczne nagrody. Z powodu pogorszenia 
stanu zdrowia w 2013 r. opuścił Luboń, przenosząc się do córki 
zamieszkałej w Gliwicach. Tu też zmarł i  został pochowany na 
cmentarzu para�alnym w Gliwicach – Sośnicy.

W smutku pogrążona córka z mężem, wnukami i prawnukiem

n
W dniu zawieszenia tradycyjnego wieńca na budynku nowej Szkoły 
Podstawowej nr 3 przy ul. Dąbrowskiego w 1987 r. Od lewej stoją: 
Bogdan Pawlak – ówczesny dyrektor SP 3, Stanisław Melnik – zastępca 
Naczelnika Miasta Luboń, NN, Kazimierz Świderski – Naczelnik Miasta 
Luboń, Romuald Zysnarski – Wicewojewoda Poznański, Zbigniew 
Piecuch – przewodniczący Komitetu Budowy SP 3, Eugeniusz Zieliński 
– przewodniczący Rady Narodowej w Luboniu, NN, NN, Elżbieta Miał-
kas – główny księgowy Urzędu Miasta Luboń, Maria Nowakowska – 
zastępca Inspektora Oświaty w Luboniu, Michał Łukaszewski – Inspek-
tor Oświaty w Luboniu, Ludwik Wita – budowniczy SP 3
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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
wrzesień – okrągłe rocznice

80 lat temu
Qn 22 września 1935 r. poświęcono 

sztandar Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” w  Luboniu.   („WL” 
03-2003, str. 21)

70 lat temu
Qn Od 1 września 1945 r. do 31 marca 

1951 r. parcelację ziem folwarku żabi-
kowskiego prowadził prof. Konstanty 
Stecki.   (11, str. 187)
Qn Do 4 września (od 15 lipca) 1945 r. 

na terenie Szkoły nr 2 (ul. Żabikowska) 
naprawiano uszkodzone w wyniku dzia-
łań wojennych ściany, więźbę dachową 
i pokrycie, szklono okna, wykonano 
instalację elektryczną i wymalowano 
pomieszczenia.   (13, str. 181)
Qn 7 września 1945 r. polskie władze 

gminne odmówiły przydziału ponie-
mieckiego domu na poszerzenie szkoły 
w Lasku.   (13, str. 108)
Qn We wrześniu 1945  r. Kazimierz 

Grenda – przedwojenny nauczyciel 
i kierownik SP 3 – został komendan-
tem Okręgu Łódzkiego Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość.   (13, str. 252)

65 lat temu
Qn 1 września 1950 r. powołano Tech-

nikum Chemiczne przy Poznańskich 
Zakładach Chemicznych. Działało 
w Luboniu do 1954 r. Przeniesiono 
je do Poznania na Starołękę do nowe-
go gmachu szkolnego wybudowanego 
przy fabryce przemysłu gumowego 
„Stomil”.   („WL” 05-2004, str. 23)
Qn We wrześniu 1950 r. w SP 2 nasi-

liła się propaganda komunistyczna. 

Powstała Liga Przyjaciół Żołnierza, 
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radziec-
kiej, Czerwone Harcerstwo, a przed 
lekcjami urządzano apele dla uczniów 
i wygłaszano pogadanki polityczne.   
(13, str. 182)

45 lat temu
Qn 12 września 1970 r., po rezygnacji 

Czesława Dymeckiego, przewodniczą-
cym Prezydium Miejskiej Rady Naro-
dowej został Włodzimierz Gawroński. 
Miał wtedy 25 lat i był najmłodszym 
przewodniczącym w województwie. 
W 1974 r., po reformie administracji 
państwowej (likwidacja powiatów), 
został Naczelnikiem Miasta Lubonia. 
Był nim do marca 1981 r.   („WL” 12-
1994, str. 10)

30 lat temu
Qn 8 września 1985 r. w Toruniu zmarł 

prof. hab. Antoni Swiniarski – dyrek-
tor naczelny �rmy „Dr Roman May, 
Chemiczna Fabryka – Spółka Akcyjna 
w Luboniu (1945-1948).    (6, str. 90)
Qn 14 września 1985 r. w Zakładach 

Ziemniaczanych odbył się I Krajowy 
Zjazd Delegatów Federacji Zakłado-
wych Organizacji Związkowych Pra-
cowników Przemysłu Ziemniaczanego 
w  Polsce. Utworzono Federację 19 
organizacji zawodowych.   (8)

25 lat temu
Qn Do 1 września 1990 r., na skutek 

wprowadzonego 2 czerwca 1961 r. za-
kazu nauki religii w szkołach, zajęcia 

cd.  
na str. 
23

Z okazji 80. rocznicy chóru „Bard” 
w cyklu: „Zdjęcia z lamusa” przed-
stawiamy zdjęcie zespołu z 1953 r., 

wykonane przed budynkiem starej szkoły 
w Luboniu (SP 3) od strony boiska.

Apel
Czytelników posiadających ciekawe 

zdjęcia z  przeszłości, chcących podzie-
lić  się z  innymi i  przy okazji uzupełnić 
historię swojej rodziny oraz Lubonia, 
prosimy o  ich dostarczanie do redakcji 
w celu reprodukcji. Będziemy się starali 

305 lat temu
Qn 6 września 1710 r. August II wy-

stosował z miejscowości Heibrom pod 
Gdańskiem pismo do magistratu po-
znańskiego, w którym zalecał przyjmo-
wanie do miasta obcych rzemieślników 
i nadawanie im praw obywatelskich. 
Na tej podstawie w Wielkopolsce  tym 
w Luboniu osiedlili  się mieszkańcy 
Bambergii.   (25, str. 45)

150 lat temu
Qn We wrześniu 1865  r. na terenie 

folwarku żabikowskiego hr. Augusta 
Cieszkowskiego zbudowano Dom Wło-
darza  (11, str. 127; 13, str. 352 i 353)

145 lat temu
Qn 1 września 1870 r. miała miejsce 

bitwa w miejscowości Sedan we Francji, 
w której Prusy odniosły decydujące 
zwycięstwo i nastąpił koniec II cesar-
stwa francuskiego. Z tą miejscowością 
najprawdopodobniej wiązała  się na 
początku XX wieku nazwa karczmy 
żabikowskiej (nieistniejący dziś budy-
nek u zbiegu ulic Żabikowskiej, 11 Li-
stopada i Kościuszki).   (18, str. 255)

Qn Od lutego do końca września 1870 r. 
w folwarku trwały prace budowlane re-
alizowane zgodnie z planem przyjętym 
na walnym zebraniu Centralnego To-
warzystwa Gospodarczego 3.02.1870 r. 
(budowa sześcioraka, przebudowa 
ośmioraka na budynek akademicki, 
powołanie dyrektora szkoły).   (11, 
str. 142)
Qn Do końca września 1870 r. na terenie 

folwarku żabikowskiego zbudowano 
sześciorak II dla czeladzi folwarcznej.   
(11, str. 130)
Qn Latem, do końca września 1870 r. 

w folwarku trwała przebudowa ośmio-
raka na budynek akademicki (nadbu-
dowano piętro i w niewielkim zakresie 
przebudowano parter – Szkoła Haliny).   
(11, str. 149)

110 lat temu
Qn We wrześniu 1905 r. sporządzono 

mapę niemieckiej Kolonii Żabikowo.   
(13, str. 264)

85 lat temu
Qn Do 15 września 1930 r. (od 1 lipca) 

funkcję rządcy folwarku żabikowskiego 
pełnił Stanisław Gościniak.   (11, s. 186)

Rozpoznajemy lubońskie zdjęcia

Od jednego z członków chóru „Bard”, Tade-
usza Bielawskiego, otrzymaliśmy zdjęcie 
z początku lat 50. Rozpoznaliśmy: 1. Bajer 
(sołtys), 2. nn, 3. Feliks Zgrzeba, 4. nn, 5 Eu-
geniusz Szczepański, 6. Stanisław Skrzyp-
czak, 7. nn, 8. Irena Dotka (z d. Pinczyńska), 
9. nn, 10. Teresa Robińska (z d. Wągrowska), 
11. Leon Stachowiak, 12. Szczepańska, 13. 
Kazimierz Piechocki, 14. Irena Pachowska, 
15. nn, 16. Galas, 17. Zo�a z d. Lemke, 18. 
Maria Korcz (z d. Gronek), 19. nn, 20. Galas, 
21. Józefa Bajer, 22. Ireneusz Paczkowski, 23. 
Józef Bielawski, 24. nn, 25. Teresa Dopierała, 
26. Krystyna z d. Palacz, 27. Bręczewska, 28. 
Henryka Drop, 29. Antoniewska, 30. Henryk 
Wągrowski, 31. Tadeusz Bielawski, 32. Zenon 
Bręczewski, 33. Lech Michalczyk, 34. nn, 35. 
Walkowiak, 36. Zdzisław Dotka, 37. Henryk 
Gelek, 38. Marian Dziudzia, 39. Teodor 
Skrzypczak. Kto rozpoznaje pozostałych 
członków „Bardu” z 1953 r.? Czekamy na 
wyjaśnienie

poprawiać ich jakość i  w  miarę 
możliwości publikować, prosząc 
o dodatkowy opis i rozpoznanie. 

Prosimy o kontakt z redakcją lub 
nr. tel. 609  616  277. Za pomoc 

w rozpoznaniu, w nagrodę oferu-
jemy dobrej jakości reprodukcje.

(R)
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Dallas Country w Wolsztynie

Jak co roku Międzynarodowy 
Festiwal „Czyste Country” przy-
ciągnął do Wolsztyna w dniach 

7-9 sierpnia br. rzeszę miłośników 
muzyki. Pierwszego dnia zauroczyła 
publiczność grupa „Cash�ow”, a także 
zespół taneczny Strefa Rodeo, któ-
ry skutecznie proponował widowni 
wspólną zabawę. Zainteresowani 
mogli wziąć udział w  warsztatach 
tanecznych i konkursie tańca country 
z nagrodami. W kolejnych dniach 
zadebiutowali m.in. artyści estradowi: 

Whiskey River, Honky Tonk Brothers, 
G. �omas (Norwegia), Wayne Law 
(Australia), Allan Mikuśek (Słowa-
cja), �e Roadhouse, West Band, �e 
European High Waymen (Norwegia) 
i Lonstar. Zaprezentowała się także 
Grupa Taneczno-Westernowa „Dallas 
Country” z Lubonia w nowym re-
pertuarze i… bawarskich strojach. 
Festiwal zakończył się wykonaniem 
piosenki Lonstara „Co to jest to co-
untry”. Imprezie towarzyszyła przy-
jazna, rodzinna atmosfera. Artyści 
rozdawali autografy i pozowali do 

pamiątkowych zdjęć. 
Można było także kupić 
ich płyty oraz zaopa-
trzyć  się we wszelkie 
możliwe kowbojskie 
atrybuty na licznych 
stoiskach i straganach. 
Przy okazji punkty in-
formacyjne zachęcały 
do zwiedzania Wolsz-
tyna i okolic.

Konni listonosze
Pony Express – to 

szybka poczta konna, 
która działała od 
kwietnia 1860 do paź-
dziernika 1861  r. 
w Stanach Zjednoczo-
nych na obszarze 
Wielkich Równin 
i Gór Skalistych. Była 
najlepszą i najprostszą 
drogą łączności z Za-

Z miasteczka country

chodem przed wprowadzeniem 
telegrafu. Odwaga konnych kurie-
rów do dziś rozpala wyobraźnię, 
ponieważ przewożąc przesyłki na-
rażali się na wiele niebezpieczeństw 
(nie tylko ze strony Indian), kładąc 
na szali własne zdrowie, a niekiedy 
i  życie. Niejako oddając im hołd, 
w latach 80. ub. wieku powołano do 
życia Europejski Pony Express (PE), 
do którego w 2000 r. dołączyła tak-
że Polska. Polscy rajderzy odbierali 
pocztę spod czeskiej granicy, po 
czym pokonywali wiele kilometrów, 
napotykając na liczne trudności 
i niespodzianki. Najważniejsza jed-
nak była przygoda. 24. sierpnia br. 
prezes Polskiego PE zaprzysiężył 
rajderkę – Emilię Barcz – we wsi 
Sowinki/Baranówko (gmina Mosi-
na) na koniu Apacz wraz z kompan-
ką Łucją Patułą na koniu Ekwador. 
Obie reprezentują rancho Western 

City „Rio Grande” w Krosinku, któ-
rego właścicielem jest Eugeniusz 
Styła. Rajderki otrzymały zadanie 
dostarczenia przesyłek do Kowboj-
skiego Miasteczka w Luboniu (We-
stern City Luboń). Zobowiązane 
były pokonać 25 km w określonym 
czasie. Szlak nie należał do najła-
twiejszych. Obydwie zasługują za-
tem na uznanie i szacunek za spraw-
ne wykonanie zadania. Konie do-
skonale spisały  się na trasie. 29. 
sierpnia br. w Czeszowie obchodzo-
no 15-lecie Polskiego Pony Expres-
su. W uroczystościach wzięli udział 
także przedstawiciele Europejskiego 
PE. Stawili  się również kowboje 
z Wielkopolski. Obchody rocznicy 
uświetniła m.in. parada konna, po-
kazy walk rycerskich, pokazy kaska-
derskie, a  także występ gwiazdy 
muzyki country – Alicji Boncol.

Zbigniew Henciel

n
Grupa Taneczno-Westernowa „Dallas Country” 
z nowym repertuarem i w odmiennych strojach   
fot. Łukasz Olesiak

n
Rajderki Polskiego Pony Expressu – Emilia Barcz i Łucja Patuła – z pocztą 
w Luboniu   fot. Zbigniew Henciel

prowadzone były w para�alnych sal-
kach katechetycznych.   (13, str. 302)
Qn 3 września 1990 r. uroczyście oddano 

do użytku nowy budynek Szkoły Pod-
stawowej nr 3 przy ul. Dąbrowskiego 
(budowę rozpoczęto w 1984 r.).   („WL” 
12-1990, str. 1; 13, str. 246)
Qn We wrześniu 1990 r. Naczelnikiem 

Miasta Lubonia (ostatnim) przestał 
być Kazimierz Świderski.   („WL” 12-
1994, str. 11)

20 lat temu
Qn 1 września 1995 r. Zarząd Miasta 

rozwiązał umowę z Marią Nachalewicz 
na prowadzenie przez nią Ochronki 
Miejskiej przy ul. Źródlanej (dziś 
siedziba Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej) w formie agencji (od 
1.01.1994 r.). Działającą w tym miejscu 
od 1.09.1991 r. placówkę, nie cieszą-
cą się dużą frekwencją, zlikwidowa-
no, a dzieci przeniesiono do innych, 
istniejących w Luboniu.   („WL” 07-
08-1995, s. 12)
Qn 12 września 1995 r., po przydzie-

leniu spółek Skarbu Państwa do 15. 
Narodowych Funduszy Inwestycyjnych 
(NFI), Zakłady Chemiczne uzyskały 
strategicznego inwestora – NFI posia-
dającego 33% akcji przedsiębiorstwa 
(25% – Skarb Państwa, 15% przekazano 
pracownikom).   (6, str. 72)

Qn 18 września 1995  r. w  Luboniu 
przebywała 9-osobowa delegacja gmi-
ny Lachendorf z  okręgu Celle koło 
Hanoveru (część 150-osobowej gru-
py z 12 gmin niemieckich), która na 
zaproszenie Sejmiku Samorządowego 
odwiedzała województwo poznańskie.   
(„WL” 10-1995, str. 8)
Qn We wrześniu 1995 r. na ul. Osie-

dlowej w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Lubonianka” pojawiły się muldy spo-
walniające ruch samochodów, po ul. 
3 Maja jedne z pierwszych w Luboniu.   
(„WL” 09-1995, str. 2)
Qn We wrześniu 1995  r. na skutek 

restrukturyzacji sprzedano Wydział 
Produkcyjny Zakładów Rowerowych 
„Romet” przy ul. Powstańców Wlkp. 
38/40, istniejący od 1952 r. Połowę 
z 29 tys. m2 kupiła lubońska spółka 
„Pol-Agri”, drugą część – poznań-
ska �rma „Steel-Press”.   („WL” 10-
1995, str. 1)
Qn We wrześniu 1995  r. zmieniono 

wydawcę „Wieści Lubońskich” z Bi-
blioteki Miejskiej na Stowarzysze-
nie Kulturalno-Oświatowe „Forum 
Lubońskie”.   („WL” 12-2014, str. 28)

15 lat temu
Qn 1 września 2000 r. uroczyście otwarto 

budynek szkolny przy ul. Kołłątaja 1, 
dokąd po rocznej działalności z SP 1 
przeniosło się Gimnazjum nr 2. Gmach 

poświęcił ks. bp Zdzisław Fortuniak. 
Placówce nadano imię Jana Pawła II.   
(„WL” 09-2000, str. 3 i 21)
Qn 9 września 2000 r. w sali widowi-

skowej Zakładów Chemicznych (dziś 
Luvena) odbył się Pierwszy Powiato-
wy Przegląd Chórów – Luboń 2000, 
zorganizowany przez Towarzystwo 
Miłośników Miasta Lubonia (prezes 
– Antoni Przybylski) i Chór „Bard”.   
(„WL” 10-2000, str. 17)
Qn 23 września 2000  r. świętowano 

700-lecie para�i w  Wirach pw. św. 
Floriana, z której wywodzą się para�e 
lubońskie.   („WL” 10-2000, str. 27)

5 lat temu
Qn 12 września 2010 r. odbył się Pierw-

szy Luboński Wyścig Kolarski im. 
Andrzeja Wiśniewskiego – zmarłego 
w 2005 r. kolarza i działacza kolarskie-
go, osiadłego w  1998  r. w  Luboniu.   
(„WL” 10-2010, str. 49)
Qn 30 września 2010 r. przy ul. Żabi-

kowskiej 45 uroczyście otwarto nowo-
czesny market z zabawkami „Skrzat”.   
(„WL” 10-2010, str. 10)

[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” Sta-
nisław Malepszak, Luboń 2002 i 2005; 

4 – „Wykopaliska archeologiczne 
w Luboniu”, Stanisław Malepszak, Bła-
żej Stanisławski, Luboń 1998; 5 – „50 
lat Lubońskiego Klubu Sportowego 
1943 – 1993”, Stanisław Malepszak, 
Luboń 1993; 6 – „Zakłady Chemicz-
ne Luboń SA 1914-1999. Tradycja 
i współczesność”, Andrzej Zarzycki, 
Luboń 1999; 8 – Biblioteka Miejska 
– „Kalendarium Lubonia” (www.bi-
blub.com); 10 – uchwały Rady Miasta 
Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje wsi 
i fundacji Augusta Cieszkowskiego” 
Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 
13 –„200 lat oświaty w  Luboniu” 
Stanisław Malepszak i Piotr P. Rusz-
kowski, Luboń 2008; 15 – Kronika 
Komisariatu MO w Luboniu (1974-
1990); 16 – „Lubonianie w Powsta-
niu Wielkopolskim”, Luboń 2009; 
17 – „Rocznik Historyczny Lubonia” 
– tom 1, Luboń 2011; 18 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 
2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Para-
dowska, Poznań 1998]; 30 – BZCz 
(Biblioteka Zawartości Czasopism)

Mieszkańców, organizacje oraz in-
stytucje prosimy o uzupełnianie naszego 
kalendarium i przesyłanie informacji: 
telefonicznie, listownie, pocztą elektro-
niczną lub osobiście.

oprac. HS

cd.  
ze str. 
38
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Fortecznie na wakacjach

Piątego sierpnia kilku członków 
Towarzystwa, przebywających 
na wakacjach nad Bałtykiem, 

udało się do Darłówka, żeby obejrzeć 
zaporową baterię przeciwlotniczą 
Schwerin zbudowaną w 1937 r. po 
zachodniej stronie wejścia do portu. 
Była ona wyposażona w cztery działa 
10,5 cm o donośności 17 km w kierun-
ku morza oraz około 12 km w górę. 
Jej obsadę stanowiło w 1939 r. 60 żoł-
nierzy z 243. Dywizjonu Przeciwlot-
niczego Kriegsmarine. Od pewnego 
czasu teren został uporządkowany 
i udostępniony do zwiedzania dzięki 
pasjonatom forty�kacji skupionych 

wokół Mariana Laskowskiego. War-
to wspomnieć, że bateria Schwerin 
osłaniała również poligon najcięższej 
artylerii usytuowany na zachód od 
tej miejscowości, gdzie testowano 
m.in. słynne działo kolejowe Dora 
(Eisenbahn Kanone  5) o  kalibrze 
800  mm, wystrzeliwujące pociski 
o masie 7,1 ton na odległość około 
40-50 km. 8 sierpnia członkowie To-
warzystwa zwiedzili dostępne obiekty 
31. Baterii Artylerii Stałej w Ustroniu 
Morskim. W  okresie powojennym 
powstało jedenaście baterii w ramach 

tworzenia spójnego systemu artyle-
ryjskiej obrony polskiego wybrzeża. 
Była ona wyposażona m.in. w 4 arma-
ty morskie B-13 o kalibrze 130 mm 
produkcji radzieckiej na żelbetowych 
stanowiskach (SO1-SO4). Ogień ko-
rygował natomiast radar ZAŁP-B, 
dalmierz DM-4 oraz dalocelownik 
WBK-1. Swoją gotowość bojową 
osiągnęła ona w 1954 r., wchodząc 
w skład Marynarki Wojennej. Obsa-
dziła go Jednostka Wojskowa 1437, 
jednak już w 1974 r. bateria została 
rozformowana ze względu na przejęcie 
zadań przez Wojska Rakietowe oraz 
Obrony Powietrznej Kraju.

W Berlinie
15 sierpnia odwiedzili cytadelę 

Spandau oraz lotnisko Gatow w Ber-
linie. Cytadela, usytuowana pomię-
dzy Hawelą i  Sprewą, ma genezę 
średniowieczną i, co ciekawe, sło-
wiańską. Zasadnicze umocnienia 
powstały jednak w XVI wieku. Obec-
nie mieści się tu Muzeum Historycz-
ne Spandau z  bardzo interesującą 
ekspozycją poświęconą historii tego 
zmilitaryzowanego podberlińskiego 
miasta. Warto też wspomnieć, że 
w tamtejszym więzieniu po zakoń-

czeniu II wojny świato-
wej byli przetrzymywa-
ni zbrodniarze nazi-
stowscy. Po samobój-
stwie ostatniego więź-
nia – zastępcy Adolfa 
Hitlera, Rudolfa Hessa 
– więzienie zburzono, 
tak, aby nie stało  się 
miejscem kultu neona-
zistów. Uczestnicy wy-
cieczki odwiedzili tak-
że Muzeum Lotnictwa 
na lotnisku Gatow 
(Militärhistorisches 
Museum Flugplatz Ber-
lin-Gatow). Lotnisko 
zbudowane w  1935  r. 
przestało pełnić swoją 
funkcję po zjednocze-

Z TMML
Podczas tegorocznych wakacji członkowie Towarzystwa 
Miłośników Miasta Lubonia odwiedzili (w zorganizowanych 
grupach, a także podczas indywidualnych wakacji) wiele 
ciekawych miejsc w kraju i za granicą). Byli m.in. w Berlinie i nad 
polskim morzem.

niu Niemiec. W 1995 r. utworzono 
tutaj muzeum. Największą część ko-
lekcji stanowią eksponaty pochodzą-
ce z okresu powojennego i to z obu 
stron żelaznej kurtyny. Uzupełniają 
je repliki samolotów z pionierskiego 
okresu lotnictwa oraz wielkiej wojny. 
Bardzo ciekawe są też eksponaty 
z czasów II wojny światowej, w tym 
jeden z pięciu zachowanych na świe-
cie myśliwców rakietowych – Mes-
serschmitt Me-163B Komet – zali-
czanych do „cudownych broni”. 
Można tu także podziwiać systemy 
obrony przeciwlotniczej, mundury 
oraz różne pamiątki.

Jubileuszowa wycieczka
29 sierpnia 

Towarzystwo 
zorganizowało 
XX  Lubońską 
Wycieczkę Histo-
ryczną. Choć rozpoczęła  się 
zwiedzeniem jednego z  naj-
większych barokowych pałaców 
na Pomorzu Zachodnim 
w Siemczynie, była poświęcona 
głównie 70. rocznicy zakończe-
nia II  wojny światowej. Pałac 
zbudowano w latach 1722-1726. 
Obecnie jest rewitalizowany. 
Można było obejrzeć niedostęp-
ne na co dzień pomieszczenia, 
po których oprowadzał właści-
ciel – Bogdan Andziak. Niedaleko 
Siemczyna znajduje  się Złocieniec, 
gdzie nad jeziorem Krosino powstał 
w  latach II wojny Ordensburg (za-
mek zakonny). Stanowił on partyjny 
ośrodek szkoleniowy dla młodych 
kadr kierowniczych Narodowosocja-
listycznej Niemieckiej Partii Robot-
ników (NSDAP). W trakcie wyciecz-
ki można było również obejrzeć 
polskie schrony zbudowane latem 
1939  r. w  trakcie przygotowań do 
wojny z Trzecią Rzeszą. Miały stano-
wić szkielet poszczególnych linii 
obronnych uzupełniony forty�kacja-
mi polowymi, przeszkodami z drutu 
kolczastego oraz zaporami inżynie-
ryjnymi. Zakończenie całości inwe-
stycji przewidywano na połowę 
września 1939 r., stąd wiele schronów 
do wybuchu wojny nie zamaskowa-
no, a nawet nie rozszalowano, beton 
był jeszcze mokry. Sytuację pogarszał 

fakt, że zrealizowane linie obronne 
nie były ciągłe, a  schrony rzadko 
współpracowały ze sobą ogniowo. 
Na pozycji osłonowej, najbardziej 
wysunięte na północ było 17 schro-
nów zbudowanych w ramach kon-
cepcji obrony linii jezior między 
miejscowościami Wągrowiec oraz 
Gołańcz. Były bardzo istotne ze 
względu na ochronę przebiegającej 
na przedpolu lokalnej linii kolejowej 
Poznań-Bydgoszcz. Podczas wypra-
wy można było obejrzeć schron 
w Wągrowcu przygotowany do zwie-
dzania przez grupę Pasjonatów Pod-

ziemi, zaprzyjaźnionych z lubońskim 
Towarzystwem. Dużą atrakcją był 
także VIII  Piknik przy Bunkrze 
w Wągrowcu. Odbyły się tam m.in. 
innymi inscenizacje historyczne „Wą-
growiecki rynek w sierpniu 1939 r.” 
oraz „A więc wojna...” – w pobliżu 
schronu przy moście na Strudze Go-
łanieckiej. Uczestnicy wyprawy zwie-
dzili również Muzeum Regionalne 
mieszczące  się w  XVII-wiecznej 
Opatówce oraz dawny klasztor cy-
sterski z końca XIV w., nie zabrakło 
też biesiady na „Księżym Kacerku”. 
Członkowie TMML zaprezentowali 
mundury 57. Pułku Piechoty Karo-
la II Króla Rumunii oraz stroje cy-
wilne z międzywojnia. W imprezie 
wzięło udział 45 osób. Wsparcia �-
nansowego udzielił Urząd Miasta 
w Luboniu.

Przemysław Maćkowiak
prezes TMML

n
Ekipa TMML przed budynkiem bramnym XVI-
-wiecznej cytadeli Spandau, przebudowanym 
w pierwszej połowie XIX wieku

n
Rodzinna ekipa TMML na dziedzińcu przystosowanej do zwiedzania zapo-
rowej baterii przeciwlotniczej Schwerin w Darłówku

n
Członkowie TMML w Muzeum Lotnictwa Gatow na tle jednego z najsłyn-
niejszych myśliwców II wojny światowej Messerschmitt Bf-109. W głębi 
model szybowca DFS-230A, użytego m.in. do zdobycia w 1940 r. belgij-
skiego fortu Eben Emael  fot. Paweł Nowak

n
Uczestnicy XX Lubońskiej Wycieczki Histo-
rycznej zorganizowanej przez TMML mogli 
obejrzeć niedostępne na co dzień dla tury-
stów pomieszczenia pałacu w Siemczynie
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Burmistrza), czu-
wała nad sprawnym 
przebiegiem im-
prezy. Najmłodsi 
korzystali z przy-
gotowanych kolo-
rowanek, dmucha-
nych piłek i kurty-
ny wodnej, któ-
ra doskonale  się 
sprawdziła w tym 

upalnym dniu. Imprezie towarzy-
szyła zbiórka surowców wtórnych. 
Mieszkańcy mogli przynieść zużyte 
baterie oraz puszki, otrzymując w za-
mian wrzos w doniczce. Dla dzieci 
zorganizowano konkurs na temat 
segregacji odpadów oraz plastyczny 
pn.: „Segregujmy odpady dla dobra 
Matki Ziemi”. O godz. 21 rozpoczę-
ła się pierwsza i zarazem ostania w te 
wakacje projekcja �lmu na powie-
trzu. Seans pt. „Jak zostać królem” 
przyciągnął ponad 100 widzów. Nie 

wszyscy załapali się na miejsca sie-
dzące – przygotowano łącznie 100 
leżaków i krzeseł. Kino letnie miało 
przebieg zgodny z planem. Jedynym 
uciążliwym akcentem były komary.

Piknikowe spotkania integra-
cyjne zainicjowali w Luboniu miesz-
kańcy z ulic Dożynkowej, Chopina 
itd., którzy sami organizują i spon-
sorują coroczną imprezę w  Auto-
stradowej Dolince.

AS

KULTURA 

Impreza rozpoczęła się o godz. 12. 
Przybyli mieli okazję spędzić 
końcówkę wakacji w przyjaznej 

atmosferze, odpocząć na leżakach 
oraz zjeść ciasto, burgera i napić się 

lemoniady. Młodzieżowa Rada Mia-
sta (MRM) zapewniała animacje, 
wręczała balony, malowała dzie-
ciom twarze, pomagała w rysowaniu 
i wraz z Joanną Humerczyk (asystent 

Na zakończenie wakacji
W ostatnią niedzielę sierpnia, 30.08, w Wiśniowym Sadzie, położonym pomiędzy 
ul. Konarzewskiego a Fabryczną, Urząd Miasta zorganizował i s�nansował (ponad 
6 tys. zł – czytaj str. 17) piknik integracyjny dla mieszkańców głównie Nowego 
Centrum Lubonia

n
Każdy, kto przyniósł 15 zużytych baterii lub 10 puszek, otrzymał wrzos   
fot. Agata Samol

n
Jedną z atrakcji nie tylko dla dzieci była zamiatarka ulic 
z Kom-Lubu  fot. Joanna Humeczyk

n
Na pikniku zjawiły się całe rodziny z własnym sprzętem i prowiantem    
fot. Joanna Humerczyk

n
Wieczorny seans kinowy na leżakach w Wiśniowym Sadzie    
fot. Joanna Humerczyk

Sierpień i wrzesień to szczególne 
miesiące zaznaczone w naszej 
historii. Już od wielu lat 13 

sierpnia spotykamy się w miejscu 
naznaczonym cierpieniem, śmier-
cią, tęsknotą, ale też nadzieją na 

Nie chcemy wojny
Widziałam ręce, wiele rąk/ wyciągniętych po kawałek chleba/ 
Widziałam ręce, co jak kwiat/ zwiędnięty, słaby i wyblakły,/ krew 
z nich wyssały cienie krat./ Widziałam ręce, ręce, ręce/ I wiem, że 
choć nas więzią, psami szczują/ Te ręce kiedyś Polskę odbudują.   
(Maria Zalewska)

wolność, spokój i szczęście codzien-
nego bytu – w byłym hitlerowskim 
obozie karno-śledczym, nad którym 
góruje pomnik „Nigdy wojny”. Od-
daliśmy pamięć i cześć rozstrzelanym 
w tym dniu działaczom lewicowym, 
więźniom i bohaterom wojny oraz 
warszawskiego sierpnia.

Dziękujemy europosłance Kry-
stynie Łybackiej, posłowi Markowi 

Niedbale, radnemu sejmiku – Wie-
sławowi Szczepańskiemu, radnemu 
Poznania – Tomaszowi Lewandow-
skiemu, gościom z Poznania i Po-
wiatu Poznańskiego, zespołowi 
„Lubonianie”, pracownikom mu-
zeum, Strzelcom pełniącym wartę 
honorową i mieszkańcom naszego 
miasta – za udział w uroczystości.

członkowie koła SLD w Luboniu

Warta honorowa 
Strzelców przy 
pamiątkowym 
głazie w byłym 
niemieckim 
obozie upamięt-
niającym działa-
czy lewicy

n
Wśród obecnych – przedstawiciele władz ze środowiska SLD

n
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Zespół Śpiewaczy „Szarotki” z sie-
dzibą w Lubońskim Ośrodku 
Kultury, nie narzeka na brak 

występów. Jego przewodnicząca – 
Irena Podżerek – chwali współpracę 
z kierownikiem muzycznym, Krzysz-
tofem Brychem. Dzięki niemu panie 
coraz lepiej śpiewają i coraz więcej 
występują. A znane są już również 
poza Luboniem.

Zespół istnieje 13 lat i  skupia 
wyłącznie kobiety (13), które swój 
wolny czas seniorek poświęciły wła-
śnie śpiewowi. W ten sposób reali-
zują swoje zamiłowania. Od listo-
pada ub. roku wzięły udział w sze-
regu kolejnych występach. 10 listo-
pada 2014  r. w  Łęczycy śpiewały 
pieśni patriotyczne z  chórami: 
„Bard” z  Lubonia i  para�alnym – 
„Francesco” z Wir. W styczniu br. 
ponownie pojechały do Łęczycy, by 
zaprezentować kolędy. Również 
w styczniu, w Dziennym Domu Po-
mocy Społecznej na Winogradach 
w Poznaniu wystąpiły na Przeglą-
dzie Kolęd i Jasełek. Koło Gospodyń 
Wiejskich z Wir zaprasza je co roku 
w lutym lub marcu na symboliczne 
darcie pierza, podczas którego lu-
bońskie seniorki bawią  się przy 
śpiewie i poczęstunku. Irena Pod-
żerek podkreśla, iż „Szarotki” są 

zapraszane na różne imprezy dzięki 
dyrektorowi Ośrodka Kultury w Ko-
mornikach – Antoniemu Pawlikowi. 
W  kwietniu uczestniczyły w  „Go-
dejcie po naszymu” w Plewiskach, 
10 lipca pojechały do Komornik na 
Spartakiadę Seniorów. 17 kwietnia 
wystąpiły w  Lubońskim Ośrodku 
Kultury na tzw. śpiewankach, w któ-
rych brały również udział: „Słonecz-
na Przystań” z Dębca oraz zespoły 
z Tulec, Wir, Komornik i Swarzędza. 
„Słoneczny Promień” z os. Piastow-
skiego był z  kolei organizatorem 
XI Przeglądu Muzycznego „Lata 60.”, 
w  którym prezentowały  się także 
„Szarotki”. Ważnym wydarzeniem 
dla tego zespołu był Przegląd „Nie-
zapominajka”, który odbył się 8 maja 
w  Ośrodku Kultury w  Luboniu 
z okazji Święta Niezapominajek. Na 
imprezie była obecna burmistrz 
Małgorzata Machalska, a także dy-
rektorzy Ośrodków Kultury, luboń-
skiego – Regina Górniaczyk oraz 
w Komornikach – Antoni Pawlik. 
„Szarotki” tradycyjnie występują też 
podczas „Biby w Lasku”. Dużą im-
prezą, na którą udały się 4 lipca do 
miejscowości Chojno koło Wronek, 
był Przegląd Zespołów Śpiewaczych 
„Śpiewaj razem z nami”, przygoto-
wany przez miejscowe „Chojanki”. 

Z życia Szarotek

W sumie wystąpiło wtedy 18 zespo-
łów z Wielkopolski.

Irena Podżerek wyraża wdzięcz-
ność za współpracę – dyrektor Lu-
bońskiego Ośrodka Kultury, Reginie 
Górniaczyk, która w miarę możli-
wości pomaga zespołowi. Wsparcia 
udzielają także pozostali pracowni-
cy ośrodka. Pani Irena składa im 
wszystkim podziękowania.

13 członkiń Zespołu Śpiewacze-
go bardzo lubi podróżować we wła-
snym gronie. Wspólne wycieczki 
integrują. Odbyły 11 wyjazdów 
krajoznawczych. Były m.in. w Jaski-
ni Niedźwiedziej, w  miejscowości 

Klepno w Kotlinie Kłodzkiej, zwie-
dziły podziemną trasę i  twierdzę 
w  Kłodzku, pojechały do miasta 
Broumov w Czechach, gdzie znaj-
duje się zespół klasztorny z kościo-
łem pw. św. Wojciecha, w którego 
refektarzu jest kopia Całunu Turyń-
skiego z 1651 r. Odwiedziły też ko-
palnię złota w Złotym Stoku, Bardo, 
Świdnicę, Szczeliniec, Błędne Skały, 
Sanktuarium Matki Bożej Wambie-
rzyckiej Królowej Rodzin w Wam-
bierzycach, Wodospad Wilczki 
i Kościół Pokoju w Świdnicy.

Robert Wrzesiński

n
Zespół Śpiewaczy „Szarotki” w Chojnie

Przeniesienie

Do odremontowanego Sanktu-
arium bł. Edmunda Bojanow-
skiego w sobotę, 22 sierpnia, 

uroczyście przeniesiono z kościoła 
para�alnego symbole Światowych 
Dni Młodzieży – kopie krzyża i ikony 
Matki Bożej, które peregrynują po 
Luboniu przed przyszłorocznymi 
obchodami w Krakowie.

Dożynki
W niedzielę, 30 sierpnia, o godz. 

12.30 tradycyjnie o tej porze roku 
odprawiono mszę św. dziękczynną 
za tegoroczne, niełatwe żniwa. Łą-
czono  się duchowo z  Dożynkami 
Archidiecezjalnymi w Buku.

(S)

Z parafii św. Barbary

n
Przeniesienie symboli ŚDM z kościoła św. Barbary do Sanktuarium bł. 
Edmunda Bojanowskiego   fot. Rafał Wojtyniak

n
Dary o�arowane podczas dożynek 
para�alnych w kościele św. Barbary 
przez Kółko Rolnicze w Kotowie-
-Fabianowie   fot. Rafał Wojtyniak

Ciemne chmury, wiatr i chłód 
nie przestraszyły pielgrzymów. 
W niedzielę, 6 września, po 

pożegnaniu przez ks. proboszcza 
Bernarda Cegłę i modlitwie w Sank-
tuarium bł. Edmunda Bojanowskiego, 
z Lubonia do Tulec wyruszyła pieszo 
grupa 68 pielgrzymów. Po drodze 
napotykaliśmy na inne grupy z po-
znańskich para�i i spoza Poznania. 
Na 20-kilometrowej trasie były 3 
postoje. Wędrówkę wzbogacał mo-
dlitwą, śpiewem oraz grą na gitarze 
ks. Jacek Zjawin oraz siostry służeb-
niczki Maryi. Ruchem pojazdów wo-
kół grupy pielgrzymkowej kierowali 
Mateusz Niećkowiak, Bartek Środa 

oraz Paweł Rok. Opiekę medyczną 
zapewniała Beata Rybicka. Pojazd 
towarzyszący prowadził Rafał Woj-
tyniak, a wędrówkę uwieczniała Ewa 
Pioterek. Po dotarciu do Tulec zosta-
liśmy powitani przez miejscowego 
księdza proboszcza, a o godz. 12 od-
prawiono sumę odpustową. Dopiero 
podczas Eucharystii zaczęło padać.

W tym roku dodatkowo 
o godz. 9 sprzed kościoła św. Bar-
bary w Luboniu, pod przewodnic-
twem ks. Artura Michalaka, wyru-
szyła do Tulec również grupa 15 
rowerzystów.

Rafał Wojtyniak

Do Matki Bożej w Tulcach
Coroczna pielgrzymka para�an z Żabikowa, tym razem również 
na rowerach

Lubonianie 
w drodze do 
Tulec z wize-
runkami świę-
tych patro-
nów naszych 
świątyń   fot. 
Ewa Pioterek

n
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Ważne wydarzenia

Godna odnotowania jest akcja 
„Tornister pełen uśmiechów” pro-
wadzona już po raz trzeci przez 
wolontariuszki Para�alnego Zespo-
łu Caritas. Wprawdzie rozpoczę-
ła  się w  połowie lipca, ale finał 

miała pod koniec sierpnia. W tym 
roku fundusze na zakup przyborów 
szkolnych pomogły zebrać m.in. 
dwie para�anki, które na Uroczy-
stość Wniebowzięcia NMP (Matki 
Bożej Zielnej) przygotowały ponad 
200 bukiecików kwiatów i  ziół. 
O�ary złożone przy ich zakupie 
przeznaczono na cel akcji. Nasi 
para�anie (i nie tylko oni), nie za-
wiedli. Bukieciki zniknęły bardzo 
szybko, bo już na Mszy św. 

o  godz.  12 wydaliśmy ostatnie. 
Mimo początkowych trudności, 
dzięki pomocy ks. proboszcza Paw-
ła Dąbrowskiego i o�arności ludzi, 
1 września wszystkie dzieci i mło-
dzież z najuboższych rodzin naszej 
para�i otrzymały przybory szkolne. 
Wszystkim, którzy przyczynili  się 
do efektu końcowego tej akcji, 
w  imieniu dzieci, młodzieży, ks. 
proboszcza i  wolontariuszek PZC 
składamy serdeczne podziękowania.

Nie mniej ważnym wydarze-
niem w  życiu młodej, lubońskiej 
para�i było uczestniczenie naszych 
para�an – państwa Korbas – w de-
legacji dekanatu lubońskiego na 
dożynki archidiecezjalne w niedzie-
lę, 23 sierpnia. Wieniec dożynkowy 
prezentowały dzieci: Ania, Ola, 
Tobiasz i Oskar – także nasi para-
�anie. Po dożynkach wieniec usta-
wiono w prezbiterium.

Halina Gościewska

Z PARAFII

Powitanie ks. wikariusza

Zgodnie z dekretem ks. abp. Sta-
nisława Gądeckiego, 25 sierp-
nia br. posługę duszpasterską 

w naszej para�i rozpoczął ks. Krystian 
Gramza. Niektórzy para�anie mogli 
go poznać już w pierwszym dniu jego 
pobytu w Luboniu, kiedy celebrował 
Mszę św. wieczorną. Wiemy już, że 
nasz nowy duszpasterz ma silny głos, 
bardzo szybko zdobędzie sympatię 

i szacunek para�an i jest człowiekiem 
o szerokich zainteresowaniach, chęt-
nym do pomocy ks. proboszczowi 
i para�anom, ma poczucie humoru 
i łatwo nawiązuje kontakt z innymi 
osobami. O�cjalnie nowego księdza 
wikariusza powitaliśmy w niedzielę 
30 sierpnia, na Mszy św. o godz. 10, 
której przewodniczył. Wśród gości 
były m.in. siostry ze Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Niepokalanego 
Poczęcia NMP wraz z Matką Gene-
ralną – s. Rafałą Kisiel – oraz lubo-
nianie z sąsiednich para�i. Ks. Kry-
stiana powitał ks. proboszcz Paweł 
Dąbrowski, który odczytał dekret 
ks. Arcybiskupa i  złożył swojemu 
nowemu pomocnikowi życzenia. 
Po Mszy św. ks. Krystian przyjął 
życzenia i  kwiaty od służby litur-
gicznej i przedstawicielki para�an. 
Nie zabrakło również Margaretki – 
tradycyjnie już wręczanej w naszej 
para�i każdemu nowemu duszpa-
sterzowi („Margaretka” – wieczy-
sta modlitwa siedmiu osób, każda 
modli się w innym dniu, za wybra-
nego kapłana; osoby te przysięgają 
przed Najświętszym Sakramentem, 
że będą się modliły za wybranego 
księdza przez całe życie; symbolem 
tego apostolatu jest kwiat margaret-
ki, w  środku którego wpisane jest 
nazwisko lub imię kapłana, a wokół 
niego na siedmiu płatkach imiona 
lub nazwiska osób, które zobowią-
zały się do modlitwy).

Z parafii św. Jana Pawła II

n
Kwiaty na powitanie nowego wikariusza – ks. Krystiana Gramzy   fot. Wło-
dzimierz Wasilewski

n
Święcenie ziół podczas mszy św. 15 sierpnia   fot. Władysław Szczepaniak

n
Najwyższy wieniec dożynkowy – z dekanatu lubońskiego – a za nim dzie-
ci państwa Korbasów z para�i św. Jana Pawła II    
fot. Włodzimierz Wasilewski

Ks. Krystian Gram-
za, który od 25 sierpnia 
2015 r. jest wikariuszem 
w para�i św. Jana Paw-
ła II, ma 41 lat i pocho-
dzi z Wir, z para�i pw. 
św. Floriana. Tam  się 
urodził i wychował. Ma 
młodszą siostrę, która 
jest zamężna. Święcenia 
kapłańskie przyjął w  1997  r. Potem kolejno 
pełnił służbę duszpasterską w  para�ach: św. 
Antoniego w Przeźmierowie, św. Michała Ar-
chanioła w Poznaniu, św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Poznaniu, a ostatnio w para�i 
pw. św. Antoniego w Lesznie. W Luboniu za-
jął się ministrantami i młodzieżą przygotowu-
jącą się do sakramentu bierzmowania. Jest też 
katechetą w  Zespole Szkół Mechanicznych 
w  Poznaniu. Lubi zdobywać wiedzę i  uczyć 
innych, dlatego z przyjemnością pracuje w szko-
le. Zajmują go również różne formy twórczości 
artystycznej. WS

Na początku września para�a 
pw. św. Jana Bosko była miej-
scem peregrynacji Krzyża 

i towarzyszącej mu w pielgrzymo-
waniu po świecie ikony Matki Bożej 
Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Sa-
lus Populi Romani) – kopii symboli 
Światoweych Dni Młodzieży (ŚDM). 
Odebrano je od Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny w Ża-
bikowie. We wtorek, 1.09, w przed 
wieczorną Mszą św. odmówiono ró-
żaniec. Nazajutrz o godz. 15 wierni 
zgromadzeni w kościele odmówili 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego, 
o 17.30 Różaniec, po czym uczest-
niczyli w  wieczornej Eucharystii. 
Następnie w godz. 19 – 20 trwała Ad-
oracja przy replikach symboli ŚDM, 
a  po niej wysłuchano godzinnego 
koncertu organowego w wykonaniu 
Krzysztofa Augustyniaka, połączo-
nego z modlitwą indywidualną. Na 
zakończenie, o godz. 21. odmówiono 
Apel Jasnogórski.

W dalszej kolejności symbole 
ŚDM zostały przekazane para�i pw. 
św. Maksymiliana Marii Kolbego.

PAW

Peregrynacja

Kopie symboli ŚDM przy 
ołtarzu w bocznej – pół-
nocnej – nawie kościoła   
fot. Paweł Wolniewicz

n
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Odpust

W tym roku w uroczystościach 
odpustowych 14 sierpnia 
wziął udział szczególny 

gość – pierwszy proboszcz naszej 
para�i, ks. kanonik Marian Miko-
łajczak, który pełnił tę funkcję od 
grudnia 1974 do czerwca 1980  r. 
Jego obecność ucieszyła nie tylko 
ks. proboszcza Józefa Majchrzaka 
i  para�an, zwłaszcza tych, którzy 
go pamiętają, ale była też wielką 
radością dla samego gościa. W jego 

imieniu podzielił się tą radością ks. 
Józef, przytaczając słowa z rozmowy 
poprzedzającej Eucharystię. Z wiel-
kim wzruszeniem wspominał lata 
spędzone w Lasku i swoich para�an. 
Obaj proboszczowie przez wstawien-
nictwo patrona para�i, „wielkiego 
budowniczego”, z zapałem i odda-
niem budowali nie tylko para�alną 
wspólnotę, ale podjęli się też zadania 
wznoszenia świątyni w Lasku. Choć 
warunki i  okoliczności bardzo  się 
różniły, to jednak oddanie i zaanga-

żowanie obu księży można 
z całą pewnością uznać za 
bardzo podobne – obaj 
jawią  się jako „motory” 
para�i. Dzięki ich zaan-
gażowaniu i  zaradności, 
a także pomocy wiernych, 
spełniły się marzenia para-
�an najpierw o kaplicy, a po 
latach o pięknej świątyni. 
Kaplica wznoszona przez 
proboszcza M. Mikołajcza-
ka będzie obecnie pełnić 
inną funkcję, bo może-
my się już cieszyć piękną, 
nową świątynią. Wdzięczni 

Z parafii św. Maksymiliana

skarbnik – Teresa Cieślik – która tę 
funkcję sprawuje od początku (40 
lat!). Minutą ciszy uczczono pamięć 
zmarłych działkowców. Były także 
życzenia od pani Burmistrz, która 
na ręce prezesa przekazała 40 wrzo-
sów. Waldemar Witkowski nato-
miast, w imieniu Eugeniusza Kon-

drackiego – prezesa PZD z Warsza-
wy – przekazał puchar i  dyplom, 
a od dra inż. Zdzisława Śliwy (pre-
zesa OZ PZD z Poznania) – ryngraf, 
dyplom, list gratulacyjny i życzenia 
dla ROD. Były także życzenia 
i  drobne upominki od prezesów 
lubońskich ROD-ów.

cd.  
obok

Tegoroczne uroczystości Dnia 
Działkowca połączono w ROD 
„Chemik” z obchodami 40-le-

cia powstania Ogrodu. Jubileusz, na 
który stawiło  się 5 września wielu 
działkowców, rozpoczęto odśpie-
waniem utworu „Zielona Rzecz-
pospolita” – hymnu działkowców 
z 1935 r., który w 2011 r. ponownie 
stał się o�cjalnym hymnem Polskie-
go Związku Działkowców (PZD). 
Na uroczystościach obecna była 
burmistrz Małgorzata Machalska, 
radny sejmiku wojewódzkiego, przed-
stawiciel zarządu PZD w Warszawie 
i  Ogólnopolskiego Zarządu PZD 
w Poznaniu – Waldemar Witkowski, 

przewodniczący Poznańskiej Rady 
Okręgowej Wielkopolskiej Unii Pracy 
– Tadeusz Bandosz, przedstawiciel 
policji – st. sierżant Krzysztof Nie-
wiada, prezesi lubońskich ROD-ów: 
„Pokój” – Józef Hamrol i „Bratek” – 
Edmund Przybylski.

Prezes „Chemika” – Jan Błasz-
czak – zawarł w kilku słowach rolę, 
jaką odgrywają Rodzinne Ogrody 
Działkowe: Są miejscem spotkań 
całych rodzin. Dla działkowców 
ogródki to ich pasja, sposób na życie, 
a także możliwość spędzenia wolne-
go czasu. Tu odpoczywają, spotyka-
ją się z rodziną i znajomymi. Histo-
rię Ogrodu przedstawiła zebranym 

para�anie gromkimi oklaskami po-
dziękowali za obecność ks. Kanonika 
podczas uroczystości odpustowych 
i  jego 6,5-letnią posługę w  Lasku. 
Nie mniej gromkimi owacjami po-
dziękowali ks. J. Majchrzakowi za 
jego trud. Jak podkreślił na zakoń-
czenie proboszcz, oboje – zarówno 

on jak i  ks. Kanonik – mają 
swoje korzenie w Pniewach, co 
zapewne było jednym z czyn-
ników gwarantujących owocne 
wypełnianie powierzonego im 
zadania wznoszenia Domu Bo-
żego w Lasku. Uroczystościom 
odpustowym przewodniczył 
ks. Janusz Nawrot, w  konce-
lebrze uczestniczyli księża: J. 
Majchrzak, J. Klupś, E. Majka 
oraz R. Buholz. Przybyli też ka-
płani z dekanatu lubońskiego, 
na czele z nowym dziekanem, 
ks. Romanem Kubickim, księża 
seniorzy, siostry służebniczki 
i  elżbietanki oraz para�anie. 
Mszę św. zakończyło nabożeń-
stwo ku czci św. Maksymiliana, 
przed relikwiami świętego pa-
trona. Te kilka dni danych nam 
od Boga były czasem z jednej 

strony wdzięczności Bogu za Jego 
dary dla naszej wspólnoty i równo-
cześnie zadaniem, by jak Maksymi-
lian żyć nadzieją i odważnie dawać 
świadectwo Bożej miłości. 

Zbiórka krwi
Tradycyjnie już, w  łączności 

z odpustem para�alnym, odbywa się 
akcja honorowego krwiodawstwa. 
W niedzielę, 16 sierpnia krew od-
dały 54 osoby, a do listy potencjal-
nych dawców szpiku dołączyło 
w  tym roku kolejnych 14 osób. 
Zbiórka krwi przeznaczona była dla 
dzieci z Oddziału Transplantologii 
Szpitala Klinicznego im. K. Jonsche-
ra Uniwersytetu Medycznego im. 
K. Marcinkowskiego w  Poznaniu. 
Tegoroczną akcję koordynował pa-
ra�anin, Rafał Szczeszek.

W Fatimie
18 sierpnia na para�alną piel-

grzymkę do Fatimy wyjechała gru-
pa 30 osób. Opiekę duchową spra-
wował ks. Józef Majchrzak

Anna Kaźmierczak

n
Pierwszy proboszcz para�i w Lasku – ks. kan. 
Marian Mikołajczak – w towarzystwie kapła-
nów ks. E. Majki i ks. J. Majchrzaka

n
Para�alna pielgrzymka do Fatimy i Santiago de Compostella

n
Koncelebrowana msza św. odpustowa. Od lewej: ks. kan. Marian Mikołaj-
czak, ks. E. Majka, ks. J. Nawrot, ks. J. Majchrzak, ks. R. Buholz, ks. J. Klupś

n
Podczas uroczystości jubileuszu ROD „Chemik”   fot. Jan Błaszczak

Z 40-letnim stażem
Jubileusz Rodzinnego Ogrodu Działkowego (ROD) „Chemik” przy 
ul. Granicznej
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Z okazji jubileuszu wręczono 
odznaki Zasłużonego Działkowca 
za pracę społeczną na rzecz Ogrodu 
w  stopniu srebrnym – Stefanowi 
Szulcowi i  w  stopniu brązowym: 
Marii Błaszczak, Sylwii Depczyń-
skiej, Alinie Kaczmarek, Alicji 
Korcz, Romanowi Strabelowi i Do-
rocie Wojciechowskiej. 23 działkow-
ców, legitymujących  się 40-letnim 
stażem, otrzymało okolicznościowe 
dyplomy.

Prezes podziękował Teresie Cie-
ślik za wieloletnią pracę skarbnika 
oraz długoletniemu gospodarzowi 
Ogrodu – Eugeniuszowi Kręzelowi, 
wieloletnim członkom zarządu: se-
kretarzowi Kazimierzowi Sztuce 
i Krystynie Okupniak, a także byłe-
mu dyrektorowi ds. technicznych 
Zakładów Chemicznych – Józefowi 
Kończalowi – za opiekę nad Ogro-

dem. Podziękowania złożył też 
wszystkim działkowcom.

Dyplomy w konkursie na naj-
ładniejsze działki rekreacyjne 
2015 r. otrzymali: Tomasz Jasiński, 
Janusz Radtke, Irena Walkowiak 
i  tradycyjne: Zygfryd Jędraszak, 
Zo�a Kręzel i Regina Sztuka.

Przedstawiciel policji mówił 
o zagrożeniach dla seniorów i prze-
prowadził szkolenie, jak się zacho-
wać w  przypadku „telefonów na 
wnuczka” i „na policjanta”. Obcho-
dom jubileuszu towarzyszyły kon-
kursy plastyczne oraz sprawnościo-
we dla dzieci. Dorośli także mogli 
wykazać się w licznych konkursach. 
Były śpiewy przy ognisku oraz za-
bawa taneczna.

Jan Błaszczak

cd.  
ze str. 
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150 osób w Janowie

W tym roku harcerze oraz 
harcerki ze Szczepu ZHP 
Luboń zaczęli wakacyj-

ne działania zaraz po zakończeniu 
roku szkolnego. 27 czerwca ponad 
150 dzieci i  młodzieży ruszyło 
do bazy w Janowie na spotkanie 
z  przygodą. Najpierw były cięż-
kie, męczące, aczkolwiek bardzo 
pożyteczne i  ciekawe prace pio-
nierskie związane z  zakwatero-
waniem, a później jednodniowy 
deszcz, po którym wyszło słońce 
i pozostało już do końca obozu. 
Jednak pogoda to nie wszystko, 

najważniejsza była świetna zabawa 
i zdobywanie harcerskiej wiedzy. 
Podczas dwutygodniowego wyjaz-
du wiele się wydarzyło. Harcerze 
przeszli bojowy chrzest obozo-
wy, wcielili się w postacie z ksią-
żek Tolkiena, uczyli się musztry, 
uczestniczyli w grach terenowych, 
obcowali z naturą, rozwijali techniki 
harcerskie, a wieczorami wspól-
nie siadali przy ciepłym, jasnym 
ognisku i przy akompaniamencie 
gitar śpiewali, ciesząc się wspól-
notą. Był też czas na zwiedzanie. 
Odwiedzili Muzeum Chleba, za-
bytkową Kopalnię Srebra. Nie 
obyło się też bez wędrówki oraz 
„Robinsonady”, czyli nocowania 
w lesie poza bazą.   

Tosia Kwiatkowska

Obóz zuchowy
W tegoroczne wakacje zuchy 

z Lubonia wyruszyły na spotkanie 
z  elfami. Najpierw była podróż 
pociągiem i  wydawało się, że 
wszystko zapowiada  się całkiem 
zwyczajnie. Tylko do czasu, aż 
w głębi lasu zuchy znalazły tajem-
niczą księgę „Velden Warden”. Była 
jednak pusta. Od tego momentu 
jednak, zaczęło się coś dziać… Zu-
chy zaczęły poznawać kulturę, język 
i historie tajemniczego ludu. Póź-
niej odkryły, że chodzi o elfy, któ-
re poddały je próbie „przyjaciół 
lasu”. To było prawdziwe wyzwanie. 

Każdy zaczął  się starać, żeby być 
zuchem na 102! Organizowano 
leśne tańce, długie wyprawy i zwie-
dzanie mrocznych jaskiń. Księga 
stała  się dziennikiem, w  którym 
zuchy rysowały postępy z każdego 
dnia. Elfy w  końcu im zaufały 
i przekazały niezwykle ważną in-
formację. Las, który był ich domem 
umierał, zalegała w nim ciemność. 
Poprosiły więc, żeby zuchy reakty-
wowały dawną grupę El�ch Straż-
ników, którzy w dawnych czasach 
bronili tego miejsca. To była kolej-
na próba! Na szczęście zuchy dały 
radę. Niestety, bardzo szybko nad-
szedł czas powrotu do domu. Może 
jednak kiedyś zuchy jeszcze tam 
wrócą.   

Mikołaj Łukaszkiewicz

Harcerski wypoczynek

n
Na obozie w Janowie   fot. Rafał Pawłowicz

n
Zuchy na obozie w lesie   fot. Rafał Pawłowicz

Lubońskie Drużyny Harcerskie 
(LDH) im. Księcia Józefa Ponia-
towskiego (17. i 18.) obchodzą 

w tym roku 80-lecie działalności oraz 
20. rocznicę powstania Harcerskie-
go Kręgu Seniorów. Z tej okazji, we 
wtorek, 8 września o godz. 16 od-
prawiono okolicznościową Mszę św. 
w kościele św. Maksymiliana Marii 
Kolbego, którą odprawił ks. proboszcz 
Józef Majchrzak. W patriotycznym 
nabożeństwie wzięli udział: władze 
miasta, dyrekcja SP 4, harcerze, har-
cerze seniorzy, zuchy oraz inni za-
proszeni goście. Sprawujący liturgię 
nawiązał w wygłoszonej homilii do 
jubileuszów, podkreślając wagę idei 
umiłowania Boga, Honoru i Ojczyzny. 
Po nabożeństwie uczestnicy prze-
nieśli się do pobliskiej Szkoły Pod-
stawowej nr 4, gdzie kontynuowano 

uroczyste spotkanie. Na wstępie 
wszystkich powitał komendant Krę-
gu, dh Czesław Szafczyk, po czym 
zaintonował pieśń „Modlitwa Har-
cerska”. Minutą ciszy uczczono pa-
mięć niedawno zmarłych druhów: 
Antoniego Przybylskiego – jednego 
z inicjatorów powstania harcerstwa 
w Luboniu i zasłużonego społecznika 
– oraz Włodzimierza Juskowiaka – 
członka Prezydium Wielkopolskiej 
Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej 
i Seniorów. Następnie wygłoszono 
okolicznościowe mowy, po czym 
rozmawiano przy słodyczach, ka-
wie i herbacie. Rozmowy przeplata-
no śpiewem harcerskich pieśni. Po 
godz. 20 harcerze i  ich uczestnicy 
rozeszli się do domów.

PAW

Okrągłe rocznice LDH

n
Podczas uroczystości tradycyjnie zgromadzono się i złożono kwiaty przy 
pomniku „Kamień” z ufundowaną przed 16 laty przez harcerzy i ówczesne 
władze miasta tablicą upamiętniającą 65. rocznicę powstania pierwszych 
drużyn harcerskich w Lasku   fot. Paweł Wolniewicz

najskuteczniejszą prasą 
w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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ze starego budynku. Przerwy mię-
dzy lekcjami nie będą odbywały się 
w tym samym czasie dla wszystkich 
uczniów. W klasach 1-3 to nauczy-
ciel, a nie jak w pozostałych – dzwo-
nek, będzie decydował o przerwie. 
Na potrzeby pauz lekcyjnych na 
świeżym powietrzu przeznaczono 
utwardzone boisko do koszykówki 
za dużą salą gimnastyczną. Tuż obok 
niego znajdują się stojaki na rowery. 
Na terenie nowego gmachu każdy 
uczeń SP 1 ma indywidualną szaf-
kę zamykaną na kluczyk, w której 
może przechowywać podręczniki, 
ubrania lub zestaw do wychowania 
�zycznego. W przypadku klas 1-3 
uniwersalny kluczyk jest w posiada-
niu wychowawcy, natomiast starsi 
uczniowie otrzymują własne. Do 

Większa 
Jedynka

n
Z myślą o osobach niepełnosprawnych w dobu-
dowanym skrzydle zamontowano specjalną 
windę   fot. Paweł Wolniewicz

n
Nowa, mała sala gimnastyczna z drabinkami do ćwi-
czeń – druga w SP 1   fot. Agata Samol

n
Nowy pokój nauczycielski na piętrze   fot. Agata Samol

W nowym miejscu

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 rozpoczęli rok szkolny 
2015-2016 uroczystą mszą św. 

w byłym niemieckim obozie karno-
-śledczym w Żabikowie. Okazją była 

też 76. rocznica wybuchu II  wojny 
światowej. W to miejsce przybyli 1 
września o  godz.  10.15 uczniowie 
z pocztem sztandarowym, dyrekcja 
i nauczyciele SP 1, zastępca burmistrza 
– Mateusz Mikołajczak oraz lubonianie 

z para�i św. Bar-
bary. Okoliczno-
ściowe kazanie 
wygłosił pro-
boszcz, ks. kan. 
Bernard Cegła, 

Z SP 1

asystowali mu wi-
kariusze: ks. Jacek 
Zjawin i ks. Artur 
Michalak. Przy-
byli modlili  się 
za tych, którzy 
oddali życie za 
Ojczyznę, a także 

o  błogosławieństwo na nowy rok 
szkolny. Po nabożeństwie uczniowie 
przenieśli  się do budynku szkoły, 
gdzie powitał ich dyrektor – Grze-
gorz Anioła – a klasa 6. przedstawiła 
krótki program artystyczny.

AS

n
Uczniowie SP 1 pożegnali wakacje i nowym wejściem 
głównym wchodzą do szkoły przez łącznik   fot. Agata 
Samol

cd.  
ze str. 
9

n
Nowością w SP 1 była inauguracyjna msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego odprawiona 
w obozie   fot. Agata Samol

n
SP 1 wreszcie ma stołówkę z prawdziwego zdarzenia   fot. Agata Samol

szkoły wciąż obowiązuje wejście 
od ul.  Szkolnej, jednak od tego 
roku – już przez nowy budynek. 
Zmianie uległy także godziny zakoń-
czenia zajęć dydaktycznych. Przed 

remontem, jak podaje sekretariat, 
lekcje trwały od godz. 8 do 17.05, 
obecnie od godz. 8 do 16.10.

AS
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Uroczyste rozpoczęcie

Pierwszego września o  godz. 
10 uczniowie SP 3 przybyli na 
uroczystość (wcześniej odby-

ła się uroczysta msza św. w koście-
le św. J. Bosko). Dyrektor Grażyna 
Leciej powitała zaproszonych gości: 
zastępcę burmistrza, Mikołaja To-
maszyka, proboszcza, ks. Romana 
Kubickiego, radnych: K. Ekwińską 
i  M. Samulczyka, przewodniczącą 
Rady Rodziców – I. Chodorowską. 
Życzyła dzieciom sukcesów w nauce 

i podkreśliła, jak ważne są: szczęście, 
zadowolenie i  uśmiech. Dyrekcja 
przedstawiła nowych nauczycieli 
i  wychowawców. Trójka uroczy-
ście powitała nowego proboszcza 
wierszem i bukietem kwiatów. Miłe 
słowa na powitanie skierował do 
wszystkich M. Tomaszyk, życząc 
sukcesów w nauce. Wspomniał też 
o rocznicy wybuchu wojny i pole-
głych Polakach, dzięki którym dziś 
możemy uczyć  się i  wychowywać 
w wolnym kraju. Następnie w części 

Nowinki z Trójki

artystycznej przygotowanej przez M. 
Hinz i klasę 6 b uczniowie pożegnali 
wakacje i przypomnieli o obowiązkach 
szkolnych. Po odśpiewaniu hymnu 
szkoły dzieci wraz z wychowawcami 
i rodzicami rozeszli się na krótkie 
spotkanie do swoich sal.    M.G.

Integracja
4 września zorganizowaliśmy 

Dzień Integracji. Nauczyciele i wy-
chowawcy wspólnie z dziećmi mie-
li wiele pomysłów na zabawę. Wy-
ścigi rzędów, gry stolikowe, mecz 
piłki nożnej i  wiele innych zabaw 
pozwoliło, żeby nowi uczniowie, 
którzy przybyli do naszej szkoły 
wspaniale poczuli  się w  nowym 
otoczeniu. Jak zawsze był to udany 
dzień, którego efektem było przeła-

manie onieśmielenia, nawiązanie 
więzi, rozwój emocjonalno-społecz-
ny uczniów.    M.G.

Certyfikat
Miło nam poinformować, iż 

ubiegłoroczne zmagania z ogólno-
polskim projektem edukacyjnym 
„Szkoła z Klasą 2.0” zakończyły się 
sukcesem. Dzięki zaangażowaniu 
uczniów klas 4-6 i sumiennej reali-
zacji harmonogramu przez nauczy-
cieli: Hannę Ruszkowską, Małgo-
rzatę Wichłacz, Marzenę Kinas 
i  Damiana Lubkowskiego oraz 
wsparciu Grażyny Leciej nasza szko-
ła dołączyła do grona placówek, 
wyróżnionych przez organizatorów 
tego przedsięwzięcia Certy�katem 
2.0.    M.K.

n
Zabawy podczas Dnia Integracji w Trójce

n
Zaaferowane dzieci z klas pierwszych z rodzicami i nauczycielami podczas 
rozpoczęcia roku szkolnego w SP 3

Tego lata prywatna świetlica przy 
ul. 11 Listopada wyszła naprze-
ciw oczekiwaniom rodziców. 

W sierpniu odbywały się u nas letnie 
półkolonie. Dzieci od poniedziałku 
do piątku miały zapewnioną opiekę 
w godzinach 6.30-17.30. W tym czasie 
nasi milusińscy rozwijali swoją kre-
atywność, wyobraźnię oraz różne ta-
lenty. Każdy dzień przebiegał w innej 
tematyce. Był m.in. dzień indiański, 
europejski, górski (góralski), bajkowy. 
Mieliśmy zajęcia teatralne, prowadzo-
ne przez studentkę aktorstwa, Joannę 
Bręczewską. Kiedy jeszcze słońce nie 
prażyło, spędzaliśmy czas na placu 
zabaw, po powrocie ze spaceru robi-
liśmy własnoręcznie maski teatralne 
z masy solnej i kukiełki, które potem 
zagrały w teatrzyku. Dzieci próbowały 
również swoich sił, tworząc plastycz-
ne dzieła dla rodziców, pod okiem 

założycielki „Zucholandii”, Kamili 
Bąkowskiej. Ponadto, wspólnie go-
towaliśmy i eksperymentowaliśmy.

We wrześniu ruszył „Klub Zu-
cha Malucha”. Choć jest to pierwszy 
rok działalności, chętnych dzieci 
i  ich rodziców nie brakuje. Od 24 
do 28 sierpnia odbywały się zajęcia 
adaptacyjne. Maluchy przyzwycza-
jały się do wspólnych zabaw, pracy 
w grupie, aby od września, bez pro-
blemu zostawać bez mam. Mieliśmy 
zabawy z chustą animacyjną, malo-
wanie farbkami, rysowanie, zabawy 
przy muzyce itp. Dzieci bardzo 
szybko się przystosowały do bycia 
w grupie i wzajemnej zabawy. Mamy 
wiedzą już, że z nami jest przyjaźnie 
i bezpiecznie. Postawiliśmy na in-
dywidualne podejście do dzieci oraz 
na zdrową żywność.

J. Bręczewska, K. Bąkowska

W Zucholandii

n
W Zucholandii   fot. J. Bręczewska

Lech Poznań Football Academy informuje o zapisach do grup 
szkoleniowych w  Luboniu. Treningi odbywają  się w  ponie-
działki i piątki:

Qn rocznik 2011-2012 – w godz. 16.30-17.30
Qn rocznik 2009-2010 – 16.30-17.30
Qn rocznik 2008 – 17.30-18.30
Qn rocznik 2007 i młodsi – 17.30-19.

Trenerem-koordynatorem jest Marek Molewski, tel. 693 507 018.
AL

Nabór do Akademii Lecha

pełni organ wykonawczy gminy). 
Zastąpiła w 3-osobowym gremium 
Jędrzeja Bujnego, który zrezygnował 
z  zasiadania w  Radzie (obecny 
skład: Małgorzata Matysiak, Jerzy 
Gryskowski, Janusz Piasecki). Na 
pytanie, czy zgodzi się, że z uwagi 
na związki z ugrupowaniem, które 
sprawuje władzę w  Luboniu, oraz 
aktywność w niedawnej kampanii 
wyborczej, jej wybór może być po-
strzegany jako decyzja polityczna, 
M. Matysiak odpowiedziała: Nie 
odpowiadam za odbiór mieszkańców 
ani redakcji. Zwolniło  się miejsce 
w  Radzie Nadzorczej spółki, poja-
wił  się wakat i pani Burmistrz za-
proponowała mi tę funkcję. Zgodnie 
z zaleceniami Ministerstwa Skarbu 
Państwa, tzw. „dobrymi praktykami”, 
w każdej radzie nadzorczej z udzia-
łem Skarbu Państwa powinna  się 
znaleźć osoba z wykształceniem i do-
świadczeniem ekonomicznym lub 
�nansowym (preferowany jest też 
prawnik – od red.). Ja taką osobą 

byłam. By zasiadać w Radzie Nad-
zorczej trzeba mieć zdany egzamin 
w  Ministerstwie Skarbu Państwa, 
obejmujący znajomość szeregu ustaw, 
nie tylko z  dziedziny �nansów, ale 
też np. Kodeksu Spółek Handlowych, 
Kodeksu Cywilnego, ustawy o swo-
bodzie gospodarczej, ustawy o pry-
watyzacji i komercjalizacji. Małgo-
rzata Matysiak zdała go w  lutym 
2014  r. Z  tytułu bycia w  Radzie 
Nadzorczej Kom-Lubu otrzymuje 
wynagrodzenie w wysokości 593 zł.

Jest osobą czynną. Dzień zaczy-
na bardzo wcześnie. Jeździ na rowe-
rze i ćwiczy. Poza pracą zawodową, 
zaangażowaniem politycznym i spo-
łecznym, znajdowała czas, by udzie-
lać się w Radach Rodziców Przed-
szkola „Tip-Topka Odkrywcy” 
i Szkoły Podstawowej nr 3, do któ-
rych uczęszczały jej córki. Jest rów-
nież członkiem utworzonego w ub. 
roku w Luboniu Koła Unii Wielko-
polan.

HS

Małgorzata Matysiak cd.  
ze str. 

34
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Erasmus +

Od kwietnia do lipca gościliśmy 
w SP 2 asystentów z Włoch: 
Giorgię De Musso i Roberto 

De Santis. Przyjechali w celu wymiany 
doświadczeń edukacyjnych, pozna-
nia innej kultury oraz umożliwienia 
uczniom i  nauczycielom kontaktu 
z żywym językiem obcym. Zadaniem 
asystentów było nie tylko obserwowa-
nie zajęć, ale również czynny w nich 
udział i prowadzenie dodatkowych 
lekcji na terenie szkoły. Nasi goście 
dwa razy w  tygodniu uczyli dzieci 
języka włoskiego. Poza tym towarzy-
szyli nauczycielom podczas spacerów, 
wydarzeń szkolnych, wycieczek i uro-
czystości. Podczas pobytu w Polsce 
zwiedzili: Poznań, Kraków, Gniezno, 
Warszawę i Luboń. Zobaczyli m.in. 
plac E. Bojanowskiego i wysłuchali 
informacji o otaczających go budyn-
kach: SP 1, Urzędzie Miasta, Zgroma-
dzeniu Sióstr Służebniczek NP NMP 
oraz kościele św. Barbary. Udali się do 
Muzeum Martyrologicznego w Żabi-
kowie. Odwiedzili również Bibliotekę 
Miejską, Wzgórze Papieskie, budynek 
w którym mieściła się Wyższa Szkoła 
Rolnicza im. Haliny Cieszkowskiej 
oraz byli przy Krzyżu Milenijnym 
(obok którego umieszczono tablicę 
upamiętniającą 200. rocznicę urodzin 
patrona naszej szkoły). W  ramach 
programu Erasmus+ asystenci pro-
wadzili lekcje języka angielskiego 
w  klasach młodszych i  starszych. 
Dzieci reagowały entuzjastycznie 
na ich widok i uważnie śledziły tok 
lekcji. Zadawały też mnóstwo pytań, 
ku uciesze nauczycieli, również po 
angielsku. Podczas przerw na ko-
rytarzach Cieszkowianki również 
można było usłyszeć rozmowy pol-

sko-angielskie, a czasami także pol-
sko-włoskie. Nasi goście przygotowali 
prezentację, która pokazała uczniom 
najciekawsze miejsca we Włoszech, 
najpopularniejsze zabytki, a  także 
najsmaczniejsze potrawy regional-
ne. Przy wsparciu kl. 2 d, asystenci 
przeprowadzili również lekcję dla 
Uniwersytetu III Wieku. Pobyt asy-
stentów z pewnością przyczynił się 
do wzbogacenia oferty nauki języków 
obcych, zastosowania nowatorskich 
rozwiązań oraz wyniesienia języka 
obcego poza mury sal lekcyjnych. 
Dziękujemy wszystkim, którzy po-
mogli przy realizacji projektu.   

M. Lewandowska, E. Wallheim

Wspomnienia Giorgi i Roberto
„Dzięki programowi Erasmus 

Plus spędziłem 3 miesiące na stażu 
w  Szkole Podstawowej nr  2 
w Luboniu. Kiedy przyjechałem 17 
kwietnia, nie wiedziałem, jakie cze-
kają na mnie obowiązki i czy po-
lubię Polskę i szkołę. Dzięki ciepłe-
mu powitaniu przez kadrę oraz 
uczniów, już pierwszego dnia po-
czułem się jak w domu. Przedsta-
wienie, spotkanie z panią dyrektor 
i  nauczycielami przybliżyło mi 
rzeczywistość, która miała być moją 
codziennością przez najbliższe 3 
miesiące. Pierwsze dwa tygodnie 
stażu polegały na obserwacji zajęć 
i pomogły mi zrozumieć, jakie będę 
miał obowiązki w kolejnych mie-
siącach. Zauważyłem wiele wspól-
nych cech między Polską a  Wło-
chami, ale o wiele bardziej intere-
sowały mnie różnice między tymi 
dwoma państwami. Bardzo mnie 
zaskoczyło, w jaki sposób nauczy-
ciele porozumiewają się z uczniami: 
we Włoszech nauczyciel wyjaśnia 
temat lekcji, reguły gramatyczne 
i  daje przykłady, podczas gdy 
uczniowie są zobowiązani do słu-
chania w ciszy. Tutaj, nauczyciele 
używają różnych metod, które mają 
zachęcić i włączyć uczniów do lek-
cji: piosenki, nagrania wideo, tań-
ce oraz gry przyciągają uwagę 
uczniów, a w rezultacie mamy sty-
mulujące do działania zajęcia, tak 
różniące się od lekcji we Włoszech. 
Po upływie 2 tygodni musiałem 
wdrożyć we własne lekcje to, co 
zaobserwowałem wcześniej. Pro-
wadziłem od 12 do 16 godzin ty-
godniowo, oczywiście pod czujnym 

okiem nauczycieli, którzy byli go-
towi mi pomóc w  razie potrzeby. 
Niektóre lekcje były łatwe, inne nie. 
Napotkałem trudności szczególnie 
ze względu na brak doświadczenia 
w  nauczaniu, barierę językową 
i  kulturową pomiędzy mną 
a uczniami, ale zawsze znajdowa-
ło się jakieś rozwiązanie. Po pierw-
szym tygodniu prowadzenia zajęć 
poczułem się lepiej i byłem bardziej 
pewny siebie, uczenie nie było już 
takie trudne i w rezultacie asysten-
tura okazała się bardzo kształtują-
cym doświadczeniem i  mam na-
dzieję pomocnym w  rozpoczęciu 
kariery w  nauczaniu włoskiego, 

Z Cieszkowianki

angielskiego lub japońskiego. Pod-
sumowując, muszę przyznać, iż 
moje doświadczenie było takie 
wspaniałe dzięki polskiej gościn-
ności, uprzejmości ze strony na-
uczycieli, którzy okazali się być nie 
tylko dobrymi kolegami w szkole, 
ale także przyjaciółmi prywatnie. 
Ich wsparcie i gościnność pomogła 
mi zrozumieć lepiej, na czym po-
lega praca nauczyciela i  jestem 
ogromnie wdzięczny za ich nieusta-
jącą pomoc w trakcie tych miesię-
cy.”   Roberto de Santis

„Kiedy przyjechałam do Polski 
byłam zdenerwowana pracą, jaką 
miałam podjąć. Nawet, jeśli uczy-
łam wcześniej angielskiego, naucza-
nie bardzo młodych uczniów 
w  szkole państwowej było czymś 
zupełnie innym. Spodziewałam się, 
że przykucie uwagi tak małych 
dzieci będzie niezwykle trudne 
i bałam się, iż nigdy nie będą zain-
teresowane moją lekcją i mną jako 
nauczycielem. Zajęło mi jeden 
dzień, by zrozumieć jak bardzo się 
myliłam: nie tylko nauczyciele, ale 
również uczniowie reagowali en-
tuzjastycznie na nasze przybycie 
i  natychmiast poczułam  się jak 
w  domu. Nauczyciele sprawili, iż 
poczuliśmy się dobrze już pierw-
szego dnia i okazali się być jednymi 
z najbardziej pomocnych i gościn-
nych ludzi jakich kiedykolwiek 
poznałam. Dzieci też były wspania-
łe, raczej uprzejme i grzeczne. Wy-
dawały  się być zainteresowane 
naszymi lekcjami i bardzo aktywnie 
w nich uczestniczyły. Bardzo eks-
cytujące było uczyć polską mło-
dzież włoskiego i widzieć jak sta-
rają  się komunikować używając 
mojego ojczystego języka, jak wy-
korzystują w praktyce, to czego ich 
nauczyłam. Obawiam się, że będę 
bardzo za nimi tęsknić, kiedy wy-
jadę. Wyjazd na zieloną szkołę 
z dziećmi również był bardzo eks-
cytującym doświadczeniem, a tak-
że przywołał wspomnienia z dzie-
ciństwa. Czułam się, jakbym była 
dzieckiem. Podczas tych dni wspo-
minałam radość z  wyjazdów na 
wycieczki z własnymi przyjaciółmi 
ze szkolnych lat, poznawania no-
wych rówieśników, przeżywania 
pierwszych miłości. Uczniowie byli 
dla mnie bardzo mili i jestem pew-
na, że nigdy ich nie zapomnę.

Doświadczenie zdobyte podczas 
asystentury było pomocne w zrozu-
mieniu, że naprawdę chcę nauczać 
mojego ojczystego języka w  przy-
szłości. Pokazało mi także, jak mili 
i uprzejmi są Polacy i  jak potra�ą 
sprawić, że każdy czuje  się u nich 
jak w domu, nawet jeśli jest bardzo 
daleko od rodzinnego miasta. Nawet 
przez chwilę nie czułam się samot-
na i nie wiem jak dziękować za to 
polskim koleżankom i kolegom.”   

Giorgia de Musso

Zaczynamy
Rok szkolny 2015-2016 uważa-

my za rozpoczęty. Po dwóch mie-
siącach słonecznych wakacji spo-
łeczność szkolna wróciła do nauki, 
pracy i zabawy. Wszystkich zebra-
nych w sali gimnastycznej powitała 
wicedyrektor, Urszula Ferdynus. 
Przemawiały także dyrektor, Lidia 
Kałwińska i przewodnicząca Rady 
Rodziców, Bogna Szałamacha. Z ust 
pań popłynęły słowa pełne zachęty, 
aby ten nowy rok szkolny był jeszcze 
lepszy od poprzedniego, a  szkoła 
była zawsze dla wszystkich otwarta. 
Po części o�cjalnej uczniowie z wy-
chowawcami przeszli do swoich sal. 
Siadając w swojej ławce, nikt już nie 
miał wątpliwości, że wakacje dobie-
gły końca.    V. Langner

Zwycięstwo 
Sukcesem dla Arka Plewy (6 c) 

zakończył się miniony rok szkolny, 
bo zwyciężył w ogólnopolskim kon-
kursie Junior Media i  Fundacji 
Orange pod tytułem „Bezpiecznie 
tu i tam – lepimy lepieje”, podczas 
którego w ciekawych i  zabawnych 
rymowankach uczestnicy mieli pod-
powiedzieć, jak radzić sobie z wiru-
sami, hakerami i  innymi zagroże-
niami internetowymi. Lepiej Arka: 
„Lepiej swoje konta zabezpieczać 
silnym hasłem, niż je oddać hake-
rom jak bułkę z  masłem”, dzięki 
życzliwości osób głosujących na 
niego, zdobył 3. miejsce (10216 gło-
sów). Nasz zwycięzca otrzymał 
w nagrodę tablet oraz zestaw gadże-
tów Junior Media, wśród których 
były koszulki z  lepiejem Arka dla 
całej jego klasy, co widać na zdjęciu 
wykonanym na początku nowego 
roku szkolnego.   

A. Walenciak-Galińska

n
Goście z Włoch z dziećmi z SP 2 na Wzgórzu Papieskim

n
Klasa w koszulkach z lepiejem wymyślonym przez Arka Plewę (stoi w 1. 
rzędzie z tabletem i dyplomem) 
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Wróblewski; radny miasta Luboń, 
Hieronim Gawelski, „Zasłużona 
dla miasta Luboń” i  jednocześnie 
niezawodny przyjaciel naszej szko-
ły, Irena Skrzypczak oraz przed-
stawiciele Rady Rodziców: Anna 
Wizła, Agnieszka Wójcik, Joanna 
Wysota-Gryciuk i Rafał Strykow-
ski. Dyrektor szkoły, Agnieszka 
Antczak, przedstawiła nowych na-
uczycieli i skierowała do wszystkich 
przybyłych życzenia udanego roku 
szkolnego 2015-2016. W uroczystą 
inaugurację włączyli się uczniowie 
klasy 3 b, którzy pod kierunkiem 
Anny Garstki przygotowali występ 

artystyczny. W bieżącym roku szkol-
nym w naszych murach będzie się 
uczyć 508 uczniów, a w szeregach 
klas pierwszych z radością powita-
liśmy 110 dzieci.    B. Wawrzyniak

Lech
9 września odbyło się spotkanie 

z  przedstawicielami klubu piłkar-
skiego „Lech” Poznań. Celem było 
promowanie zdrowego stylu życia, 
poprzez odpowiednie odżywianie 
i aktywność �zyczną. Lech propo-
nuje treningi oraz edukację młodych 
ludzi przez sport.    P. Maciejewska

OŚWIATA

Początek roku

Pierwszego września na dzie-
dzińcu SP 4 odbyły się ape-
le dla młodszych i starszych 

dzieci. W spotkaniu starszych klas 
uczestniczyła burmistrz, Małgorza-
ta Machalska, która razem z nami 
cieszyła  się z  dokonanej w  czasie 

wakacji modernizacji szkolnej in-
frastruktury sanitarno-grzewczej. 
Młodsze klasy w  imieniu władz 
miejskich przywitał wiceburmistrz, 
Mikołaj Tomaszyk. Szkolne uroczy-
stości zaszczycili swoją obecnością 
także radny Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Bartłomiej 

Ploteczki z Czwóreczki

n
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w SP 4 z władzami lokalnymi i przed-
stawicielem PiS-u – Bartłomiejem Wróblewskim   fot. B. Zboralska

n
Akcja promocyjna klubu „Lech” w SP 4   fot. P. Maciejewska

Z początkiem września, w niepu-
blicznym przedszkolu przy ul. 
Szkolnej rozbrzmiewał wesoły 

gwar. Witaliśmy naszych milusiń-
skich oraz dzieci, które przyszły po 
raz pierwszy. Przedszkolaki, które 
awansowały do rangi starszaków, 
z dumą oprowadzały maluszki i opie-
kowały się nimi na placu zabaw. Po 
radosnych powitaniach były waka-
cyjne wspomnienia i  dzielenie  się 
wrażeniami. Teraz nadszedł czas, aby 

z nową energią i świeżymi pomysłami 
rozpocząć kolejny rok szkolny. Na 
następne miesiące mamy zaplanowa-
ne ciekawe, nowe projekty, ale rów-
nież powrót do naszych cyklicznych 
spotkań z teatrem i muzyką. Dzieci, 
które jeszcze nie znalazły swojego 
miejsca w  żłobku lub przedszkolu 
zapraszamy do „Chatki Skrzatka” 
przy ul Szkolnej 68.

M. Wawrzyniak

Z Chatki Skrzatka

n
Nasze maluszki – zdjęcie archiwalne   fot. M. Śron

Nowy rok szkolny

Tradycyjnie już inauguracja od-
była się w dwóch grupach: dla 
klas drugich i trzecich oraz dla 

klas pierwszych. Uroczystość pro-
wadzili: Zuzia Oleszak (2 e) i Łukasz 
Kalinowski (3 c). Uczniów i nauczy-
cieli powitały burmistrz Małgorzata 

Machalska oraz dyrektor, Jolanta Wal-
czak. Humorystyczny program arty-
styczny przygotowały klasy 2 a i 2 e. 
W swojej inscenizacji zaprezentowały 
charakterystyczne cechy krajów, często 
odwiedzanych przez Polaków w czasie 
wakacji. Jednym z aktorów był Marcin 
Zabłocki. Zatańczył także nasz szkol-
ny zespół zumby. Po o�cjalnej części 
wszystkie klasy udały  się do sal na 
spotkanie z wychowawcami.

Projekt
Tradycyjnie we wrześniu włączy-

my  się w  obchody Europejskiego 
Dnia Języków (26 września). Jednym 
z działań jest udział w projekcie „Po-
stcrossing”, który daje możliwość 
wysyłania i otrzymywania pocztówek 
z  całego świata. Kartki w  imieniu 
społeczności gimnazjalnej będziemy 
wysyłać w ciągu całego roku szkol-
nego, a otrzymane pocztówki będzie 
można obejrzeć na wystawie prze-
widzianej na koniec roku. Jak działa 
Postcrossing? Adresy odbiorców 
generowane są przez system, a otrzy-
mane pocztówki rejestrowane. Dzię-
ki temu wiemy, jak długą drogę prze-
były, po jakim czasie dotarły do ad-
resata. Otrzymując adres uczestnika 
Postcrossingu, poznajemy też sylwet-
kę danej osoby i wiemy, jakimi języ-
kami włada, dlatego możemy sper-
sonalizować treść wysyłanej wiado-
mości. Dzięki temu, że zamieszczony 
opis jest zawsze w j. angielskim, nasi 
uczniowie będą mieli doskonałe ćwi-
czenie językowe.   

M. Madajczyk-Głowacka

Z Gimnazjum nr 2

n
Powitanie uczniów przez Małgo-
rzatę Machalską
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OŚWIATA

Odrobiliśmy

Zgodnie z tradycją naszej szkoły pierwsza sobota września 
to dzień, w którym szkoła pracuje. Odrabiając 2 maja, 
pracowaliśmy nad kontraktami klasowymi. We współpra-

cy z policją, w ramach walki z dopalaczami, uczniowie oglądali 
specjalny �lm, poruszający tę problematykę.

Artystycznie
W ramach projektu „Eduspace” uczniowie spędzili sobot-

nie przedpołudnie na artystycznym projekcie zagospodarowa-
nia podwórza szkolnego. Powstał pomysł stworzenia artystycz-
nej pizzy, której poszczególne kawałki były wizjami uzdolnio-
nych gimnazjalistów. Nasza społeczność składa się ogromnej 
liczby utalentowanych jednostek, a  razem tworzymy bardzo 
przyjazne gimnazjum. Młodzieży skojarzyło się to z pizzą i tak 
oto powstał ogromny kredowy rysunek. Po raz kolejny wyda-
liśmy szkolny kalendarz, gdzie oprócz zdjęć uczniów są zazna-
czone wszystkie wydarzenia zaplanowane na rok szkolny.

GI

Z Gimnazjum nr 1

SP 1

Oddanie z początkiem nowego 
sezonu szkolnego dodatkowe-
go segmentu spowodowało 

w  Szkole Podstawowej nr  1 zmia-
ny jakościowe w  organizacji pracy 
placówki (czytaj: str.  9). W  szkole 
zaszły również zmiany personalne. 
Od września funkcję drugiego wice-
dyrektora pełni Joanna Pajkert. Nowi 
nauczyciele: Justyna Kuhen – psy-
cholog, logopeda, Martyna Zimow-
ska – muzyka, plastyka, Aleksandra 
Wojciechowska – religia, Magdalena 
Kozłowska – matematyka, Dagmara 
Bernaciak-Maślak, Dominika Krymu-
za, Martyna Adamska, Monika Vogt, 
Magdalena Kulińska i Marlena Tor-
kowska – nauczanie wczesnoszkolne.

SP 2
Najważniejszym i  niezbędnym 

przedsięwzięciem była wymiana 
wszystkich instalacji wodnych: wody 
zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz hy-
drantowej. Konieczność zapewnienia 
dwóch dodatkowych pomieszczeń dla 
edukacji wczesnoszkolnej skutkowa-
ła przeniesieniem sal świetlicowych 
do najstarszej części szkoły, a dotych-
czasowe świetlice wymagały podjęcia 
prac remontowych (odnowienie ścian, 
wymiana podłogi i oświetlenia). Prze-
prowadzono również remont stołów-
ki (wymiana okien, malowanie, nowe 
instalacje elektryczne i oświetlenie). 
Wymalowano też: salę komputerową 
oraz 121 (edukacja wczesnoszkolna). 
Dzięki zaangażowaniu personelu tech-
nicznego szkoły wykonano też wiele 
mniejszych prac remontowych i na-
prawczych.

SP 3
Wyposażono sale na piętrze 

w sprzęt multimedialny (projekto-
ry, zastawy głośników, ekrany), 

wykonano remont sali 42 i dosto-
sowano ją do przeprowadzania 
egzaminów z języka obcego, wypo-
sażono salę 41 w komplet nowych 
mebli. Nowi nauczyciele: Marian 
Wiśniewski – język niemiecki, pla-
styka, muzyka, Mariusz Gołaszew-
ski – technika, Krzysztof Koniecz-
ny – religia, Joanna Nowacka, 
Karolina Ludwa i Aleksandra Bro-
da – przedszkole.

SP 4

Przeprowadzono modernizację 
WC dla chłopców oraz toalet dla 
nauczycieli, odremontowano i zmo-
dernizowano schody do budynku 
kuchni, wykonano remont instala-
cji centralnego ogrzewania wraz 
z regulacją instalacji oraz moderni-
zację terenu przed głównym wej-
ściem do szkoły (budowa parkingu 

wraz z zatoczką). Nowi nauczyciele: 
Sylwia Krzysztof – język niemiecki, 
Malwina Chudy – edukacja wcze-
snoszkolna, Zo�a Piotrowska – wy-
chowanie �zyczne, Anita Pietrzak 
– wychowawca wychowania przed-
szkolnego.

Gimnazjum 1
Odmalowano salę komputerową 

i zainstalowano w niej klimatyzację, 
pomalowano jedną salę matema-
tyczną i położono w niej nową wy-
kładzinę. Nowości w  dydaktyce: 
wdrożenie w szkole projektu „Edu-
spaces” dotyczącego kreowania 
przestrzeni edukacyjnej, wdrożenie 
kolejnych elementów oceniania 
kształtującego, przystąpienie do 
projektu „Junior Media”, urucho-
mienie klasy ze zwiększoną liczbą 
godzin wychowania fizycznego. 
Nowi nauczyciele: Renata Pawlak 
– język polski, Piotr Świdziński – 
informatyka, Małgorzata Wieczor-
kiewicz – język niemiecki.

Gimnazjum 2
Wykonano drobne prace malar-

skie i zamontowano żaluzje w kilku 
salach lekcyjnych. Nowi nauczycie-
le: Monika Kieblesz – język angiel-
ski, Martyna Goślińska – matema-
tyka, Klaudia Ochowiak – matema-
tyka, Weronika Idzikowska – wy-
chowanie �zyczne, Magda Wojcie-
chowska – język niemiecki, Kata-
rzyna Walczak – język angielski, 
Patrycja Kędziora – chemia.

AS

n
Wyremontowana sala 42 dzięki pomocy rodziców: p. Porzucka, p. Bosac-
kiego, p. Kujawy i p. Teuschnera

n
Nowy parking przed szkołą, zapewniający 10 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych   fot. Agata Samol

Co nowego w szkołach
Tradycyjnie na początku nowego roku szkolnego przyglądamy się zmianom, jakie w ciągu wakacji 
zaszły w lubońskich placówkach oświatowych

Burmistrz Małgorzata Machalska 
wraz z zastępcami rozpoczęli 
rozdawanie kamizelek odbla-

skowych w lubońskich przedszkolach. 
Najmłodsi mieszkańcy będą teraz 
dobrze widoczni podczas grupowych 
spacerów. Przed maluchami wiele 
wędrówek po okolicy, które zawsze 
budzą w nich wiele pozytywnych emo-
cji. Ważne jest, aby były bezpieczne 
podczas poznawania otaczającego 
je świata. Wszystkich uczestników 
ruchu prosimy o szczególną ostroż-
ność za każdym razem, gdy zobaczą 
grupę maszerujących przedszkolaków.

Kamizelki są współ�nansowane 
ze środków PZU, w ramach funduszu 
prewencyjnego.

UML

Kamizelki dla maluchów
Akcja Urzędu Miasta w przedszkolach

n
Przedszkolaki w kamizelkach od Burmistrza
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TURYSTYKA / SPORT

Od 17 do 23 sierpnia w Kra-
snobrodzie odbywał się 45. 
Jubileuszowy Centralny Zlot 

Krajoznawców – CZAK 2015. Wzięli 
w nim udział także przedstawiciele 
lubońskiego Oddziału PTTK im. C. 
Ratajskiego. Uczestnicy zlotu zaj-
mowali się głównie zagadnieniami 
związanymi z: popularyzacją najcen-
niejszych walorów krajoznawczych 
Roztocza i okolic, działalnością struktur 
PTTK wśród lokalnej społeczności, 
popularyzacją regionalnych odznak 
krajoznawczych ustanowionych przez 
Oddział Wojskowy (OW) PTTK 
w Chełmie, wymianą doświadczeń oraz 
integracją środowisk krajoznawców 
polskich, popularyzacją działalno-
ści krajoznawczej i kolekcjonerskiej 
oraz geocachingiem (zabawą w po-
szukiwanie skarbów za pomocą od-
biornika GPS – przyp. red.), a także 
uczczeniem 65. rocznicy powstania 
PTTK i 40. rocznicy ustanowienia 
Odznaki Krajoznawczej PTTK. Ko-
mandorem był Witold Kliza – prezes 
OW PTTK w Chełmie, natomiast 
bazą ośrodek „Elbest” położony 
w lesie na obrzeżach Krasnobrodu. 
Podczas spotkań przedstawiono pre-
zentacje krajoznawcze: Ordynacja 
Zamoyska, Powstanie zamoyskie, 
Kamieniarstwo bruśnieńskie oraz 
Suseł perełkowany, odbyła  się bie-
siada turystyczna, a także wycieczki 

krajoznawcze po turystycznych miej-
scowościach regionu. Uczestników 
zachwycił zróżnicowany krajobraz, 
czyste środowisko naturalne i nie-
skażona przyroda. W  regionie lu-
belskim, położonym przy granicy 
z Białorusią i Ukrainą, przez wieki 
stykała się kultura Wschodu i Za-
chodu. Każda z  nich pozostawiła 
po sobie mozaikę tradycji i religii, 
co uczyniło z Lubelszczyzny jeden 
z najciekawszych regionów naszego 
kraju. Duże zainteresowanie wzbudziła 
architektura kościołów 
w stylu renesansu lubel-
skiego, którego przykła-
dem są świątynie w Tu-
robinie i Szczebrzeszynie 
oraz Zamość z katedrą, 
synagogą i  kamienicz-
kami. Uwagę zwiedza-
jących przykuły także 
rezydencje magnackie, 
pałace i dwory znanych 
rodów, liczne kościo-
ły, sanktuaria, synagogi 
oraz cerkwie. Krajoznaw-
cy zwiedzili grodziska 
i  forty�kacje obronne, 
m.in. arsenał i twierdzę 
w Zamościu, a także obóz 
zagłady w  Bełżcu oraz 
skansen ludowy Gu-
ciów. Podziwiali rów-
nież pomnik chrząszcza 

Zlot w Krasnobrodzie w Szczebrzeszynie, nawiązujący do 
wiersza Jana Brzechwy, który w rze-
czywistości przedstawia pasikonika, 
ale mimo to budzi duże zaintere-
sowanie odwiedzających. Uczest-
nicy byli także w  nowoczesnym 
Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym 
Roztoczańskiego Parku Narodo-
wego w Zwierzyńcu, który w pełnej 
krasie prezentuje �orę i faunę. Kra-
joznawców zachwycił szum Tanwi, 
malowniczy, nieuregulowany Bug 
oraz Roztocze z  hodowlą konika 
polskiego. Bezkresne pola obsiane 
gryką, grochem, fasolą tyczną i ty-
toniem pozostawiły niezapomniane 
wrażenie, jak i wiele maleńkich wsi 

i osad z perełkami architektoniczny-
mi. Organizatorami zlotu byli Od-
dział Wojskowy PTTK w Chełmie 
oraz Komisja Krajoznawcza Zarządu 
Głównego PTTK w Warszawie przy 
współpracy z: Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Lubelskiego, 
Urzędem Miasta i  Gminy w  Kra-
snobrodzie, Starostwem Powiato-
wym w  Tomaszowie Lubelskim, 
Zamościu i Hrubieszowie, Dyrekcją 
Roztoczańskiego Parku Narodowe-
go, Nadleśnictwem w Tomaszowie 
Lubelskim i  Lubaczowie. Kolejny 
zlot za rok w Międzyzdrojach nad 
Bałtykiem.

Maria i Jan Błaszczakowie

n
Uczestnicy zlotu w Krasnobrodzie na Lubelszczyźnie   fot. Jan Błaszczak

Serię kilku felietonów, którą bę-
dziecie Państwo mieli okazję 
przeczytać na łamach „Wieści 

Lubońskich”, chcę zacząć od artykułu 
poświęconego ogólnej charaktery-
styce szacht. Nie będzie to jednak 
notka rodem z  encyklopedii, lecz 
przedstawienie na wskroś subiek-
tywne – opowiedziane przez pry-
zmat mego życia.

Wielu z Was postrzega to miej-
sce przede wszystkim jako uroczy 
teren spacerowy czy cel wycieczek 
rowerowych. Nie ma w  tym nic 
dziwnego – to miejsce wręcz stwo-
rzone do rekreacji. W mojej opinii 

szachty mają jednak do zaoferowa-
nia dużo więcej. Chociażby wspa-
niałą przyrodę i swoisty mikrokli-
mat, które stały  się domem dla 
wielu cudownych gatunków zwie-
rząt, ptactwa oraz, jak przekona-
cie  się sami w  moich następnych 
wpisach, również ryb.

Pamiętam dokładnie dzień 
sprzed blisko 4 lat, w którym po raz 
pierwszy zobaczyłem szachty, po-
kochałem to miejsce i  zacząłem 
utożsamiać je z moim drugim do-
mem, choć na co dzień dzieli mnie 
od nich przeszło 10 kilometrów. 
Uwielbiam wracać tu w każdej wo-

lej chwili po to, by 
obejrzeć niepowta-
rzalny zachód słoń-
ca, stojąc na miedzy 
przy stawie Rozla-
nym. Po to, by kar-
mić, prawie z  ręki, 
rybitwy zamieszku-
jące staw Glabisia. 
By fotografować 
kaczki, bażanty, ku-
ropatwy czy żaby. By 
odetchnąć od życia 
w  bliskim towarzy-
stwie dużego miasta, 
ledwie stając gdzieś 
w  jego przedsion-
kach.

Przede wszystkim jednak wra-
cam tu, aby zmierzyć się z przepięk-
nymi rybami. Mało kto docenia 
szachty od tej strony. Poniekąd 
stały się one, i świadom jestem wagi 
tych słów, zapomnianym na węd-
karskiej mapie Wielkopolski, miej-
scem. Dlaczego tak  się stało, nie 
umiem powiedzieć. To dla mnie 
niezrozumiałe, choćby z  tego po-
wodu, że w tych wodach nadal żyją 
ryby, które spędzą niejednemu węd-
karzowi sen z powiek…

Na stawie Edy, przy odrobinie 
cierpliwości, można  się zmierzyć 
choćby z dużym karpiem i sumem. 
Staw Glabisia, choć z pozoru brud-
ny i zaniedbany, jest z kolei ideal-
nym miejscem do złowienia szczu-
paka, lina i karasia. W poszukiwa-

niu dorodnego sandacza warto się 
wybrać na staw Rozlany, choć po-
pulacja tego drapieżnika wyraź-
nie  się zmniejszyła w  przeciągu 
kilku ostatnich lat. Jego deficyt 
nadrabia jednak okoń, którego na-
leży szukać przede wszystkim 
w mniejszych stawach, położonych 
nieopodal ul. Leszczyńskiej.

Zapraszam Państwa na pełną 
przygód wyprawę z  wędką po 
szachtach. Niebawem przyjrzę  się 
przede wszystkim licznie występu-
jącym tam drapieżnikom. Jesień to 
bowiem idealna pora na zaprosze-
nie ich do podbieraka. Sprzyja temu 
niższa temperatura wody i obumie-
rająca roślinność podwodna.

Paweł Karwowski

Z wędką przez szachty
Część I

n
Szczupak ze Stawu Glabisia   fot. Paweł Karwowski

n
Widok na Staw Rozlany   fot. Paweł Karwowski
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solidne przygotowania. Seniorzy roz-
poczęli zawody od gier singlowych.

Już pierwszego dnia doskonale 
zaprezentowała się Kasia Sitarz, któ-
ra swoją grupę wygrała bez straty 
seta, pokonując dwie Niemki i Japon-
kę i z pierwszego miejsca awansowa-
ła do dalszych rozgrywek. Tak samo 
wystartował Tomasz Kaczmarek, 
który w grupowych meczach oszczę-
dzał siły na kolejne pojedynki i przy 
minimalnym nakładzie wygrał swo-
ją grupę eliminacyjną. Szczęścia w lo-
sowaniu zabrakło Maciejowi Kędzio-
rze, który trafił do bardzo silnej 
grupy. Zagrał dobrze, ale niestety 
musiał uznać wyższość rywali i nie 
awansował do dalszych gier. Jak się 
potem okazało jego pogromcy spisa-
li  się bardzo dobrze w  kolejnych 
grach, gdyż Jurek Majchrzak ograł 
zawodnika nr 1 światowego rankin-
gu, a Martin Bramayer stanął na po-
dium i zdobył brązowy medal.

Kolejnego dnia mistrzostw jako 
pierwsza rozpoczęła rywalizację Do-
minika Lubińska. Juniorzy swoje 
mecze rozgrywali na boiskach tra-
wiastych oddalonych od hali o dwa 
kilometry. Dominika bez wsparcia 
kibiców, pod czujnym okiem rodzi-
ców, nie zawiodła i po grach elimi-
nacyjnych awansowała do dalszych 
rozgrywek. W  walce o  medale 
w pierwszym meczu tra�ła od razu 
na główną faworytkę – nr 1 świato-
wego rankingu – Lori Skerl ze Sło-
wenii – i uległa jej. Ostatecznie w de-
biucie na imprezie międzynarodowej 
zajęła bardzo dobre 5. miejsce.

Na hali natomiast pierwsza do 
boju ruszyła Kasia. Kolejne mecze 
rozgrywano systemem pucharowym 
i przegrany zawodnik odpadał. Staw-
ka meczu trochę Kasię sparaliżowała 
w pierwszym secie pojedynku z za-
wodniczką z Mauritiusa, ale w dru-
gim było już lepiej i  Kasia pewnie 
wygrała 2:0, awansując do dalszych 
rozgrywek, podczas których tra�ła 
na Jennifer Schultz z  Niemiec. Po 
bardzo dobrej i spokojnej grze poko-
nała Niemkę 2:0. Już wtedy stało się 
jasne, że do Lubonia tra� medal! 

Równie dobrze rozpoczął swoje zma-
gania Tomek, wygrywając pewnie 
z  Johanem Andersonem ze Szwecji 
i  Robinem Joopem z  Niemiec. Na-
stępnym meczem był pojedynek z za-
wodnikiem nr 3 światowego rankin-
gu – Melkerem Ekbergiem ze Szwe-
cji. To był pasjonujący pojedynek, 
który Tomek wygrał, pokonując 
Melkera 2:1. Tym samym awansował 
do kolejnej rundy. Jak się potem oka-
zało był to najlepszy pojedynek w wy-
konaniu lubonianina. Zaraz potem 
Kasia w  pięknym stylu pokonała 
Reginę Strobel z Niemiec i awanso-
wała do wielkiego �nału. Spełniły się 
zatem najskrytsze marzenia. Po zwy-
cięstwie Kasi, przyszła znowu kolej 
na Tomka. Rozpoczynał walkę o me-
dal z Niemcem Sonke Kaatzem i choć 
dopiero w  końcówce meczu udało 
mu  się przechylić szalę zwycięstwa 
na swoją korzyść, jasne się stało, że 
Luboń może się cieszyć drugim me-
dalem! Ani Kasi, ani Tomkowi nie 
udało się, niestety, wygrać kolejnych 
starć, ale i tak sukces jest ogromy.

Warto wspomnieć o Piotrze Bo-
rowcu z Sycewic, który po morder-
czych pojedynkach w kategorii + 50 
dotarł do �nału, pokonując w  nim 
Węgra Zoltana Bujdosho.

Kolejnego dnia mistrzostw roze-
grano gry deblowe. Apetyty były roz-
budzone, ale nie udało się powtórzyć 
sukcesów z poprzedniego dnia. Na 5. 
miejscu rywalizację zakończył debel 
Tomek Kaczmarek z Marcinem Ocie-
pą, a także debel juniorski Dominika 
Lubińska i Aleksandra Kurdziel. Na-
tomiast Kasia Sitarz z Maciejem Kę-
dziorą w mixtach zajęli 11. miejsce.

Podziękowania należą się wszyst-
kim, dzięki którym te sukcesy sta-
ły się faktem, m.in.: Urzędowi Miasta 
Luboń i LOSiR-owi za udostępnienie 
hali na treningi i pomoc w przygo-
towaniach, trenerom Przemysławowi 
Łukaszewskiemu z klubu „New York 
Sport”, Marcinowi Ociepie i Cezare-
mu Gutowskiemu, a także rodzinom, 
które dzielnie wspierały i kibicowały.

Ruk-Cuk Luboń

Mamy Mistrzów Świata!cd.  
ze str. 
4

Kolejna edycja wspólnej zabawy 
„Bieg po zdrowie” zgromadziła 
na starcie przeszło 500 miłośni-

ków biegania, którzy rywalizowali na 
dystansie 10 km. Wśród rzeszy mania-
ków biegowych nie mogło zabraknąć 
lubonian, a w szczególności członków 
Lubońskiego Klubu Biegacza (LKB), 
którzy dzięki zaproszeniu przez dowódz-
two 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, 
mogli rywalizować na płycie lotniska 
w Krzesinach, a „osławione” myśliwce 
F-16 tym razem „przypatrywały” się 

zmaganiom biegaczy. Impreza miała 
charakter pikniku rodzinnego, bo oprócz 
biegu głównego (10 km), w zmaganiach 
uczestniczyli również nasi milusińscy. 
Na płycie boiska znajdującego się na te-
renie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
rozgrywano biegi w trzech kategoriach 
wiekowych (przedszkolaki – 200  m, 
szkoły podstawowe – 400 m, gimnazja 
– 800 m). Z reporterskiego obowiąz-
ku pragnę zaznaczyć, że najszybszym 
zawodnikiem biegnącym w koszulce 
LKB na dystansie 10  km był Adam 
Chudzicki (6. miejsce), a w kategorii 
szkół gimnazjalnych nasi najmłodsi 
klubowicze – Damian Budziszewski 
i Klaudiusz Siuda – zajęli odpowiednio 
1. i 4. miejsce.

Obecnie wszyscy członkowie 
klubu wraz z  władzami miasta 
i  sponsorami przygotowują  się do 
organizacji 5. edycji Lubońskiego 
Biegu Niepodległości, który trady-
cyjnie odbędzie  się 11  listopada, 
a biegacze będą mieli do pokonania 
dystans 10 km ulicami naszego mia-
sta. Już teraz wszystkich mieszkań-
ców zapraszamy do kibicowania na 
trasie biegu, a �rmy chcące wesprzeć 
naszą inicjatywę o kontakt mailowy 
(a.chudzicki@lubonskikb.pl) bądź 

telefoniczny z  dyrektorem biegu 
Adamem Chudzickim (tel . 
660 113 798). Mile widziani wolon-
tariusze chcący pomóc, zarówno 
w organizacji biegu głównego, jak 
i  w  organizacji biegów dla dzieci 
(tzw. Mały Patriota), organizowa-
nych na terenie Wzgórza Papieskie-
go 7 listopada 2015 r. Już w następ-
nym numerze „Wieści Lubońskich” 
przedstawimy mapę biegu oraz 
więcej szczegółów dotyczących sa-
mej imprezy. Pokażmy całej Polsce, 
że w  Luboniu potrafimy godnie 
świętować rocznicę odzyskania Nie-
podległości.

Sławomir Budziszewski
Luboński Klub Biegacza

Bieg wokół F-16
Luboński Klub Biegacza na imprezie biegowej na lotnisku 
w Krzesinach

n
Członkowie Lubońskiego Klubu Biegacza na imprezie biegowej na lotni-
sku w Krzesinach

W zawodach rozegranych 
w przedostatnią niedzielę 
wakacji, 23 sierpnia, wzięło 

udział 26 drużyn z Lubonia, Poznania, 
Śremu, Czempinia, Gostynia, Kamio-
nek, Mieczewa, Leszna, Pobiedzisk 
i Zaniemyśla. Na początku skropił 
nas lekki deszczyk, później grzało 
słońce, a na koniec trochę ochłody 
przyniosły kolejne krople deszczu.

Rozegraliśmy 6 rund systemem 
szwajcarskim. Trzy najlepsze druży-
ny wygrały po 5 meczów, a Buch-
holtz i małe punkty zdecydowały, że 
zwyciężył zespół „Gepard” (Maciej 
Maćkowiak, Tadeusz Tomczak). 

Drugie miejsce zajął „Sztyler” (An-
drzej Sztyler, Karol Kowalski), a trze-
cie przypadło drużynie „My Słowia-
nie” (Mirosław Walich, Dominik 
Prauziński). W pierwszej dziesiątce 
uplasowały się 3 zespoły z Lubonia 
z 4 zwycięstwami: „Tour de France”, 
„JK-A Team” oraz „Wojtek i  Prze-
mek”. Najlepsi otrzymali puchary. 
Rozdano też 10 bonów podarunko-
wych o wartości 50 zł każdy, ufun-
dowanych przez sponsora cyklu – 
�rmę „E. Leclerc” oraz upominki od 
Lubońskiej Petanki. Dla zawodników 
przygotowano poczęstunek.

Z bulodromu
IV turniej w bule z cyklu „Leclerc Luboń Cup 2015” zorganizowany 
przez Klub „Lubońska Petanka” i LOSiR Sp. z o.o.

n
Uczestnicy i zwycięzcy IV turnieju w bule z cyklu „Leclerc Luboń Cup 2015”   
fot. Karolina Fabiś

Ostatni turniej z cyklu „Leclerc 
Luboń Cup 2015” odbędzie się 11 
października br.

Zawody są współ�nansowane 
ze środków z Urzędu Miasta Luboń. 
Patronat medialny nad turniejem 

objęły: „Wieści Lubońskie” i  e-lu-
bon.pl.

Szczegółowe wyniki oraz galeria 
zdjęć znajdują się na stronie: www.
facebook.com/lubonskapetanka

Karolina Fabiś
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We wtorek, 25 sierpnia w Urzę-
dzie Miasta odbyły  się 
pierwsze rozmowy zastępcy 

burmistrza Mateusza Mikołajcza-
ka z prezesami lubońskich klubów 
sportowych: LKS-u, Stelli i Pogro-
mu Luboń. Celem spotkania było 

utworzenie jednego klubu w mieście. 
Poprosiliśmy burmistrza Mateusza 
Mikołajczaka o  wypowiedź w  tej 
sprawie, czyli przedstawienie szcze-
gółów i propozycji Urzędu (czytaj: 
„Quo vadis futbol?” obok)

Władysław Szczepaniak

Czy dojdzie do fuzji?

Od lat słychać głosy o jednym 
klubie piłkarskim w  mie-
ście. Po kilkumiesięcznej 

obserwacji działalności klubów, 
stowarzyszeń i  akademii piłkar-
skich szkolących dzieci i młodzież 
jestem przekonany, że potrzebna jest 
zmiana, stworzenie takiej formuły 
działania, która uporządkowałaby 
działalność drużyny seniorskiej, 
a jednocześnie zapewniłaby stabilny 
i na odpowiednim poziomie system 
szkolenia młodzieży, z bezproble-
mowym dostępem do infrastruk-
tury sportowej w naszym mieście. 
Docelowo zasilałby naszą kadrę 
seniorską. Miasto ponad 30-ty-
sięczne stać na stabilną IV, a nawet 
w przyszłości, III ligę. Wymaga to 
od władz klubów oraz trenerów 
szkolących dzieci i młodzież szer-
szej perspektywy i wzniesienia się 
ponad interesy własnych organizacji.

Aktualnie w mieście funkcjo-
nuje 9 organizacji. Wszystkie, nie-
zależnie od tego, czy mają charak-
ter komercyjny czy nie, pobierają 
od swoich członków składki. Jed-
nocześnie korzystają nieodpłatnie 
z obiektów sportowych należących 
do miasta (boiska) oraz otrzymują 
dotację w ramach konkursu pożyt-
ku publicznego. W Luboniu mamy 
3 drużyny seniorów (Luboński 
Klub Sportowy, Stella i  Pogrom), 
23 grupy szkoleniowe dzieci i mło-
dzieży oraz jedną grupę dziewcząt. 
W  rozgrywkach (Wielkopolski 
Związek Piłki Nożnej) uczestniczy 
(stan – sierpień) 9 drużyn młodzie-
żowych i  3 seniorskie. Łącznie 
w zespołach gra ponad 400 dzieci 
i młodzieży oraz około 50-60 se-
niorów.

Jednym z największych proble-
mów lubońskich klubów jest brak 
zespołów juniorskich (tylko jeden 
zespół), co w  konsekwencji nie 
pozwala na zasilanie wychowanków 
klubu drużyny seniorów. Z  tego, 
między innymi, wynika słabość 
kadry lubońskich drużyn. W mi-
nionym sezonie na 74 mecze zano-
towaliśmy 17 zwycięstw, bilans 
bramek 105:235 (na poziomie kla-
sy okręgowej – szósty poziom roz-
grywek i poziom B klasy – ósmy, 
ostatni). Kluby sprowadzają zawod-
ników z  zewnątrz, co wiąże  się 
z dodatkowymi, niemałymi kosz-

tami. Brak drużyn juniorskich jest 
również związany z  trudnością 
w egzekwowaniu składek, zdarza-
ją się sytuacje wycofania juniorów 
z rywalizacji.

Generalnie powstaje sporo 
składkowych grup piłkarskich, po-
ziom szkolenia jest nierówny, często 
niski. Najlepsi zawodnicy odpływa-
ją do innych klubów.

Trudno nie wspomnieć o pro-
blemach �nansowych i trudnościach 
z pozyskaniem sponsorów. Do tego 
dochodzą wzajemne animozje, kon-
flikty i  ambicje poszczególnych 
działaczy i  trenerów, które dopeł-
niają trudnej sytuacji piłkarskiej 
w Luboniu. Nie umniejszam zaan-
gażowania i poświęcenia wielu ludzi 
kochających futbol. Staram  się 
przedstawić fakty i zaproponować 
dyskusje nad rozwiązaniami, które 
ulepszyłyby lubońską piłkę.

Z jednym lepiej?
Czy jeden silny, właściwie za-

rządzany klub, jest w stanie zmienić 
sytuację na lepszą?

Proste fuzje klubów piłkarskich 
nie zawsze się sprawdzają. Skłaniał-
bym się raczej do powołania zupeł-
nie nowego klubu (np. KS Luboń), 
który mógłby jednocześnie łączyć 
wieloletnie tradycje piłkarskie Stel-
li i Lubońskiego, oraz być wspoma-
gany i współprowadzony przez ich 
działaczy. Nie jest to jednak waru-
nek konieczny.

Rozumiem, że trudno jest 
wznieść się ponad interesy własne-
go klubu, któremu oddaje się dużo 
serca, czasu, zaangażowania. Nie 
jest zapewne łatwo rozstać się z bo-
gatą historią.

Nowy klub to nowe otwarcie. 
Jeden budżet – jeden plan szkolenia 
– jeden harmonogram szkolenia – 
koordynacja dostępu do obiektów 
– jednolita współpraca ze szkołami 
– klasy sportowe – wiarygodność 
wobec sponsorów. Pełna jawność 
i  transparentność. Powstrzymanie 
ekspansji komercyjnych akademii 
piłkarskich. W  przyszłości klub 
mógłby zostać poszerzony o sekcje 
innych dyscyplin sportowych (np. 
sekcja lekkoatletyczna). To główne 
argumenty za.

Należy zacząć od stworzenia 
jednolitego, gminnego programu 

Quo vadis futbol?
Burmistrz Mateusz Mikołajczak na temat piłce nożnej w Luboniu, 
wizji powołania jednego klubu oraz gminnego programu 
szkolenia dzieci i młodzieży

szkolenia dzieci i młodzieży w pił-
kę nożną – opartego na nowocze-
snych i  sprawdzonych metody-
kach, realizowanego konsekwent-
nie przez poszczególnych trenerów 
grup młodzieżowych. Chciałbym, 
aby został powołany specjalista 
– koordynator szkolenia, który 
będzie czuwał nad jakością szko-
lenia (oczywiście nie zabierając 
poszczególnym trenerom możli-
wości twórczego realizowania 
szkolenia). Proponuję powstanie 
trzech centrów szkoleniowych 
(orlik na ul. Dojazdowej, boisko 
Stella, obiekty sportowe na ul. 
Rzecznej) dostosowanych do po-
szczególnych grup wiekowych od 
żaka do juniora starszego i senio-
rów. Idealnie byłoby, gdyby trene-
rzy istniejących grup zasililiby 
nowy organizm. Dla każdego, kto 
zechce włączyć się w nowy system 
szkolenia, znajdzie się miejsce. Na 
pewno stawki dla rodziców kształ-
towałby się na niższym od dotych-
czasowego poziomie. Wszystko 
wskazuje na to, że nie byłoby pro-
blemów z salami w sezonie zimo-
wym.

Powyższą wizję można realizo-
wać w  nowo powołanym klubie, 
ale w przypadku braku porozumie-
nia środowiska piłkarskiego w tej 
kwestii, można rozważyć powoła-
nie jednej dużej akademii piłkar-
skiej pod opieką Miasta, która 
w powiązaniu z klubami i stowa-
rzyszeniami realizowałaby program 
szkolenia, a zmiany w piłce senior-
skiej odłożyć na przyszły czy nawet 
następny rok.

Mam pełną świadomość, że 
zmiana obarczona jest ryzykiem, 
ale i  tak jakakolwiek zmiana jest 
dużo lepsza niż wieloletni jej brak. 
Bardzo chciałbym, aby piłka nożna 
miała tak stabilny i wysoki poziom 
szkolenia, jak chociażby luboński 
tenis stołowy. Tam, podobnie jak 
w piłce nożnej, pracuje wielu ludzi 
z pasją, zaangażowaniem, ale kon-
sekwentnie według sprawdzonych 

metodyk. Od lat prezentują stabilny 
i  wysoki poziom szkolenia dzieci 
i młodzieży (około 100 wychowan-
ków) będąc w  czołówce krajowej 
(!!!). Futbol dostaje od Miasta 
w konkursach, w ramach pożytku 
publicznego, kilkakrotnie więcej 
środków niż Luboński Klub Tenisa 
Stołowego. To też wymaga zrewi-
dowania.

Chciałbym również, aby zmiany 
w  zakresie szkolenia piłki nożnej 
stały się przyczynkiem do stworze-
nia strategii rozwoju sportu, szcze-
gólnie kwali�kowanego, w naszym 
mieście. Miasto, które dzięki spółce 
miejskiej LOSiR gości wiele imprez 
sportowych wysokiej rangi, staje się 
trwałym elementem kalendarza 
imprez wielu dyscyplin. Z drugiej 
strony jestem szczęśliwy, że tak wie-
le dzieci i młodzieży chce uprawiać 
sport, który ma ogromny znaczenie 
rozwojowe i wychowawcze. To po-
wód do dumy, ale również zobowią-
zanie, aby nie zmarnować tego po-
tencjału. Sport może stać się jedną 
z wizytówek naszego miasta. Silny 
klub piłkarski ze stabilnym syste-
mem szkolenia ma szanse być jed-
nym z  fundamentów sportowego 
rozwoju Lubonia.

Mam nadzieję, że ten artykuł 
stanie  się katalizatorem dyskusji 
nad potencjalnymi zmianami. Ak-
tualnie przeprowadzam wiele roz-
mów ze środowiskiem piłkarskim. 
Na przełomie września i paździer-
nika planuję zorganizowanie de-
baty w Urzędzie Miasta, na której 
zostanie przedstawiona konkretna 
propozycja wraz z gminnym pro-
gramem szkolenia, który poddany 
dyskusji, ewentualnym korektom 
ma szanse rozpocząć przeobraże-
nia w  mieście. Nie wyobrażam 
sobie podejmowania tych działań 
bez społecznego poparcia i popar-
cia środowiska piłkarskiego. Nie 
bójmy się zmian!

Mateusz Mikołajczak
Zastępca Burmistrza Miasta 

Luboń

Adam Balcerek (czytaj „WL” 
06-2015, s.  33) wystartował 
w  dniach 5-7 sierpnia w  Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Łodzi (kat. junior młodszy). Po 
pierwszym dniu, w kwali�kacjach 
na 100 m z czasem 11,10 sek. do-
stał się do biegu �nałowego. 40 me-
trów przed ukończeniem go, doznał 
groźnej kontuzji (zerwał mięsień 
dwugłowy). Dobiegł jednak do koń-
ca i z czasem 13,73 sek. zdobył 8. 
miejsce w rywalizacji o Mistrzostwo 
Polski do lat 18.

Adam jest już po zabiegu i re-
habilituje się. W  drugiej połowie 
września wróci do biegania i  roz-
pocznie przygotowania do sezonu 
2015-2016.

MB

Do mety

n
Koszulka Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży i dyplom dla Adama za zajęcie 8. 
miejsca   fot. Michał Balcerek
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W sobotę, 22 sierpnia roz-
poczęła  się sezon 2015-
2016 r. w Klasie Okręgowej, 

w  której mamy jednego przedsta-
wiciela – Luboński Klub Sporto-
wy. W pierwszym spotkaniu zespół 
z ul. Rzecznej, podejmował u siebie 
Spójnię Strykowo. Można stwierdzić, 
że debiut nowego trenera, Łukasza 
Kubiaka, i nowego kierownika ze-
społu, Krzysztofa Ogrodowczyka, 

wypadł doskonale. Drużyna poko-
nała Spójnię 3:1. Już w 7. minucie 
Piotr Palacz zdobył prowadzenie, 
a  w  13. podwyższył prowadzenie 
LKS-u do 2:0. W 17. minucie goście 
zdobyli bramkę kontaktową i od tego 
momentu jakby przejęli inicjatywę, 
stwarzając kilka groźnych sytuacji 
pod bramką lubonian. W  drugiej 
połowie znów lwi pazur pokazał 
Piotr Palacz, który w 70. minucie, 

Udana inauguracja
Dobry start LKS-u w nowym sezonie

zdobywając trzeciego gola, 
zaliczył w tym spotkaniu hat-
-tricka. Tym debiutem przy-
pieczętował zwycięstwo LKS-u. 
Z kronikarskiego obowiązku 
należy przypomnieć, że Piotr 
Palacz jeszcze w poprzednim 
sezonie zdobywał bramki dla 
Stelli i był w tym zespole naj-
lepszym strzelcem.

Kadra LKS-u przedsta-
wiała się w  tym meczy na-
stępująco: Adam Stelmaszyk, 
Tomasz Domagała, Dariusz 
Imbiorowicz, Jonasz Jeżew-
ski, Jakub Kowalewski, Bar-
tłomiej Śron, Damian Ogór, 
Mateusz Koszek, Rafał No-
rek, Piotr Palacz, Dawid 
Leszczyński, Arkadiusz Stegnerski, 
Bartosz Codro, Filip Niedziela, Ka-
mil Kołodziej, Adam Bojek, Kamil 
Frankowski, Jakub Mikołajczyk.

30 sierpnia, w  drugiej kolejce, 
zespołowi z Lubonia nie udało się 
przywieźć punktów. Został pokona-
ny w Poznaniu przez niewygodnego 
przeciwnika, jakim jest Polonia 
(3:2). Obie bramki dla LKS-u zdobył 
Jakub Mikołajczyk. Był to mecz 
niewykorzystanych przez lubonian 
szans na zdobycie bramek. Przy 
lepszych celownikach mo-
gli pokusić  się nawet 
o zwycięstwo.

W 3. kolejce, 5 wrze-
śnia, drużyna LKS-u w peł-
ni  się zrehabilitowała za 
porażkę poniesioną z Po-
lonią Poznań i  odniosła 
efektowne zwycięstwo, 
pokonując u  siebie Lipno 
Stęszew 4:0. W drugiej czę-
ści spotkania mecz niepo-
trzebnie się zaostrzył i ar-
biter trzykrotnie pokazał 
czerwone kartki – jedną 
dla lubonianina Jakuba 
Mikołajczyka i  dwie dla 
gości, którzy kończyli spo-
tkanie w dziewiątkę. Bram-
ki dla LKS-u dobyli: Jakub 

n
Bramka dla LKS-u w meczu ze Spójnią Strykowo na stadionie przy  
ul. Rzecznej  fot. Władysław Szczepaniak

Klasa Okręgowa
Grupa wschód

 1.  Warta Śrem  3 7 9:2
 2.  Concordia Murowana Goślina 3 7 4:1
 3.  Luboński KS  3 6 9:4
 4.  TPS Winogrady Poznań  2 6 7:4
 5.  Wiara Lecha Poznań  3 5 5:3
 6.  Piast Kobylnica  2 4 3:1
 7.  1920 Mosina  3 4 10:9
 8.  Orkan Konarzewo  3 4 3:4
 9.  Lipno Stęszew  3 3 5:10
 10.  Vitcovia Witkowo  3 3 5:9
 11.  Polonia Poznań  3 3 6:7
 12.  Wielkopolska Komorniki 3 2 1:3
 13.  Kłos Zaniemyśl  3 1 8:10
 14.  Spójnia Strykowo  3 0 3:11

Od 1 września br. funkcję gospodarza 
obiektu na stadionie przy ul. Rzecznej 
pełni lubonianin Maciej Raźniak, któ-

ry został zatrudniony przez Luboński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji.

WS

Nowy 
gospodarz

Maciej Raźniak – nowy gospodarz obiektu na 
ul. Rzecznej   fot. Władysław Szczepaniak

n

Tabela Klasy A
Grupa Poznań I

 1.  Orkan Jarosławiec 3 9 15:2
 2.  Phytopharm Klęka 3 9 13:1
 3.  Jurand Koziegłowy 3 9 9:2
 4.  Zawisza Dolsk 3 9 6:1
 5.  Polonia Środa II Wlkp.  3 6 12:3
 6.  Clescevia Kleszczewo 3 6 10:7
 7.  Pogoń Książ Wlkp. 3 6 9:7
 8.  Maratończyk Brzeźno 3 3 6:8
 9.  Czarni Czerniejewo 3 3 5:8
 10.  Lotnik 1997 Poznań 3 1 5:10
 11.  Stella Luboń 3 1 3:12
 12.  Przemysław Poznań 3 0 0:7
 13.  Lider Swarzędz 3 0 0:12
 14.  KS Łopuchowo 3 0 3:16

W sobotę, 29  sierpnia Sek-
cja rowerowo-biegowa 
„Więcej Lepiej Konkret-

niej Absolutnie” (WLKA) zorgani-
zowała charytatywny rajd rowerowy 
„Dekorujemy” Dom Dziecka nr 3, 
który przeniesiono na ul. Suwalską 
w Poznaniu. Zbiórka odbyła się na 
moście Królowej Jadwigi, a trasa li-
czyła ok. 30 km. Uczestnikami byli 
także lubonianie, 44-letnia Monika 
Ruta i jej mąż – 38-letni Sebastian 
Konieczny, którzy należą do sekcji 
od lipca tego roku. Od urodzenia 
mieszkają w Żabikowie.

W rajdzie wzięło udział 26 osób, 
które pokonały trasę w niecałe dwie 
godziny. Warunkiem uczestnictwa 
było przekazanie fanta, posiadanie 
sprawnego technicznie roweru, zna-
jomość zasad ruchu drogowego oraz 

przestrzeganie regula-
minu imprezy. Fanty 
zbierano do podstawio-
nego samochodu, który 
przewiózł je potem do 
Domu Dziecka. Na za-
kończenie Sekcja 
WLKA posadziła na 
pamiątkę na terenie 
Domu Dziecka „niesa-
mowite” drzewo. To już 
kolejny rajd charytatyw-
ny zorganizowany dla tej placówki. 
We wcześniejszym uczestniczyło 
50 rowerzystów i zebrano ponad 45 kg 
słodyczy dla dzieci.

Sekcja rowerowo-biegowa po-
wstała 4 czerwca 2012 r. Jej założy-
cielem jest Karol Sroka (prezes). 
Zarejestrowano ją sądownie na po-
czątku tego roku. Zakres jej działań 

Charytatywnie
Udział małżeństwa z Lubonia w imprezie rowerowej 
na rzecz poznańskiego domu dziecka

obejmuje całą Europę. W tym roku 
jej członkowie przejechali polską linię 
brzegową Bałtyku, a  za rok chcą 
pokonać rowerem tysiąc kilometrów 
Lazurowym Wybrzeżem. Kolejna 
wyprawa, tym razem do Piły, jest 
planowana na 26  września. Sekcja 
WLKA organizuje nie tylko rajdy 
charytatywne, ale również bezpłatne 

nocne wyprawy rowerowe i  rajdy 
długodystansowe. By zostać jej człon-
kiem należy wysłać swoje zgłoszenie 
na adres mailowy sekcjawlka@gma-
il.com (rekrutacja trwa do 1  paź-
dziernika). Więcej informacji pod 
numerem tel. 510 633 766.

Paulina Sawicka

n
Sekcja rowerowo-biegowa „Więcej Lepiej Konkretniej Absolutnie”na trasie – lubonianie to 
para na 5. miejscu od prawej (Monika Ruta – z kaskiem w ręku)

Mikołajczyk – 2, Piotr Bartczak – 1, 
Piotr Palacz – 1.Po zamknięciu 
okienka transferowego udało  się 
zgłosić do lubońskiego zespołu czte-
rech zawodników: pomocnika Mi-
chała Chmieleckiego, który przy-
szedł z trzecioligowej Polonii Środa, 
Dominika Kollata z Concordii Mu-
rowana Goślina, Adama Hapke 
i  Marcina Ogrodowczyka, obaj są 
zawodnikami ofensywnymi.

Władysław Szczepaniak
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W czwartek, 30 sierpnia przed 
pierwszym meczem Pogro-
mu w sezonie 2015-16 na 

boisku przy ul. Rzecznej odbyła się 
sympatyczna uroczystość. Przedstawi-
ciele Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej wręczyli kapitanowi zespołu 
puchar będący nagrodą za grę fair 
play w B Klasie w sezonie 2014-15.

Po tej miłej chwili przyszła 
smutniejsza. Lubonianie podejmo-
wali w  tym dniu Orły Plewiska 
i przegrali 0:3.

5 września, w 2. kolejce, w me-
czu wyjazdowym, Pogrom uległ 5:1 
Lasowi Puszczykowo. Jedyną bram-
kę dla Pogromu zdobył Krystian 
Zalewski.

Kadra Pogromu Luboń na sezon 
2015-2016: Michał Bartoszew-
ski, Adam Ćmakowski, Adam 
Czuchrowski, Michał Jankowski, 
Jakub Lewandowski, Filip Ma-
licki, Sebastian Michalak, Łu-
kasz Michałek, Marcin Mytnik, 
Jakub Nowacki, Jacek Pempera, 
Robert Sawko, Adam Sielicki, 
Dariusz Skawryło, Rafał Śpie-
wak, Gilbert Szafrański, Woj-
ciech Urban, Radosław Zborow-
ski, Krystian Zalewski, Tomasz 
Kubiak, Mariusz Mrozik, Szy-
mon Owsianny oraz trener – 
Marek Gołębiewski.

Władysław Szczepaniak

Pogrom z pucharem

n
Przedstawiciel Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej, lubonianin Jerzy Kołodziej wręcza 
drużynie Pogromu puchar za grę fair play 
fot. Władysław Szczepaniak

n
Najczyściej grający zespół w B klasie – Pogrom Luboń   
fot. Władysław Szczepaniak

Tabela Klasy B
Grupa Poznań II

 1.  Las Puszczykowo 2 6 8:3
 2.  Rożnovia Rożnowo 2 6 3:1
 3.  Złoci Złotkowo 2 3 3:2
 4.  Orły Plewiska 1 3 3:0
 5.  LKS Lipa 1 3 4:2
 6.  SKS 13 Poznań 2 3 5:4
 7.  NKS Niepruszewo 2 3 4:4
 8.  Okoń Sapowice 1 0 2:4
 9.  Odlew Poznań 1 0 2:4
 10.  KS Uchorowo 2 0 1:4
 11.  Pogrom Luboń 2 0 1:8

W lutym 2014 r. (str. 46) zapy-
taliśmy wybranego wtedy 
prezesa Stelli – Dawida 

Paprockiego – o plany i pomysł na 
klub. Odpowiedział: Chcielibyśmy być 
bardziej rozpoznawalni w Luboniu 
(...), a więc zwiększyć zainteresowa-
nie mieszkańców (...). W przyszłości 
pomyślimy o  awansie sportowym. 
W  sierpniowym wydaniu „Wieści 
Lubońskich” w 2014 r. opublikowa-
liśmy kolejną wypowiedź prezesa: 
Od nowego sezonu w rozgrywkach 
będzie występować II Stella na boisku 
w Szczytnikach.(...) Chcemy by ideą, 
która przyświeca temu pomysłowi, 
była możliwość otwarcia nowej, lepszej 
ścieżki rozwoju dla naszych wycho-
wanków – będą mogli przechodzić 
kolejne szczeble, a  poprzez mecze 

w B klasie płynnie zasilać pierwszą 
drużynę seniorów, by niektórzy z nich 
wypływali na szersze wody.

Wydaje mi się, że piękne słowa 
Pana Prezesa rozminęły  się z  rze-
czywistością. To bowiem, co obecnie 
prezentują seniorzy Stelli, można 
nazwać kompromitacją. Po spadku 
z Klasy Okręgowej do A Klasy (był 
to najgorszy sezon w historii klubu), 
wszyscy liczyli, że zespół jakoś od-
reaguje traumę w niższej klasie roz-
grywkowej. Pierwsze mecze poka-
zują jednak, że nie zmierzano w lep-
szym kierunku. Przegrana z Orka-
nem Jarosławiec 5:0, druga porażka 
– z Clescevią Kleszczewo 5:1 – oraz 
styl gry, jaki obecnie prezentuje 
Stella, są żenujące. Po dwóch kolej-
kach Stella jest czerwoną latarnią 

w tabeli i wszystko zmierza ku temu, 
że zespół znajdzie się B Klasie. Nie 
chcę się czepiać kilku młodych za-
wodników, bo oni potrzebują ogra-
nia, ale Panie grający prezesie – sam 
Pan widzi, że zespół potrzebuje 
poważnych wzmocnień i paru bar-
dziej doświadczonych zawodników. 
Pozwoliłoby to na zasilenie ataku 
i wzmocnienie obrony oraz wspar-
cie tych młodych, którzy nadal po-
trzebują kogoś, kto by pokierował 
ich grą. Niestety to, co widziałem 
w Kleszczewie to chaos na boisku. 
Przede wszystkim brak szybkości 
i  celnych podań. W  bardzo głupi 
sposób tracono piłki i bramki. Je-
dynego gola dla Stelli z rzutu kar-
nego strzelił kapitan zespołu – Ar-
kadiusz Nowicki. Stella wystąpiła 

w  następującym składzie: Łukasz 
Jedliński, Dawid Jurga, Daniel 
Smulkowski, Piotr Szulce, Dawid 
Paprocki (prezes), Bartosz Stefaniak, 
Jakub Kaźmierczak, Jan Boruń, Ja-
kub Łuczak, Arkadiusz Nowicki 
(kapitan), Miłosz Goździewski, Ja-
kub Otrowski, Jacek Kubiak, Ma-
riusz Szczęśniak.

Po skończonym meczu najbar-
dziej zadowolony był trener Cle-
scevi – Zenon Piechocki. Jego ze-
spół również nie zagrał porywają-
co, ale na tyle, by wysoko pokonać 
słabiutką Stellę. Z kronikarskiego 
obowiązku przypominamy, że Ze-
non Piechocki był szkoleniowcem 
Lubońskiego Klubu Sportowego 
w IV lidze.

Bujanie w obłokach
Słaba kondycja Stelli – zapowiedzi prezesa klubu mijają się 
z faktami na boisku

n
Rozpoczęcie meczu Stella – Clescevia Kleszczewo   fot. Władysław Szczepaniak

n
Spotkanie Stelli z Lotnikiem Poznań na boisku przy ul. Szkolnej    
fot. Władysław Szczepaniak

W 3. kolejce, 5 września, Stella 
Luboń w pierwszym meczu u siebie 
podejmowała Lotnika Poznań. Gdy 
zespół gości prowadził już 2:0, za-
nosiło się na trzecią porażkę lubo-
nian, jednak bramka kontaktowa, 
zdobyta przez Arkadiusza Nowic-
kiego z rzutu karnego, jakby pod-
budowała zespół. Goście bardzo 
umiejętnie się bronili, ale pod ko-
niec spotkania nie ustrzegli się błę-
du w obronie, co wykorzystał Bar-

tosz Stefaniak, zdobywając wyrów-
nującą bramkę na 2:2. W ten sposób 
uratował pierwszy punkt dla swo-
jego zespołu w  A  klasie. Oby był 
nadzieją na lepszą przyszłość.

Jak się dowiedzieliśmy, LKS bę-
dzie wspierał swoimi wychowanka-
mi Stellę. Na sezon 2015-16 wypo-
życzono 3 zawodników (Adam 
Bojek, Kamil Frankowski, Bartosz 
Codro).

Władysław Szczepaniak
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Założycielem grupy o tej ory-
ginalnej nazwie jest 45-letni 
Grzegorz Dembiński – właściciel 

pubu „Szkielet” przy ul. Rzecznej 2, 
w którym spotykają się motocykliści. 
Prowadził kiedyś pub w Poznaniu, 
ale przeniósł go do naszego miasta. 
Często zaglądali do niego przyjaciele 
i pasjonaci jazdy na motocyklach. 
Tak było i  w  Luboniu. Z  czasem 
miłośnicy motorów połączyli się. 
Powstał klub, który przyjął nazwę od 
miana lokalu. Nieo�cjalnie istnieje 
więc od 16  lat, czyli od momentu 
powstania pubu motocyklowego. 
„Formalnie” zawiązał się w 2014 r. 
Nie jest zarejestrowany w Krajowym 
Rejestrze Stowarzyszeń, ma jednak 
wewnętrzny regulamin i  władze. 
Członkowie (membersi) pozostają 
więc nadal bardziej grupą towarzyską 
niż formalną. Na wspólnym zebraniu 
wyłoniono 5-osobowy zarząd: szef 
(president) mieszkaniec Rogalinka 
– Darek, jego zastępca (vpresident), 
lubonianin – Przemysław, pilnujący 
porządku sierżant (sergeant), pusz-

czykowianin – Eugeniusz, organi-
zujący wyjazdy kapitan dróg (road 
capitain) – Marek z Poznania oraz 
właściciel lokalu, sekretarz (secre-
tar), zajmujący się �nansami klubu 
i  organizowaniem imprez. Nazwy 
funkcyjne osób w  klubie, pisane 
w  języku angielskim, to tradycja 
międzynarodowa. W  regulaminie 
grupy znajdują się zapisy dotyczące 

zachowania członków, uiszczania 
składek oraz tego, że klub nie może 
być stawiany w  życiu prywatnym 
na pierwszym miejscu. Wspólnym 
celem klubowiczów pozostaje pro-
pagowanie sportu motocyklowego, 
solidarności i  dobrej zabawy. O�-
cjalnymi członkami są wyłącznie 
panowie, ale klub nie jest zamknięty 
dla płci przeciwnej. By zostać człon-
kiem, trzeba jednak sprostać pew-
nym wymaganiom, zdobyć zaufanie 
współtowarzyszy, zachowywać  się 
kulturalnie, uczestniczyć w  życiu 
grupy. O tym, czy dana osoba może 
wejść do grona klubowiczów, decy-
dują członkowie. Znają się już ponad 
10  lat. Najmłodszy stażem mem-
ber uczestniczy w spotkaniach od 
4 lat. 7 spośród 20 członków klubu 
to lubonianie. Najmłodszy ma ok. 
30 lat, najstarszy – Tadeusz Rybar-
czyk z Poznania – 77 i  jest byłym 
5-krotnym wicemistrzem Polski 
w  kartingu w  klasie 125  cm3 po-
jemności. Membersi noszą na sobie 
charakterystyczne czarno-pomarań-

czowe kamizelki, które zamówio-
no w sklepie motocyklowym przy 
ul.  Opolskiej w  Poznaniu. Reszta 
ubioru pozostaje kwestią wyboru. 
O barwach klubowych decydowa-
no wspólnie. Członkowie Szkieleta 
jeżdżą na pojazdach takich marek 
jak: Harley Davidson, Honda czy 
Yamaha, które możemy zaliczyć do 
motocykli turystycznych, sportowych 

oraz klasycznych cho-
operów. Najstarszym 
motorem w klubie jest 
DKW z 1937 r. Inne za-
bytkowe maszyny będące 
w posiadaniu członków 
klubu to: SHL i Simson 
z 1952 r., K750 – mo-
tocykl rosyjski z 1957 r. 
oraz Komar Sport z roku 
1975. Motocykliści pilnu-
ją, aby ich pojazdy były 
sprawne technicznie, na 
pierwszym miejscu sta-
wiając bezpieczeństwo 
jazdy. Pomagają sobie, 
wspólnie naprawiają swo-
je maszyny i nawzajem 
�nansują części.

Niebanalna pasja w oryginalnym miejscu
Szkielet Poznań – klub motocyklowy z siedzibą w Luboniu

Spotkania motocyklistów 
nie są obowiązkowe, przyjeżdża 
na nie każdy kto ma ochotę. 
Odbywają  się co wtorek 
w godz. 17 – 20 przez okrągły 
rok i często są połączone z gril-
lowaniem. Uczestniczyć w nich 
mogą również osoby spoza 
klubu. Organizowane są także 
klubowe spotkania okoliczno-
ściowe takie, jak Wigilia, uro-
dziny czy wyjazdy integracyjne. 
W pojedynkę motocykliści byli 
m.in. w Las Vegas czy Wielkim 
Kanionie Kolorado! Te wypra-
wy trwały nawet do miesiąca. 
Wspólnie wybrali się m.in. do 
Chorwacji, a w Polsce odwie-
dzili m.in. Międzyzdroje. Mem-

bersi biorą również udział w impre-
zach charytatywnych. Jedna z ostat-
nich miała miejsce w poznańskim 
liceum i  była organizowana dla 
niepełnosprawnego chłopca. Często 
zdarza się, że oddają krew na rzecz 
kierowców poszkodowanych w wy-
padkach, a 30 maja br. uczestniczy-
li pikniku zorganizowanego przez 
Straż Miejską Lubonia.

5 września br. przypadła pierw-
sza rocznica klubu. Z tej okazji zor-
ganizowano spotkanie integracyjne 
okolicznych grup i motocyklistów. 
„Szkielet Poznań” ma zamiar wejść 
w struktury Polskiego Związku Mo-
torowego, w którym są stowarzysze-
nia i  kluby związane ze sportem 
motorowym. Na razie jednak są to 
tylko plany.

Serce klubu
Budynek przy ul.  Rzecznej  2 

(teren stadionu miejskiego), w któ-
rym mieści się pub „Szkielet” nale-
ży do Urzędu Miasta Luboń. Grze-
gorz Dembiński dzierżawi jedynie 
fragment (w pozostałej części obiek-
tu mieszczą się pomieszczenia klu-
bu piłkarskiego). Właściciel lokalu 
jest byłym lubonianinem, z pocho-
dzenia poznaniakiem, a  z  zamiło-
wania nie tylko motocyklistą, ale 
również płetwonurkiem. Uprawia 
ten sport od 27 lat, odkąd przeszedł 

specjalistyczny kurs w wojsku. Szef 
lokalu zmienił wnętrze nie do po-
znania, wyremontował je, przezna-
czając na ten cel sporą kwotę. Daw-
niej znajdowały się tu szatnie i inne 
pomieszczenia Lubońskiego Klubu 
Sportowego. Miejsce było zaniedba-
ne. Obecnie lokal jest odnowiony 
i  urządzony w  oryginalnym stylu. 
Zmieniono tynki, odmalowano 
wnętrze, zakupiono stoły, krzesła, 
sofy, bar, stół bilardowy. Wystrój 
wymysliła Natalia Szarata, projek-
tantka z Poznania. W środku znaj-
dują się historyczne zdjęcia i arte-
fakty z  okresu II  wojny światowej 
wydobyte z morza Bałtyckiego przez 
samego właściciela lokalu! Zmie-
niono również logo pubu. Wcześniej 
była nim jedynie czaszka, mniej 
więcej rok temu pojawiły się dodat-
kowo napisy „Szkielet Poznań”. 
Przed lokalem znajduje się utwar-
dzony plac, który służy teraz m.in. 
jako parking dla gości. Pub jest 
otwarty codziennie od godz. 15 do 
ostatniego klienta. Odwiedzają go 
osoby w różnym wieku, które chęt-
nie robią sobie zdjęcia przy zabyt-
kowych maszynach.

Paulina Sawicka

O klubie „Szkielet Poznań” pi-
saliśmy też w „WL” 05-2015 na str. 3.

n
Budynek przy ul. Rzecznej 2, w którym mieści się pub „Szkielet” – częste 
miejsce spotkań motocyklistów   fot. Paulina Sawicka

n
Najstarszy członek klubu motocyklowego – Tade-
usz Rybarczyk z Poznania – na swojej maszynie 
z 1957 r.   fot. Paulina Sawicka

n
Parking przeznaczony dla gości lokalu, na którym stoi 11 motocykli klubowi-
czów   fot. Paulina Sawicka

n
Oryginalne wnętrze lokalu ze stołem bilardowym 
i barem   fot. Paulina Sawicka
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Qn 22.08 – skradziono opla z niestrze-
żonego parkingu przy ul. Dębieckiej 
(straty 15 000 zł).
Qn 24-25.08 – z niestrzeżonego parkin-

gu przy ul. Sikorskiego skradziono peu-
geota (straty 67 000 zł).
Qn 25.08 – przy ul. Magazynowej, pod-

czas wykonywania pracy, 25-letni męż-
czyzna próbował ukraść kartony z al-
koholem o  wartości prawie 2  000  zł. 
Sprawcę zatrzymał dzielnicowy.
Qn 25-26.08 – z posesji przy ul. Topolo-

wej skradziono skuter wodny marki 
Bombardier i przyczepki marki Widpol 
(straty 75 000 zł). Technik kryminali-
styki zabezpieczył ślady daktyloskopij-
ne.
Qn 26.08 – przy ul. Żabikowskiej poli-

cjanci zatrzymali obywatela Kazachsta-
nu posiadającego narkotyki.
Qn 27.08 – na skrzyżowaniu ulic Poznań-

skiej i Polnej doszło do zderzenia dwóch 
samochodów osobowych. W  wyniku 
kolizji jednego z uczestników przewie-
ziono do szpitala HCP w Poznaniu.
Qn 27.08 – włamano  się do wózkarni 

bloku przy ul. Sikorskiego i skradziono 
rower górski o wartości 400 zł. W tym 
samym czasie włamano się również do 
piwnicy i skradziono elektronarzędzia 
(straty 2 000 zł).
Qn 27.08 – nieznany sprawca przywłasz-

czył sobie portfel z zawartością doku-
mentów i karty bankomatowej, pozo-
stawiony przez lubonianina na banko-
macie przy ul. Sikorskiego.
Qn 28.08 – po wyważeniu drzwi balko-

nowych, nieznany sprawca włamał się 

do domu jednorodzinnego przy ul. Ża-
bikowskiej i skradł: laptop, aparat foto-
gra�czny, konsolę, biżuterię, zegarek oraz 
gotówkę (straty 25  000  zł). Technik 
kryminalistyki zabezpieczył ślady dak-
tyloskopijne.
Qn 30.08 – przy ul. Żabikowskiej poli-

cjanci zatrzymali nietrzeźwego kierow-
cę (1,2 promila).

W sierpniu odnotowano też 2 prze-
stępstwa internetowe.

Na podstawie danych Policji
Paweł Wolniewicz

Qn 02-03.08 – po wybiciu przedniej 
szyby w mercedesie zaparkowanym przy 
ul. Źródlanej, skradziono ze schowka 
2 300 zł.
Qn 03.08 – przy ul. Kasprowicza zatrzy-

mano mężczyznę posiadającego narko-
tyki.
Qn 05.08 – przy ul. Wschodniej zatrzy-

mano mężczyznę posiadającego narko-
tyki.
Qn 05.08 – przy ul. Kościuszki policjan-

ci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę (0,6 
promila).
Qn 06.08 – przy ul. Żabikowskiej zatrzyma-

no mężczyznę posiadającego narkotyki.
Qn 07.08 – z  otwartej posesji przy ul. 

Chopina skradziono rower o wartości 
800 zł (był oznakowany).
Qn 07.08 – włamano się do volkswage-

na na posesji przy ul. Okrzei i skradzio-
no elektronarzędzia. Ponadto z  szopy 
skradziono sprzęt wędkarski (straty: 
2  400  zł). Technik kryminalistyki za-
bezpieczył ślady.
Qn 08.08 – po uszkodzeniu wkładek 

zamkowych w drzwiach, włamano się 
do dwóch mieszkań w bloku przy ul. 
Jachtowej i  skradziono dwie konsole 
playstation, projektor, zestaw gier, tele-
obiektyw, biżuterię, 3 laptopy oraz inne 
przedmioty (straty: 14 000 zł). Ponadto 
włamano się do jednej z piwnic i skra-
dziono rower. Na miejsce przybył po-
licjant z psem przewodnikiem i technik 
kryminalistyki, zabezpieczono ślady.
Qn 08.08 – przy ul. Powstańców Wlkp. 

policjanci zatrzymali kierowcę prowa-

dzącego samochód 
pod wpływem środków odurzających.
Qn 08.08 – policjanci zatrzymali nie-

trzeźwego kierowcę (2,4 promila) na ul. 
Niezłomnych.
Qn 09.08 – nieznany sprawca uszkodził 

citroena przy ul. Jachtowej (straty: po-
nad 1 500 zł).
Qn 09.08 – przy ul. Unijnej policjanci 

zatrzymali nietrzeźwego kierowcę (0,6 

promila).
Qn 10.08 – nieznany sprawca urwał 

przednie lusterko forda zaparkowanego 
przy ul. Pułaskiego (straty 1 000 zł).
Qn 12.08 – z  niestrzeżonego parkingu 

przy ul. Wschodniej skradziono citroena 
(straty 30 000 zł).
Qn 12.08 – zgłoszenie gościa Hotelu 

Poznański z Niemiec (czytaj obok).
Qn 12.08 – policjanci zatrzymali nie-

trzeźwego kierowcę (1,8 promila) na ul. 
Żabikowskiej.
Qn 15.08 – przy ul. Armii Poznań poli-

cjanci zatrzymali mężczyznę jadącego 
motocyklem Kawasaki, pomimo zaka-
zu sądowego.

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Ogólnopolski telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży: 
116 111; www.116111.pl

W sierpniu w Luboniu skra-
dziono 3 samochody, za-
trzymano 4 posiadaczy 
narkotyków oraz 5 nie-
trzeźwych kierowców.

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

W sierpniu Ochotnicza Straż 
Pożarna odnotowała 89 in-
terwencji – w przypadku 4 

pożarów i 75 miejscowych zagrożeń. 
Działania podejmowano w Luboniu, 
Poznaniu, Puszczykowie oraz na te-
renie gminy Komorniki i Mosina.
Qn 02.08 – na ul. Wirowskiej doszło do 

zawalenia się budynku gospodarczego.
Qn 03.08 – na ul. 11 Listopada stra-

żacy usuwali plamę oleju z jedni.
Qn 03.08 – pożar prasy do słomy 

i ścierniska przy ul. Wiśniowej (Ko-
morniki).
Qn 04.08 – wypadek samochodowy 

na autostradzie A2.
Qn 05.08 – usuwanie substancji ropo-

pochodnej z jezdni ul. Poznańskiej 
(Komorniki).
Qn 08.08 – pożar samochodu na par-

kingu podziemnym CH Factory przy 
ul. Dębieckiej.

Qn 09.08 – pożar samochodu na ul. 
Cmentarnej.
Qn 12.08 – sprawdzenie przyczyny 

załączenia się czujnika tlenku węgla 
w mieszkaniu na ul. Walki Młodych.
Qn 14.08 – pożar piwnicy na ul. Nie-

złomnych.
Qn 15.08 – usuwanie skutków na-

wałnicy na terenie Lubonia – pom-
powanie wody z zalanych piwnic, 
garaży i posesji, usuwanie powalo-
nych drzew i zwisających konarów 
na ulicach oraz zerwanych dachów 
z budynków. Działania podejmo-
wano na ulicach: Wschodniej, 
Dworcowej, Konarzewskiego, Le-
śnej, Okrzei, Powstańców Wlkp., 
ks. Streicha, Żabikowskiej, Cho-
pina, Dożynkowej, Armii Poznań, 
Nad Żabinką, Narutowicza, Wojska 
Polskiego, Hibnera, Dąbrowskiego, 
Fabrycznej, Sikorskiego.

Qn 15.08 – wypompowywanie wody 
z zalanej piwnicy przy ul. Polnej (Wiry).
Qn 15.08 – usuwanie powalonych 

drzew: na ul. Mocka (Mosina), na 
ul. Mostowej (Rogalinek) – 4 sztuki, 
na ul. Podgórnej (Puszczykowo), 
Łęczycy-Kątniku, ul. Graniczna, 
Poznańska (Luboń).
Qn 15.08 – wypompowywanie wody 

z piwnicy zalanego szpitala onkolo-
gicznego przy ul. Garbary (Poznań).
Qn 16.08 – usuwanie powalonych 

drzew z ul. Królowej Jadwigi, Rol-
nej, Kwiatkowskiego, Leszczyńskiej 
(Poznań); ul. Mickiewicza (Puszczy-
kowo) – 2.
Qn 16.08 – usuwanie skutków nawał-

nicy na terenie Lubonia – pompowa-
nie wody z zalanych piwnic, garaży 
i posesji, usuwanie powalonych drzew 
i zwisających konarów na ulicach: 
Polnej, Konarzewskiego, Powstańców 
Wlkp., Ratajczaka, Wojska Polskiego, 
Armii Poznań.
Qn 16.08 – podtrzymywanie zasilania 

do respiratora w domu mieszkalnym 
na ul. Strzałowej (Mosina) do czasu 

usunięcia awarii prądu, powstałej na 
skutek nawałnicy.
Qn 17.08 – usuwanie złamanych 

konarów i powalonych drzew – ul. 
Opolska (Poznań), ul. Rosnowska 
(Komorniki), ul. Powstańców Wlkp., 
Żabikowska, Długa (Luboń).
Qn 17.08 – wypadek motorowerzysty 

na ul. Szkolnej (Plewiska).
Qn 19.08 – pożar samochodu na au-

tostradzie A2.
Qn 21.08 – pożar piwnicy na ul. Po-

znańskiej (Głuchowo).
Qn 22.08 – pożar stogu przy ul. Je-

ziornej (Komorniki).
Qn 23.08 – pożar samochodu na ul. 

Storczykowej (Komorniki).
Qn 26.08 – pożar skrzynki energetycz-

nej na ul. Kotowo (Poznań).
Qn 30.08 – pożar samochodu na ul. 

Wandy Modibowskiej (Poznań).
Łącznie 15, 16, 17 sierpnia od-

notowaliśmy 53 interwencje zwią-
zane z usuwaniem skutków nawał-
nicy.

Norbert Kaźmierczak
OSP

Przebywający w  Hotelu Poznański przy ul. Krańcowej miesz-
kaniec Essen zgłosił 12 sierpnia policji, że został narażony na 
bezpośrednie zagrożenie utraty życia względnie uszczerbku 

na zdrowiu, za przyczyną pilotów odbywających loty na samolotach 
F-16 w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu, na wysokości około 150 m. 
Mężczyzna w  wyniku emisji ogromnego hałasu doznał brzęczenia 
w prawym uchu i uznał, że jego życie zostało poważnie zagrożone.

PAW

W Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu, dla mieszkańców Wielkopolski 
funkcjonuje bezpłatny, czynny całą dobę 
„Policyjny telefon zaufania i 10 minut”: 
800  130  334. Policjanci przyjmują od 
zgłaszających sprawy dotyczące szczegól-
nie: braku reakcji lub przewlekłego ocze-
kiwania na policję w sprawie zgłoszenia 
przestępstwa lub wykroczenia; informacje 
o ich sprawcach, gdy zgłaszający nie chce 
osobiście zawiadomić o przestępstwie i za-
chować anonimowość; ukrywających się 
osób podejrzanych, a  także działań lub 
powiązań przestępczych policjantów.

Oznacz swój rower
W ramach programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny 

rower” Komisariat Policji przy ul. Powstańców Wlkp. zaprasza mieszkań-
ców do oznakowania rowerów, które odbędzie się: 21 września w godz. 
10-13; 28 września 15-18; 13 października 10-13; 26 października 15-
18 i 30 października 10-13. Pojazdy powinny być wyposażone w jedno 
światło pozycyjne białe lub żółte, element odblaskowy, co najmniej jeden 
działający hamulec oraz dzwonek. Trzeba mieć z sobą dowód osobisty 
i ew. dowód zakupu roweru. Konieczne jest też uczestnictwo osoby peł-
noletniej w przypadku znakowania rowerów dzieci.  PAW

Niecywilizowany 
kraj

POLICJA – STRAŻ 
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POLICJA – STRAŻ 

Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

Funkcjonariusze Straży Miejskiej 
wykonali w  sierpniu łącznie 
502 różnych interwencji. Już 

trzeci miesiąc z rzędu prowadziliśmy 
w każdy piątek oraz sobotę między 
godz. 17 a 1, wspólnie z funkcjona-
riuszami Komisariatu Policji, patrole, 
których podstawowym zadaniem była 
kontrola miejsc ogólnie dostępnych, 
gdzie najczęściej dochodzi do spoży-
wania alkoholu. Za nieprzestrzega-
nie zapisów „Ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi” w tym zakresie straż-
nicy nałożyli w sierpniu 30 grzywien 
mandatowych. Kontynuowaliśmy 
kontrole lubońskich posesji, zarówno 
pod kątem dokonania przyłącza do 
kanalizacji sanitarnej, jak i złożenia 
deklaracji na wywóz nieczystości sta-
łych. Takich kontroli lub rekontroli 
odnotowaliśmy 62. Za wykroczenia 
związane z  naruszeniem zapisów 
„Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Luboń” 
ukaraliśmy mandatem karnym 5 
osób i  pouczyliśmy kolejnych 18. 
W  jednym przypadku mandatem 
został ukarany właściciel nierucho-
mości, który mimo panującej wysokiej 

temperatury powietrza i bardzo ni-
skiej wilgotności gleby, spalał susz 
ogrodowy. 12 razy interweniowali-
śmy w związku z bezpańskimi psa-
mi biegającymi po terenie naszego 
miasta. Za wykroczenia związane 
z nieprzestrzeganiem art. 77 Kodek-
su Wykroczeń, tj. niezachowaniem 
nakazanych i zwyczajowych środków 
ostrożności przy trzymaniu zwierząt, 
mandatami karnymi ukaraliśmy 3 
osoby. Wraz z pracownikami Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
dokonaliśmy 12 kontroli w miejscach 
zamieszkania osób korzystających 
ze wsparcia tej instytucji. Strażnicy 
przeprowadzili również 29 konwojów 
wartości pieniężnych i  dokumen-
tów. Podobnie jak to miało miejsce 
w lipcu, zwracaliśmy również uwa-
gę na miejsca ewentualnych kąpieli, 
tj. Kocie Doły, brzegi Warty oraz 
tzw. szachty. Wystawiliśmy poczet 
sztandarowy podczas uroczystości 
pogrzebowych Antoniego Przybyl-
skiego, wyróżnionego tytułem Za-
służony dla Miasta Luboń.

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

Tlenek węgla (CO), potocznie 
– czad, jest gazem silnie trują-
cym, bezbarwnym i bezwonnym, 

lżejszym od powietrza, co powoduje, 
że łatwo się z nim miesza i rozprze-
strzenia. Potencjalne źródła czadu 
w mieszkaniach to kominki, gazowe 
podgrzewacze wody, piece węglowe, 
gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. 
Powstaje w wyniku niepełnego spala-
nia wielu paliw (drewna, oleju, gazu, 
benzyny, na�y, propanu, węgla, ropy), 
spowodowanego brakiem odpowiedniej 
ilości tlenu niezbędnej do zupełnego 
spalania. Może to wynikać z braku do-
pływu świeżego powietrza do urządze-
nia, w którym następuje spalanie, albo 
z  powodu zanieczyszczenia, zużycia 
lub złej regulacji palnika gazowego, 
a  także przedwczesnego zamknięcia 
paleniska pieca lub kuchni, czy też 
zapchanego i nieszczelnego przewodu 
kominowego lub uszkodzonego połą-
czenia między kominami i piecami.

Szczelnie pozamykane okna (cza-
sami dodatkowo uszczelnione), po-
zaklejane kratki wentylacyjne, brak 
otworów wentylacyjnych w drzwiach 
łazienkowych, jak również brak regu-
larnych kontroli drożności przewodów 
wentylacyjnych i kominowych, mogą 
doprowadzić do tragedii. Czad może 
powstać także podczas pożaru.

Pamiętaj aby:
Qn dokonywać okresowych przeglądów 

instalacji wentylacyjnej i przewodów 

kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy 
używasz węgla i drewna, należy to ro-
bić nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące. 
Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju 
opałowego – nie rzadziej, niż raz na 
pół roku. Zarządca budynku lub wła-
ściciel ma obowiązek m.in. przeglądu 
instalacji wentylacyjnej nie rzadziej 
niż raz w roku,
Qn uchylić okno w mieszkaniu, gdy ko-

rzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia,
Qn nie zasłaniać kratek wentylacyjnych 

i otworów nawiewnych,
Qn przy instalacji urządzeń i systemów 

grzewczych korzystać z usług wykwa-
li�kowanej osoby,
Qn użytkować sprawne technicznie 

urządzenia, w  których odbywa  się 
proces spalania; zgodnie z instrukcją 
producenta kontrolować stan tech-
niczny urządzeń grzewczych,
Qn stosować urządzenia posiadające 

stosowne dopuszczenia w  zakresie 
wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach 
wątpliwych należy żądać okazania 
wystawionej przez producenta lub 
importera urządzenia tzw. deklaracji 
zgodności,
Qn w  przypadku wymiany okien na 

nowe, sprawdzić poprawność działa-
nia wentylacji,
Qn systematycznie sprawdzać ciąg po-

wietrza, np. poprzez przykładanie 
kartki papieru do otworu, bądź krat-
ki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca 
wentylacji, kartka powinna przywrzeć 
do otworu,

Czad cichy zabójca
Konkurs Ochotniczej Straży Pożarnej

Qn często wietrzyć pomieszczenie, 
w którym odbywa się proces spalania, 
a najlepiej zapewnić nawet niewielkie 
rozszczelnienie okien,
Qn rozmieścić czujki tlenku węgla 

w domu,
Qn nie spalać węgla drzewnego w domu, 

garażu, na zamkniętej werandzie itp., 
jeżeli pomieszczenia te nie mają od-
powiedniej wentylacji,
Qn nie zostawiać samochodu w garażu 

z włączonym silnikiem, nawet jeżeli 
drzwi do garażu pozostają otwarte,
Qn nie bagatelizować takich objawów 

jak: duszności, bóle i zawroty głowy, 
nudności, wymioty, oszołomienie, 
osłabienie, przyśpieszenie czynności 
serca i  oddychania, gdyż mogą być 
sygnałem, że ulegamy zatruciu cza-
dem; w takiej sytuacji należy natych-
miast przewietrzyć pomieszczenie, 
w którym się znajdujemy i zasięgnąć 
porady lekarskiej.

Jak pomóc przy zatruciu?
Qn natychmiast zapewnić dopływ świe-

żego, czystego powietrza,
Qn jak najszybciej wynieść osobę po-

szkodowaną w bezpieczne miejsce, na 
świeże powietrze,
Qn rozluźnić poszkodowanemu ubranie 

– rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbie-
rać go, gdyż nie można doprowadzić 
do jego przemarznięcia,
Qn wezwać służby ratownicze (pogo-

towie ratunkowe – 999, straż pożarna 
– 998 lub 112);

Jeśli po wyniesieniu na świeże 
powietrze zaczadzony nie oddycha, 
należy niezwłocznie przystąpić do 
wykonania sztucznego oddychania 
i masażu serca.

Pytania konkursowe:
1. Jaki symbol chemiczny ma tle-

nek węgla: a) CO; b) C2H2; c) CO2?
2. Co jest częstym powodem złego 

spalania paliw w  urządzeniach do-
mowych: a) brak odpowiedniej ilości 
tlenu, b) zła lokalizacja, c) przerwy 
w dostawie prądu?

3. Jakie są objawy zatrucia tlenkiem 
węgla: a) ból głowy, wymioty, utrata 
przytomności; b) ból kręgosłupa, ból 
kości i stawów; c) ból w płucach, bóle 
mięśni nóg?

Na rozwiązania czekamy do 4 
października. Można je wrzucać do 
niebieskich skrzynek „WL” na terenie 
miasta oraz przy redakcji lub dostar-
czyć bezpośrednio do siedziby „WL” 
przy ul. Wschodniej 23A/62.

Nagrodą jest: czujnik czadu Kid-
de 5DCO

OSP

n
Czujnik CO z wyświetlaczem LCD pokazu-
jącym aktualny poziom stężenia gazu. 
Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
CO jest sygnalizowane optycznie (czer-
wona dioda LED) oraz akustycznie (gło-
śny, pulsacyjny alarm dźwiękowy)

W niedzielę, 9 sierpnia doszło 
do kolizji dwóch pojaz-
dów osobowych na pię-

cioramiennym skrzyżowaniu ulic 
11  Listopada, Traugutta i  Rejtana 
w  Żabikowie. Droga z  pierwszeń-
stwem zmienia tu swój kierunek 
(ciąg ulic Traugutta – 11 Listopada). 
Oba pojazdy poruszały się pierwotnie 
drogą z pierwszeństwem (w przeciw-
nych kierunkach). Na skrzyżowaniu 
kierowcy postanowili opuścić drogę 
z  pierwszeństwem. Nadjeżdżający 

ulicą Traugutta od strony Nowiny 
nie zwrócił uwagi, że powinien prze-
puścić inne pojazdy poruszające się 
drogą z pierwszeństwem – drugiego 
uczestnika zdarzenia, jadącego ul. 
11 Listopada od pętli autobusowej. 
Doszło do zderzenia pojazdów, jednak 
nikt nie ucierpiał. Strażacy sprzątali 
rozlane płyny eksploatacyjne i pro-
wadzili ruch wahadłowy pojazdów 
w obrębie skrzyżowania.

Rafał Wojtyniak

Wypadek na 
trudnej krzyżówce

n
Kolizja na skomplikowanym skrzyżowaniu w Żabikowie, gdzie w ramach 
pierwszej lubońskiej „schetynówki” miało powstać rondo   fot. Rafał Wojtyniak
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Paweł G.: Co miasto konkretnie 
zrobiło w sprawie nasilonych w sierp-
niu lotów odrzutowców F-16 nad 
Luboniem? Hałasowały nad naszymi 
głowami nawet nocą!

Odp.: Informuję, że 
Burmistrz Miasta jako 
organ ochrony środowi-
ska, zgodnie z Prawem 
ochrony środowiska, wy-
stępuje do odpowied-
nich organów o podję-
cie stosownych działań, 
będących w kompetencji 
danego organu. Zmiana 
przepisów prawnych oraz 
wielokrotne wystąpienia 
burmistrza do odpowiednich orga-
nów, dotyczące hałasu generowanego 
przez samoloty F-16 miały wpływ na 
podjęcie działań przez Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska, 
w celu nałożenia na WZI obowiązku 
wykonania przeglądu ekologicznego, 
na podstawie wyników którego Mar-
szałek tworzy strefy ograniczonego 
użytkowania. Jednocześnie należy 
podkreślić, że Miasto Luboń, nie ma 
żadnego wpływu na okres, czas oraz 
rodzaje lotów wykonywanych przez 
samoloty F-16. W tym temacie naj-
ważniejsze ustalenia podejmowane 
są przez najwyższe władze w Polsce 
odpowiedzialne za obronność kraju.

Miasto wystąpiło do rzecznika 
bazy w Krzesinach z zapytaniami do-
tyczącymi nasilonych przelotów F-16 
nad Luboniem w sierpniu br. Poniżej 
zamieszczamy odpowiedź rzecznika. 
Jednocześnie informujemy, że wszelkie 
pytania w powyższym zakresie należy 
kierować do rzecznika 31. Bazy Lot-
nictwa Taktycznego.

„Czemu są wykonywane loty noce? 
– Piloci są szkoleni w różnych warunkach 

klimatycznych i atmosferycznych. Mu-
szą być perfekcyjnie wyszkoleni w la-
taniu zarówno w dzień i w nocy. Loty 
wykonywane w  nocy odbywają  się 
zgodnie z przyjętym planem szkolenia 
pilotów i realizowane są od początku 

pojawienia się F-16 w Polsce, czyli od 
2006 r. Należy podkreślić, że loty nocne 
są realizowane przeważnie w jednym 
tygodniu miesiąca.

Czy są one konieczne? – Odpowiedz 
nasuwa się sama z powyższego. Należy 
pamiętać, że 31. Baza Lotnictwa Tak-
tycznego nie jest aeroklubem a jednostką 
BOJOWĄ. Piloci wykonujący loty nie 
robią tego dla własnej przyjemności, by, 
jak to się mówi w potocznym języku, 
„polatać sobie”, lecz szkolą się i ciągle 
podnoszą swoje umiejętności w pilotażu 
w celu ochrony granic Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz obywateli naszego państwa.

Czy „nasilenie” lotów będzie utrzy-
mane? – Nie można mówić o nasileniu 
lotów, gdyż loty, czy to dzienne czy 
nocne, odbywają  się zawsze z  takim 
samym nasileniem. Lato jest okresem, 
w którym pogoda sprzyja wykonywaniu 
szkolenia lotniczego. Zbliżamy się teraz 
do okresu jesiennego oraz zimowego, 
kiedy pogoda się diametralnie zmienia, 
więc loty będą realizowane w mniejszym 
zakresie.   (przyg. Joanna Cichoń, tel. 
61 8130011 wew. 35). Patrz też str. 57 
– „Niecywilizowany kraj”

Qn Kochanym Rodzicom – Iwonie 
i Robertowi Paluszczakom – z okazji 
25. rocznicy ślubu – szczęścia i ra-
dości z każdej chwili życzą Paulina, 
Jakub i Jerzy.   (sms)
Qn Z okazji 25. rocznicy ślubu – 

Iwonie i Robertowi Paluszczakom 
– dużo zdrowia, szczęścia i radości 
oraz spełnienia wszystkich marzeń 
życzą rodzice.   (sms)
Qn Kochanym wnukom – Basi i Mir-

kowi Kaźmierczakom – z okazji 15. 
rocznicy ślubu – błogosławieństwa 
Bożego na dalsze lata życzy babcia 
Maria.
Qn Z okazji 30. rocznicy ślubu – Bo-

żenie i  Wiesławowi Chermułom 
– moc najserdeczniejszych życzeń, 
dużo zdrowia, spełnienia marzeń 
oraz wielu łask Bożych życzą Mał-
gosia i Marcin.
Qn Z okazji 33. rocznicy ślubu – Jac-

kowi i Dorocie Przebierałom – dużo 
zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz 
ob�tych łask Bożych życzą przyja-
ciele z  Kowbojskiego Miasteczka 
w Luboniu.

Qn Drogim Jubilatom – Iwonce 
i Tomkowi Makulskim – z okazji 
21. rocznicy ślubu – dużo zdrowia, 
pomyślności, ob�tych łask Bożych 
życzą rodzice.   (sms)
Qn Kochanym Dzieciom – Basi i Mir-

kowi Kaźmierczakom – z okazji 15. 
rocznicy ślubu – Miłości i wytrwałości 
na dalsze lata życzy tata – Henryk 
Nowakowski.
Qn Z okazji 38. rocznicy ślubu Danu-

si i Andrzeja Izdebskich – wszyst-
kiego najlepszego, dużo zdrowia 
i uśmiechu na co dzień życzą ciocia 
z wujem.   (sms)
Qn Kochanym Rodzicom – Basi i Mir-

kowi Kaźmierczakom – z okazji 15. 
rocznicy ślubu – dużo zdrowia, szczę-
ścia, aby Wasza Miłość przetrwała 
dalsze lata bez żadnych trosk życzą 
dzieci: Kacper i Wiktoria.
Qn Z okazji jakże pięknej, 57. rocz-

nicy ślubu – Irenie i Zdzisławowi 
Dotkom – abyście dalej szli przez 
życie, trzymając się mocno za ręce, 
zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, 

zawsze pewni swoich uczuć życzą 
Szmytowie i Nowiccy.   (@)
Qn Z okazji 4. rocznicy ślubu Moni-

ki i Piotra Gaczyńskich składamy 
gorące życzenia: zdrowia, szczęścia, 
pomyślności oraz błogosławieństwa 
Bożego – rodzice i Jasiek.
Qn Kochanym Jubilatom – Alek-

sandrze i  Stefanowi Lorencom – 
z okazji 40-lecia zawarcia związku 
małżeńskiego – najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej pomyślności, la-
winy szczęścia i  dużo zdrowia na 
wiele następnych lat życzą: syn Piotr, 
synowa Joanna i wnuczek Franuś.
Qn Z okazji 63. rocznicy ślubu – ko-

chanym Rodzicom, Dziadkom i Pra-
dziadkom Marii i Janowi Jóskowia-
kom – serdeczne życzenia składają 
Grażyna i Roman z rodzinką.

POLICJA – STRAŻ / BAW SIĘ Z NAMI

Jak przesłać życzenia?
W związku z poszerzeniem 

oferty przesyłania życzeń do 
rubryk: „Z serca” i „Kolacja 
we dwoje”, zrezygnowaliśmy 
z zamieszczania specjalnego 
kuponu, na którym przyj-
mowaliśmy powinszowania. 
Teraz można je kierować do 
redakcji: e-mailem (adres:  
redakcja@wiescilubonskie.pl),  
S M S - e m  [ p o d  n u -
m e r  7 1 0 6 8  w y s ł a ć :  
TC.WLZSERCA.(treść życzeń 
do 160 znaków), koszt usługi 
– 1 zł netto (1,23 zł z VAT)] 
lub na kartkach (wrzucać do 
niebieskich skrzynek pocz-
towych na terenie miasta lub 
przynieść do redakcji, ul. 
Wschodnia 23A/62).   (red)

Qn W dniu 60. urodzin – Barbarze 
Szczepaniak – pełnym radości, ży-
czymy, aby uśmiech na Twej twarzy 
gościł! Niech się spełnia zawsze każde 
Twe marzenie, a smutek i cierpienie 
niech idą w zapomnienie. Z całego 
serca życzą: H. J. Michalscy z rodziną.

Qn Z okazji imienin – Mateuszowi 
Mikołajczakowi – zastępcy Burmi-
strza życzymy sukcesów w realiza-
cji działań dla dobra Miasta oraz 
pomyślności w życiu prywatnym.

Qn Teresie Zygmanowskiej – Prze-
wodniczącej Rady Miasta – z okazji 
imienin życzymy sukcesów na polu 
społecznym i prywatnym, zdrowia, 
pogody ducha, realizacji marzeń 
i celów.

Qn Stu lat i jednego dnia dłużej z oka-
zji urodzin – Łukaszowi Olesiakowi 
życzą przyjaciele z  Kowbojskiego 
Miasteczka w Luboniu.

Qn Właśnie mija kolejny rok naszego 
małżeństwa. Dziękuję Ci za szczę-
ście i dobroć, jaką mnie obdarzasz 
każdego dnia. Kochanemu Rober-
towi żona.

Qn Pani Bronisławie Nawrockiej – 
z okazji imienin – wielu pięknych 
dni, dużo zdrowia, szczęścia i radości 
oraz pociechy z prawnuków życzy 
Mateusz z babcią.

Qn Z okazji nadchodzących imienin 
dla Bronisławy Nawrockiej – moc 
najserdeczniejszych życzeń, dużo 
zdrowia, pomyślności, pociechy 
z prawników oraz stu lat życzy Ma-
teusz N. z Babcią.

Qn Dla Jadwigi Kurowskiej z okazji 
89. urodzin – dużo zdrowia, szczęścia, 
radości każdego dnia oraz wszelkiej 
pomyślności życzy M. N. z rodziną.

Z serca

Kolacja we dwoje

W tym miesiącu na kolację we 
dwoje do wybranego przez redakcję 
lokalu wybiorą się państwo Barba-
ra i Mirosław Kaźmierczakowi. 
Życzymy przyjemności. Prosimy 
o kontakt z redakcją.

Hałas F-16

Jolanta Małgorzata Włodarska  
z d. Wyżyn
ur. 24.09.1956 r. w Białymstoku
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zasoby pieniężne:
ok. 72 000 zł + ok. 230 USD + fundusz Arka – 
464 920 szt. – ok. 13 000 zł
Nieruchomości:
dom o powierzchni 136 m2 – wartości 300 000 zł 
(własność),
działka o powierzchni 844 m2 – wartość 100 000 zł 
(współwłasność),
działka o powierzchni 690 m2 – wartość 100 000 zł 
(własność)
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 99 016 zł,
umowa zlecenia – 4 146 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Nissan Qashqai (2011 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Dorota Maria Zielewicz z d. 
Gramza
ur. 23.01.1963 r. w Luboniu
dyrektor Przedszkola nr 1, ul. Sobieskiego 65
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
dom o  powierzchni 154  m2 – wartości ok. 
300 000 zł (współwłasność),
działka o powierzchni 2 000 m2 z budynkami 
gospodarczymi o powierzchni 45 m2 – wartość 
ok. 500 000 zł (współwłasność)
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie – 78 939 zł,
działalność osobista PZU – 911 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Dacia Duster (2011 r.) – 40 000 zł
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt mieszkaniowy – 18 877 CHF, kredyt sa-
mochodowy – 31 175 zł

Oświadczenia 
majątkowe

cd.  
ze str. 

21
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Nasza krzyżówka Poziomo
 4.  pasmo górskie w Górach Skal-

nych w Utah i Idaho (USA)
 7.  contessa, tytuł arysto-

kratyczny kobiet
 8.  torbacz z Australii
 9.  okrągły budynek z kopułą
 10.  długa kapota, fartuch, kitel
 11.  broń miotająca strzały
 13.  trudno dostępne miejsce w lesie
 15.  żona radży, hindu-

ska księżniczka
 16.  rzeka, wypływa z jezio-

ra Onega wpływa do je-
ziora Ładoga (Rosja)

 17.  tan
 18.  statek Jazona
 20.  porażka, klęska w grze, 

zakładzie, bitwie
 25.  rasa psów obronnych
 27.  kant, instruktor mu-

zyczny, waltornia
 28.  zasuwa, rozwora
 29.  niezidenty�kowa-

ny obiekt latający
 31.  imię męskie
 32.  gliniany instrument muzyczny

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 30 utworzą rozwiązanie, które 
po wpisaniu do kuponu należy do końca września, 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: Sierpień to drugi miesiąc wakacji. Nagrodę wylosował Irena 
Magdziak z ul. Żabikowskiej. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w go-
dzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Pionowo
 1.  śpiew kościelny
 2.  najstarszy polski dąb li-

czący kilkaset lat
 3.  stan podobny do snu, wy-

wołany sugestią
 4.  ferie
 5.  ryba z rodziny okoniowatych
 6.  wielkie fale wywoła-

ne trzęsieniem ziemi
 12.  Stany Zjednoczone
 13.  przyrząd optyczny sil-

nie powiększający obraz
 14.  kafejka, kafeteria
 15.  tarnik
 19.  gatunek kawy brazylijskiej
 21.  wyścigi łodzi wiosło-

wych, żaglowych
 22.  spis i sprostowanie błę-

dów w druku
 23.  okręg, rejon, okolica
 24.  kiwi
 25.  narzędzie stolar-

skie, rzeźbiarskie
 26.  jaskinia, pieczara

oprc. Bernard Stachowiak

Zabawa polega na odgadywaniu cie-
kawych i charakterystycznych miejsc 
w  Luboniu. Prosimy określić, co 

przedstawia opublikowana fotogra�a i gdzie 
obiekt  się znajduje. Odpowiedzi można 
przesyłać (również pocztą elektroniczną), 
dostarczać do Redakcji (ul. Wschodnia 
23 a lok. 62) albo wrzucać do niebieskich 
skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie 
miasta. Kartki z dopiskiem: „Zgadnij, co 
to” muszą być podpisane imieniem i na-
zwiskiem uczestnika konkursu. Wśród 
tych, którzy nadeślą poprawne odpowie-
dzi, rozlosujemy upominki. Prosimy też 
o nadsyłanie swoich propozycji (fotogra�i).

Opublikowane w ubiegłym miesiącu 
zdjęcie przedstawiało fragment nowego 
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (łącz-
nik) z głównym wejściem od ul. Szkolnej. 
Spośród poprawnych odpowiedzi wyloso-
waliśmy tę, którą nadesłał(a) Anna Ku-
bicka-Frąckowiak z ul. Tęczowej w Ple-
wiskach. Po odbiór niespodzianki zapra-
szamy do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62) 
w godzinach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

n
Nowy segment Szkoły Podstawowej nr 1 – widok od ul. Szkol-
nej   fot. Jan Błaszczak

Zgadnij, jakiego obiektu to fragment 
i gdzie się znajduje?   fot. Zbigniew Hen-
ciel

n
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Jak zwykle witam wszystkich, któ-
rzy lubią rozwiązywać łamigłów-
ki. Najpierw rebus. Rozwiązałeś? 

Odczytałeś hasło? Ciekawe, czy Ty 
również tak myślisz?

Lubisz matematykę? Wykonaj 
poniższe działania. Do każdego wy-
niku przyporządkowane są konkret-
ne litery. Uzupełnij tabelki właści-
wymi literami, a  dowiesz się, od 
nazwiska jakiego wybitnego Wiel-

kopolanina jedna ze szkół podsta-
wowych w naszym mieście przyjęła 
swoją nazwę. Powodzenia!

Na koniec rozwiązania zagadek 
z  poprzedniego miesiąca. Hasło 
krzyżówki brzmiało: WAKACYJNE  
WĘDRÓWKI, rebusu: ŻEGNAJCIE  
WAKACJE. Niespodzianki wyloso-
wali: Krzysztof Pancer z ul. Źródla-
nej, Matylda Ostrowska z ul. Ko-
śc iuszk i ,  Madzia  Wielgat 

z ul. Wschodniej. Po odbiór zapra-
szamy do redakcji w godzinach dy-
żurów.

Życzę Wam wszystkim, żebyście 
w tym roku szkolnym mieli czas na 
wszystko: na naukę, na rozwijanie 
zainteresowań i pasji oraz, co bar-
dzo ważne, czas na zabawę!

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla dzieci

Z okazji 25-lecia Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców 
„Wieści Lubońskie”, przypa-

dającego w grudniu 2015 r., już od 
kilku miesięcy zapraszamy czytel-
ników do udziału w największym 
w historii pisma konkursie z cen-
nymi nagrodami. Obdarujemy 25 
osób, a upominkami będą: kołdry 
antyalergiczne, komplety ręczników, 
bony do zrealizowania w różnych 
lubońskich �rmach, Pisma Święte, 
upominki jubilerskie, piłki nożne.

Co miesiąc prezentujemy po 
dwa wyrazy, które złożą się na koń-
cowe hasło. Ostatnia para ukaże się 
w  listopadowym wydaniu „WL”. 
Listę nagrodzonych opublikujemy 
w  grudniowym numerze „Wieści 
Lubońskich”.

We wrześniu przedstawiamy 
kolejne dwa elementy hasła: Nie-
zależny, Mieszkańców.

Sponsorzy nagród w konkursie:

Qn „Hanna Style” Bielizna damsko-
-męska i dziecięca – Hanna Nowak, 
Luboń, ul. Puszkina 38A,
Qn Beata Wiśniewska – Wielkopolska 

Giełda Odzieżowa w Poznaniu, boks 
169 – Pościele, Kołdry, Ręczniki,
Qn „Cafe Krzyżan” – Emilia, Michał 

Nowak, Luboń, ul. Wschodnia 22D, 
Wiry, ul. Komornicka 179,
Qn Zakład Jubilerski (Złoto-Sre-

bro) – Stanisław Miedziński, Lu-
boń, ul. Osiedlowa 15,
Qn „Stal-Bet” Maria, Jan Pawliccy 

– Materiały Budowlane, Luboń, 
ul. 3 Maja 10,
Qn Pracownia Krawiecka Konfek-

cja Męska Garnitury, Marynarki, 
Spodnie – Zenon Roszak, Luboń, 
ul. Kościuszki 55,
Qn Usługi Transportowo-Towaro-

we od 3,5  t – Przemysław Tylka, 
Luboń, ul. Drzymały 11a.

Władysław Szczepaniak

Jubileuszowy konkurs 
„Wieści Lubońskich”

W sobotę, 10 października, 
o godz. 19 w hali widowi-
skowo-sportowej Luboń-

skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
wystąpi zespół „Dżem”. Będzie to 
trzeci koncert tej bluesowej formacji 
w naszym mieście. Organizatorem 
imprezy jest Agencja B&B Audio Ja-
rosław Brussa. W ramach supportu 
przed koncertem gwiazdy wieczoru 
o godz. 18.30 wystąpi obchodząca 
w tym roku 5-lecie istnienia lubońska 
grupa „Antygrawitacja” której zało-
życielką, opiekunem i menedżerką 
jest Karolina Wilczyńska-Kąkol.

PAW

„Dżem” po raz trzeci

n
„Antygrawitacja” podczas jednej z prób mu-
zycznych w Gimnazjum nr 1. Jak zwykle towa-
rzyszy im ich opiekunka – Karolina Wilczyń-
ska-Kąkol   fot. Paweł Wolniewicz

Uwaga!
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 przyjmuje zapisy chętnych do 

udziału w zajęciach plastycznych dla dzieci „Kolorowe malowanie” oraz 
do Klubu Szachowego.

BM

PIĘKNY JUBILEUSZ 80 -LECIA 

ISTNIENIA OBCHODZI CHÓR „BARD” 
z LUBONIA 

 
       

OŚRODEK KULTURY w LUBONIU 
                  oraz 

zarząd chóru „BARD” 
            zapraszają  
na uroczystość 
jubileuszową, która 
odbędzie się  
26 września 2015 roku, 
w kościele 
pw. św. Jana Bosko 
w Luboniu 
 
 

Godz. 16 – msza święta, 
po mszy koncert jubilata 

W programie pieśni kościelne i świeckie 
Serdecznie zapraszamy! 
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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

  

    

W dzikie wino zaplątani...
W melancholię zaplątani...

Dyrektor artystyczny: Antoni Urban
Kierownik muzyczny: Maciej Szymański

Piosenki Marka Grechuty i Jonasza Kofty

Miasto Luboń

vii OGÓLNOPOLSKI
FESTIWAL PIOSENKI

w nowych aranżacjach młodych artystów...

Patronat medialnySponsorzy

GOSC SPECJALNY

ZESPÓŁ RAZ DWA TRZY

Lubon, Hala widowiskowo-sportowa LOSiR

Rozpoczecie Festiwalu: godz. 18:00

rne ii kz ad  z 20a 1p 5 3

Patronat honorowyOrganizator

Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

BILETY: kupbilecik.pl / biletyna.pl / LOSiR

Partnerzy

Normalny 30 zł / Ulgowy 20 zł�*
*szczegóły na www.lubon.pl

Qn 17 września, godz.  17 – spo-
tkanie autorskie i promocja książ-
ki Danuty Pytlak pt. „Medalion 
szczęścia” – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 19 września, godz. 16 – Stella 

Luboń-KS 1999 Łopuchowo – bi-
sko, ul. Szkolna
Qn 19 września – wycieczka do 

Schwerin – 2 zamki w Niemczech 
Północnych – organizator szkoła 
językowa GERMAN – informacje 
601 169 908
Qn 21 września, godz. 16-18 – dy-

żury radnych dla mieszkańców: T. 
Zygmanowska – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2; M. Szwacki – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42; P. Izydorski – Gimnazjum 
nr 1, ul. Armii Poznań 27; D. Fra-
nek – Ośrodek Kultury, ul. Sobie-
skiego 97
Qn 24 września, godz. 17 – otwarte 

obrady Rady Miasta Luboń – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2
Qn 25 września, godz. 11 – spotkanie 

informacyjne i dyskusja nt. utwo-
rzenia Domu Dziennego Pobytu 
dla seniorów – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97
Qn 26 września – wyprawa Sekcji 

rowerowo-biegowej „Więcej Lepiej 
Konkretniej Absolutnie” do Piły – 
informacje tel. 510 633 766
Qn 26 września, godz. 12 – mecz 

Luboński KS-Vitcovia Witkowo – 
stadion miejski, ul. Rzeczna
Qn 26 września – pierwsza wyciecz-

ka busem spod Muzeum Narodo-
wego w  Poznaniu w  godz. 10-13 
Lubońskim Szlakiem Architektury 
Przemysłowej – patrz str. 6.
Qn 27 września, godz. 16 – Pogrom 

Luboń-Rożnovia Rogożno – stadion 
miejski, ul. Rzeczna
Qn 28 września, godz. 17.30 – Klub 

Szachowy – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn do końca września – wystawa 

obrazów, instalacji i fotogra�i Mag-
daleny Kozickiej pt. „Bliżej” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 1 października o godz. 17 – in-

auguracja roku akademickiego Lu-
bońskiego Uniwersytetu III Wieku 
– Gimnazjum nr 2, ul. Kołłątaja.
Qn 2 października, godz. 12 – czy-

tanie bajek – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 3 października, godz. 16 – Stella 

Luboń-Czarni Czarniejewo – bo-
isko, ul. Szkolna
Qn 5 października, godz. 16-18 – 

dyżury radnych dla mieszkańców: 
Ł. Budzyński – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2; P. Bartkowiak 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42; T. Kołodziej – Gimnazjum 

nr 1, ul. Armii Poznań 27; K. Wil-
czyńska-Kąkol – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97
Qn 7 października, godz. 19 – „Śpie-

wać każdy może” – zapraszamy 
do wspólnego śpiewu – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

Qn 10 października, godz. 12 – Lu-
boński KS-Piast Kobylnica – stadion 
miejski, ul. Rzeczna
Qn 11 października – V turniej bule 

z cyklu „Leclerc Luboń CUP 2015” 
– bulodrom, ul. Dojazdowa
Qn 11 października, godz. 16 – Po-

grom Luboń-NKS Niepruszewo – 
stadion miejski, ul. Rzeczna
Qn 12 października  – spotkanie 

Klubu Miłośników Historii (chętnych 
zapraszamy) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 13 października, godz.  14 –  

spotkanie Klubu Ludzi Niewido-
mych i Słabowidzących „Promyk” 

– Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42
Qn 17  października, godz.  15 – 

Stella Luboń-Maratończyk Brzeźno 
– boisko, ul. Szkolna
Qn 19 października, godz. 16-18 – 

dyżury radnych dla mieszkańców: 
P. Goryniak – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2; T. Zygmanowska 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42; M. Samulczyk – Gimnazjum 
nr 1, ul. Armii Poznań 27; M. Woź-
niak-Patej – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97

oprac. HS
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Zgony

Śluby
31.07.2015 r.

Qn Leszek Maciej Juchnowski  
 i Marianna Gryczka
08.08.2015 r.
Qn Jarosław Aleksander Broda  

 i Aleksandra Necelman
Qn Roman Marcin Jarysz  

 i Aneta Renata Barkowska

Qn Dawid Flieger  
i Elżbieta Kachel
14.08.2015 r.
Qn Rafał Robert Mizerka  

i Marta Biskup
15.08.2015 r.
Qn Krzysztof Piotr Kozłowski  

i Daria Dorota Madalińska
W sierpniu zawarto 22 związki 

małżeńskie, 17 par nie wyraziło 
zgody na publikację danych.

02.08.2015 r.
Qn Aleksander Paweł Chojnacki ur. 

1964 r.

04.08.2015 r.
Qn Maciej Matuszak ur. 2011 r.

08.08.2015 r.
Qn Marta Skorupińska ur. 1918 r.

14.08.2015 r.
Qn Bożena Ludwiczak ur. 1928 r.

Jagoda Wawrzyniak
zastępca kierownika USC

17 sierpnia 2015 r. towarzyszyliśmy w ostatniej drodze zasłużonego lo-
kalnego działacza społecznego, wybitnego regionalisty, w latach 1987-2012 
prezesa, a następnie prezesa honorowego Towarzystwa Miłośników Miasta 
Lubonia (TMML)

Antoniego Przybylskiego
Rodzinie i wszystkim bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

W imieniu zarządu oraz członków TMML
Przemysław Maćkowiak – prezes

Od 31 sierpnia br. wprowa-
dzono następujące zmiany 
w komunikacji publicznej:

Qn linia 601 została zawieszona – 
od października jest planowane 
uruchomienie nowej linii miej-
skiej nr 690;
Qn linia 602 – liczba kursów i godzi-

ny odjazdów pozostały bez zmian 
w stosunku do letniego rozkładu;

Qn linia 603 – przywrócono kurs 
szkolny z przystanku Luboń/Lasek 
o godz. 7.05;
Qn linia 614 i 701 – w dni robocze 

kursy w porannym i popołudniowym 
szczycie komunikacyjnym odbywa-
ją się co 40 minut;

Nie uległy natomiast zmianie 
rozkłady jazdy linii nr: 610, 611, 616 
i 702.

ZTM

Zmiany w rozkładach jazdy

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali wiele serca i życz-
liwości w bardzo bolesnych dla nas chwilach, dzieląc nasz smutek, 
pocieszając słowem i dodając otuchy. Dziękujemy także za przybycie 
na uroczystość pogrzebową naszego taty

śp. Antoniego Przybylskiego
za liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty.
Uczucie wdzięczności kierujemy do Księży za odprawienie uro-

czystej mszy świętej i  ceremonii pogrzebowej. Dziękujemy Rodzi-
nie, Pocztom Sztandarowym, Władzom Miasta, Harcerzom, Straży 
Miejskiej, Chórowi „Bard”, Przyjaciołom, Znajomym oraz wszystkim 
osobom uczestniczącym w pogrzebie.

Szczególnie dziękujemy Firmie „Memento Mori” za pomoc oraz 
pełne godności pochowanie taty.

synowie z rodzinami

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”
Karol Wojtyła

Z głębokim żalem, łącząc się w smutku z Rodziną,
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Antoniego Przybylskiego

Długoletniego druha chóru „Bard” w  Luboniu, odznaczonego 
przez Polski Związek Chórów i Orkiestr – Złotą Odznaką. W gronie 
śpiewaków przebywałeś od września 1998 roku. W latach 2000-2002, 
jako prezes TMML, wspólnie z zarządem chóru „Bard”, byłeś współ-
organizatorem Powiatowych Przeglądów Chórów, które odbywały się 
w Luboniu.

Mimo postępującej choroby, wiernie uczestniczyłeś w  lekcjach 
zespołu, cieszyły Cię występy chóru, dobrze czułeś się w naszym to-
warzystwie. Grono śpiewaków straciło serdecznego, wrażliwego na 
piękno pieśni przyjaciela.

Dziękujemy Ci, Drogi Antosiu, że byłeś z nami. Dziękujemy Ci za 
przyjaźń, życzliwość, koleżeństwo i pomoc. Zachowamy to wszystko 
głęboko w naszych sercach. Żegnamy Cię w wielkim smutku, składa-
jąc Twojej Rodzinie wyrazy serdecznego współczucia.

Chór „Bard” zaśpiewa Tobie na mszy św. 6 grudnia 2015 roku 
o godz. 9.30 w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Luboniu.

Za zmarłego została odprawiona msza św. pogrzebowa 17 sierpnia 
2015 roku w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Luboniu, pogrzeb 
odbył się na cmentarzu w Wirach.

śpiewacy Chóru „Bard” z dyrygentem

Poszukujesz swojego zaginionego pupila lub chcesz 
zaadoptować psiaka, zajrzyj do zakładki „Zaginione 
zwierzęta” na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Luboń. Są tam informacje nt. schroniska w Przyborówku 
k. Szamotuł, gdzie tra�ają bezdomne zwierzęta z Lubo-
nia. Przed wizytą w schronisku trzeba się skontaktować 
z Wandą Jerzyk tel. 501 770 118, 886 368 528; e-mail:we-
ronika@przytuliskauwandy.pl.

Zanim zwierzę tra� do Przyborówka, przez 24 go-
dziny przebywa w  „Kom-Lubie” (tel. 61  813  05  51). 
Apelujemy o powiadamianie właścicieli o ich wałęsają-
cych się psach lub poinformowanie „Kom-Lubu”. Można 
też pomóc zwierzętom w  schronisku w  Przyborówku 
i  przynieść dary do: OSP, Gimnazjów nr  1 i  2, Szkół 
Podstawowych nr 1, 3 i 4, Urzędu Miasta lub „Kom-Lu-
bu” (koordynująca akcję – Magdalena Kryś).

PAW

Zaginione zwierzęta

n
Znaleziony na tere-
nie Lubonia Patanko-
wy liczy na szybkie 
pojawienie się 
w schronisku kogoś, 
kto go przygarnie do 
swojego domu  fot. 
www.lubon.pl
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OGŁOSZENIA

Korepetycje
Qn Matematyka, �zyka, – nauczyciele, 

dojazd; tel. 532 996 938   (h-195 VII-XII)
Qn Język niemiecki – korepetycje; tel. 

600 351 347   (097)
Qn Matematyka, nauczyciel; tel. 796 906 506   

(h-235 VII-IX)
Qn Korepetycje niemiecki, dojeżdżam; 

tel. 505 448 085   (r-249 VIII-X)
Qn Doktor nauk przyrodniczych udzie-

la lekcji biologii, chemii i biochemii na 
wszystkich poziomach nauczania; tel. 
601 947 721    (r-262 VIII-IX)
Qn Korepetycje z matematyki i �zyki na 

wszystkich poziomach nauczania; tel. 
601 757 522   (r-262 VIII-IX)
Qn J. niemiecki; tel. 600  816  007   (r-

264 VIII-XI)
Qn Angielski, niemiecki – wszystkie po-

ziomy nauczania, przygotowanie do 
matury, certy�katów, własne materia-
ły dydaktyczne, dojazd do ucznia; tel. 
784 878 579   (h-281 IX)
Qn Matematyka, �zyka – gimnazjum, 

liceum, przygotowanie do egzaminu 
maturalnego, dojazd do ucznia; tel. 
697 748 835   (h-281 IX)
Qn Korepetycje j. angielski z dojazdem 

do ucznia; tel. 785 602 439   (r-289 IX)
Qn Korepetycje – matematyka, �zyka, 

chemia – absolwentka Politechniki; 
tel. 785 602 438   (r-289 IX)
Qn Chemia, �zyka, matematyka – ko-

repetycje, gimnazjum; tel. 785 602 439   
(r-289 IX)
Qn Angielski, niemiecki – korepetycje 

z dojazdem do ucznia; tel. 723 517 463   
(r-289 IX)
Qn Matematyka, �zyka, chemia – kore-

petycje; tel. 509 728 962   (r-290 IX)
Qn Angielski korepetycje – szkoła podsta-

wowa i gimnazjum – student Wydziału 
Prawa i  Administracji UAM Poznań, 
tanio; tel. 600 674 710   (h-308 IX)
Qn Nauka gry na pianinie, keyboardzie, 

klarnecie, saksofonie; tel. 608 461 180   
(pw)
Qn Korepetycje z języka polskiego; tel. 

602 671 580

Praca
Qn Zakład dekarski przyjmie dekarzy – 

pracowników; tel. 606 666 153   (r-tw)
Qn Przyjmę pracowników do wykańcza-

nia domów i mieszkań; tel. 513 130 522   
(m-IX-II)
Qn Pracowników produkcyjnych, spawa-

czy MAG poszukuje STEELPRESS SP. 
z O.O., Luboń, ul. Powstańców Wlkp. 48; 
kadry@spp.net.pl   (r-VII-XI)
Qn Pracowita, dokładna i sumienna pani 

szuka pracy (prasowanie), tel. 603 724 937   
(a-VIII-X)
Qn Zaopiekuję się dzieckiem; tel. 603 724 937   

(h-IX)
Qn Stacja Paliw Orlen w Luboniu zatrudni 

pracowników do obsługi klientów. Pro-
szę o składanie CV na stacji paliw Orlen 
Luboń, ul. Sobieskiego lub zgłaszać się 
pod nr. tel. 695 355 079   (a-IX)
Qn Energiczna Pani z doświadczeniem 

szuka pracy jako pomoc kuchenna lub 
pomoc przy sprzątaniu, tel. 536 427 533   
(a-IX)
Qn Dokładna, sumienna, uczciwa pani po-

sprząta mieszkanie 1 lub 2 razy w tygodniu, 
Luboń i okolice; tel. 695 746 028   (h-IX)
Qn Stolarnia zatrudni rencistę emeryta 

na ½ etatu; 502 390 846   (h-IX)
Qn Zaopiekuję się dzieckiem w Luboniu – 

doświadczenie i referencje; tel. 669 183 124   
(h-IX)
Qn Zaopiekuję się starszą osobą lub dziec-

kiem (2 razy w tygodniu po 4 godziny) 
– Patrycja; tel. 516 448 187   (h-IX)
Qn Technik samochodowy szuka pracy 

– doświadczenie w pracach mechanicz-
nych, ślusarskich i  elektrycznych; tel. 
513 441 740   (m-IX)
Qn Zaopiekuję  się starszą osobą; tel. 

506 972 639   (h-VIII)
Qn Fryzjera (fryzjerkę) do salonu w Luboniu 

zatrudnię; tel. 501 129 043
Qn Miła, sumienna, uczynna, dokład-

na pani posprząta mieszkanie 1 lub 2 
razy w tygodniu Luboń i okolice; tel. 
695 746 028

Usługi
Qn Projektowanie, zakładanie i konser-

wacja ogrodów, oczka wodne, fontanny, 

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 ogrody zimowe, akwaria, rozdrabnianie 
i utylizacja gałęzi, tel. 501 595 730   (rr-do)
Qn Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
Qn Naprawa 24 h, montaż junkersów, ko-

tłów, kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   
(r-210 VII-IX)
Qn Karcher: tel. 664 222 905   (r-118 IV-IX)
Qn Malowanie, szpachlowanie, tapeto-

wanie; tel. 601 57 44 87   (r-122 IV-XII)
Qn Układanie płytek; tel. 502  297  179   

(h-265-VIII-XI)
Qn Cyklinowanie i  lakierowanie; tel. 

61 8 133 945   (314)
Qn Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrau-
liczne – złota rączka – tel. 503 712 456   
(a-276 IX)
Qn Karcher – czyszczenie: dywanów, wy-

kładzin, tapicerek meblowych i samo-
chodowych. Czyszczenie, konserwacja 
skór – auto – dom. Polerowanie, zabez-
pieczenie lakieru. Wystawiam faktury 
VAT. Tel. 600 217 065   (m-288 IX)
Qn Usługi krawieckie; tel. 504  209  889   

(m-295-IX-II)

Nieruchomości
Qn Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam 

działkę budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy 
jeziorze, tel. 600 322 991   (r-209-VII-IX)
Qn Wynajmę halę dwupoziomową, 320m², 

tel. 509 127 704   (a-261 VIII-IX)
Qn Odstąpię strzeżone miejsce parkingo-

we ul. Wschodnia 29, tel. 506 030 774   
(h-282 IX)
Qn Sprzedam działkę budowlaną 1809 m 

na ulicy Kotowo, tel. 506 685 711   (h-
285 IX)
Qn Szukam taniego pokoju od zaraz, tel. 

781 410 297   (a-311 IX)

Inne
Qn Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i go-

tówka do ręki; tel. 798  827  337   (m-
223 VII-IX)
Qn Skup książek 1 zł – 1 kg; tel. 503 622 212   

(a-271 IX-XI)
Qn Kto nieodpłatnie przekaże tapczan dla 

potrzebującej osoby? Tel. 517 146 701   (pw)

Stowarzyszenie Uniwersytet Lu-
boński Trzeciego Wieku (ULTW) 
ogłasza rekrutację na V  rok 

akademicki 2015/2016. W imieniu 
Zarządu Stowarzyszenia zapraszamy 
wszystkich seniorów, którzy chcą się 
kształcić, interesują się różnymi dzie-
dzinami nauki, pragną rozwijać swoje 
pasje i dzielić się nimi, chcą kreować 
rzeczywistość i poznawać pełnych 
energii ludzi w  podobnym wieku. 
Z nami życie na emeryturze może 
być bardzo ciekawe i pełne wrażeń.

Wymagane dokumenty: 1. De-
klaracja (do pobrania na stronie 
internetowej ULTW, w  informacji 
– parter Urzędu Miasta, pl. Edmun-
da Bojanowskiego  2, w  Ośrodku 
Kultury, ul. Sobieskiego 97, Biblio-
tece Miejskiej, ul. Żabikowska  42 
i  w  Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej przy ul. Źródlanej 1); 2. 

kserokopia obu stron dowodu oso-
bistego; 3. kserokopia opłaty seme-
stralnej.

Wszystkie dokumenty (dekla-
rację, kserokopię dowodu osobiste-
go i  kserokopię opłaty) składamy 
w Bibliotece Miejskiej lub Ośrodku 
Kultury.

Prosimy o  wniesienie opłaty 
w wysokości 50 zł. na semestr do 30 
września 2015 r. Należność prosimy 
wpłacać na konto: Poznański Bank 
Spółdzielczy w Luboniu, nr konta: 
18904310382038006054940001 
z dopiskiem: Uniwersytet Luboński 
III Wieku – opłata za semestr zimowy.

Inauguracja roku odbędzie  się 
1 października o  godz.  16.30 
w Gimnazjum nr 2 przy ul. Kołłą-
taja.

Zbigniew Jankowski
prezes Stowarzyszenia ULTW

Uniwersytet III Wieku
Nabór na nowy rok akademicki
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ALARMOWE
Qn KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, 
tel. 61 813 09 97
Qn POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15 – pomoc doraźna  
pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.

 – tel. 61 864 88 94, 
 wypadki, nagłe zachorowania  

– tel. 112 lub 999
Qn STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzyso-

wego, tel. 697 630 284
Qn STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91
Qn POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
Qn POSTERUNEK ENERGETYCZNY

 ul. Fabryczna 4, tel. 61 813 03 02, zgło-
szenia usterek, tel. 24h 991 (informacje 
o planowanych przerwach w dosta-
wach prądu); www.operatorenea.pl
Qn ENETA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
Qn  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 697 630 824
Qn SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
Qn  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
Qn PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
Qn  Centrum Zagospodarowania Odpa-
dów – Selekt –sp. z o.o. (instalacja)

 www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE
Qn   TRANSLUB

ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

Qn  ZARZĄD TRANSPORTU  
MIEJSKIEGO

 ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; 
tel. 61 834 61 26 lub 61 633 53 19; 
ztm@ztm.poznan.pl

 Rozkład jazdy:  
http://www.ztm.poznan.pl/rozklad/
Qn STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
Qn POCZTY

– ul. Wschodnia 22/19 C,  
tel. 61 899 11 41,  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 61 813 03 52, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 18, tel. 
61 813 02 33, pn. – pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 
61 813 03 82,  pn. – pt. 8 – 18
Qn LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

 Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego

- ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 810 48 31

- ul. dr. Romana Maya 1 A,  
tel. 61 890 04 85

- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
 Po godz. 18, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11
Qn  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
Qn PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDRO-
WIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
Qn GMINNA KOMISJA ROZ-
WIĄZYWANIA PROBLE-
MÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
Qn APTEKI CZYNNE PO 19

– „Złoty Lek”, ul. Żabikow-
ska 16, tel. 61 813 08 11, pon. 
– pt. 9 – 22, sob. 9 – 18

– „Alga” CH PAJO, ul. Żabikowska 66, tel. 
61 899 41 27, pon. – sob.  
9 – 21, niedz. 10 – 21

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51 lok. 1, tel. 
61 810 31 85, pon. –  
pt. 8 – 21, sob. 8 – 14

– „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44,  
tel. 61 893 16 06, pn. – pt. 
8 – 20, sob. 8 – 14

– „Niezwykła”, ul. Fabryczna (naroż-
nik z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 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
Qn KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

Qn 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
Qn URZĄD MIEJSKI w LUBONIU

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.wokiss.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
Qn BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
Qn MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
Qn KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. 1 Maja 4, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bo-
janowskiego – pl. E. Bojanow-
skiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
Qn MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
Qn BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl, 
ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  
pn., śr. 12 – 20, wt., czw. 9 – 15, 
pt. 12 – 19, sob. 9 – 13 (VII i VIII: 
pt. 9 – 15, sob. nieczynne)

 Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przy-
chodnia), tel. 785 874 382, pn. 11.30–18,  
wt. 9 – 15, śr. 10.00 – 16.30 

 Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 97 (Ośrodek 
Kultury) wt., czw. 12 – 19,  
pt. 9 – 15, tel. 607 874 382
Qn OŚRODEK KULTURY

 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, 
kom. 500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

Qn  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu
Qn PRZEDSZKOLA

Publiczne:
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Tip-Topka Odkrywcy,  

ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06
- Nr 5 Weseli Sportowcy,  

ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 

tel. 61 893 03 59
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 

ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42
Niepubliczne:
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Sióstr Służebniczek, pl. E. Boja-

nowskiego 6, tel. 500 405 422
- Calineczka, ul. Poniatowskiego 42 A, 
 tel. 61 813 95 55
- Chatka Skrzatka, ul. Szkolna 68,  

 tel. 608-396-840
- Czarodziejski Ogród, ul. Kopernika 10a,  

tel. 61 639 58 08
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  

tel. 881 693 625
- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  

tel. 694 994 700
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

Qn SZKOŁY PODSTAWOWE
 Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  

tel. 61 813 04 92
 Nr 2, ul. Żabikowska 40,  

tel. 61 813 03 92
 Nr 3, ul. Dąbrowskiego 2a,  

tel. 61 813 04 42
 Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
Qn GIMNAZJA

 Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  
tel. 61 810 28 38

 Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  
tel. 61 893 23 16
Qn GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostat-
ni pt. miesiąca mityng otwarty) sal-
ka Zgromadzenia Sióstr Służebni-
czek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
Qn  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury człon-
ków rady nadzorczej – pierw-
szy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  LUBOŃSKI
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