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Warto poczekać?
Nie wszyscy chcą 
dostrzec i  zrozu-
mieć walory oraz 
funkcję niezależnej 
prasy. Tęsknią za 
jedynie słuszną wi-
zją rzeczywistości 
przedstawianą oczy-
ma władzy. Dzien-
nikarza widzieliby 
raczej jako rzecznika prasowego, czyli 
bezrefleksyjnego przekaziciela słów 
słusznie wiedzących, bo jak mawiał śp. 
Włodzimierz Kaczmarek – pierwszy 
burmistrz Lubonia, który pełnił tę funk-
cję przez 4 kadencje – „Kto ma władzę, 
ten ma rację”. Poważnie traktując pod-
tytuł – Niezależny Miesięcznik Miesz-
kańców – łatwo zrozumieć, że misją tego 
czasopisma jest służba lokalnym obywa-
telom. To nie znaczy, że odmawiamy 
zabierania głosu przedstawicielom naszej 
władzy samorządowej, wręcz przeciwnie, 
przy różnych okazjach namawiamy do 
dzielenia się swoją wizją lubońskiej rze-
czywistości i  czynnego uczestnictwa 
w  opiniotwórczym głosie wyrażanym 
w „Wieściach Lubońskich”.

O milionach
Zapewniamy, że o 13 milionach do�nan-
sowania dla naszego miasta będziemy 
jeszcze pisać, a bilans końcowy materia-
łów przedstawianych w „WL” w tej spra-
wie powinien być dobry. „Załatwienie” 
tak dużej sumy pieniędzy to niemałe 
osiągnięcie, o  czym na sierpniowej 
okładce, w pierwszej zajawce, informo-
waliśmy. Mój poprzedni wstępniak tak-
że w pierwszym akapicie, do pogodnych 
zaliczył ten „wielki sukces i zasługę władz 
samorządowych Lubonia”. Kto chciał, 
ten przeczytał, kto nie chce, to i tak nie 
będzie widział.
Jak mawia przysłowie, „Nie chwal dnia 
przed zachodem słońca”. Czy samo zdo-
bycie dużych pieniędzy, dajmy na to 
„premii ekstra” ok. 11% rocznych do-

chodów, czyli około półtorej dodatkowej 
pensji, to już wielki sukces? Dla szarego 
człowieka (pracownika, rencisty) z pew-
nością tak. Należy jednak pamiętać, że 
wciąż są zawody lub stanowiska (w tym 
urzędników samorządowych), którym 
obligatoryjnie przypada w  udziale tak 
zwana 13.  pensja (relikt poprzedniego 
systemu). Każda dodatkowa kasa, chyba 
dla każdego, jest zawsze dobrą nowiną. 
Jednak pełen sukces i zadowolenie będzie 
wówczas, gdy po pewnym czasie doko-
namy bilansu, na co i jak spożytkowali-
śmy pieniądze. Czy załatwiliśmy nieroz-
wiązane od dawna, „leżące na sumieniu”, 
najpilniejsze i najpotrzebniejsze sprawy? 
Czy dokonaliśmy rozsądnych zakupów, 
nie przedmiotów „potrzebnych jak rybie 
ręcznik”? Czy zainwestowaliśmy w dobre 
kierunki, czy przehulaliśmy na wywcza-
sach, kasynie itp.? Czy ulokowaliśmy na 
giełdzie, w obligacjach, zostawiliśmy na 
tzw. szarą godzinę, czy ze szczodrości 
serca dorzucimy grosza jakiejś ulubionej 
fundacji? Każdy zrobi to inaczej. Dlate-
go ocenę wydatków z  kasy miejskiej 
pozostawmy samym mieszkańcom, po 
ich spożytkowaniu (ewentualnie też in-
stytucjom do tego powołanym).
QQ Zmęczonych tematem LOSiR-u uspo-

kajam, w tym numerze prawie ani słowa. 
Czy jest nadzieja, że po spotkaniu („wy-
mianie poglądów”), jakie miało miejsce 
5 września, coś się zmieni? Jakub Bielaw-
ski (radny składający interpelacje w spra-
wach tej placówki), dla którego głównie 
zostało ono zorganizowane, nie chce na 
razie zabierać głosu.
QQ Dla mnie najmilsza jest sprawa gro-

bu Kazimierza Grendy. Wielki szacunek 
i dzięki dla �rmy „Memento Mori” – fun-
datora pięknego nagrobka. Może warto 
uhonorować tych ludzi „Medalem Zasłu-
żony dla Miasta Luboń” albo statuetką 
„Siewca roku 2017”? Myślę, że zasłużyli 
na takie wyróżnienia, a będzie im miło.

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”
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4 września 2017 r. przejdzie do historii 
polskiej edukacji jako dzień wielkiej 
zmiany. Historia zatoczyła koło i wróci-
liśmy do starych rozwiązań. Powstałe 1 
września 1999  r. gimnazja, jako drugi 
obowiązkowy poziom kształcenia, 
z dniem 31 sierpnia 2019 r., w wyniku 
reformy systemu oświaty, zostaną zli-
kwidowane. Na mocy ustaw z 14 grudnia 
2016  r. struktura szkół objęła: 8-letnią 
szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogól-
nokształcące, 5-letnie technikum, 3-let-
nią szkołę branżową I stopnia i 2-letnią 
szkołę branżową II stopnia. Od tego roku 
szkolnego gimnazja i zasadnicze szkoły 
zawodowe nie prowadzą rekrutacji. Re-
formę wprowadziła minister edukacji 
narodowej, Anna Zalewska.

9 stycznia 2017  r., po podpisaniu 
ustaw przez prezydenta, Andrzeja 
Dudę, oraz opublikowaniu ich 11 
stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw, 
reforma stała się faktem. Dyrektorzy, 
nauczyciele i  ludzie oświaty mieli 
kilka miesięcy na reorganizację szkół, 
stworzenie nowych programów na-
uczania, napisanie podręczników, 
zmiany kadrowe. Lubońskie szkoły 
także musiały zmierzyć  się z  nową 
rzeczywistością. Gimnazjum nr  1 
zostało włączone do SP3, a Gimna-
zjum nr  2 do nowej Szkoły Podsta-
wowej nr  5. Pozostałe szkoły z  sze-
ścio- stały  się 8-klasowe. Zmiany 
nastąpiły również w obwodach.

Wyjątkowe 
rozpoczęcie 
roku szkolnego 
o dby ł o   s i ę 
w  nowej SP  5, 
w   k t ó r e j 
o  godz.  12 po 
raz pierwszy 
naukę rozpo-
częli uczniowie 
klas 1 i  3 oraz 
oddziału 
przedszkolne-
go. Zrealizowa-
ło się pierwot-
ne przeznacze-
nie tej placów-
ki, budowanej 

Wyjątkowe rozpoczęcie

jako szkoła podstawowa. Wśród zapro-
szonych gości była pani burmistrz, Mał-
gorzata Machalska, oraz przewodniczą-
cy Rady Rodziców, Miron Kozłowski. 
W powietrzu czuć było podekscytowa-
nie, zarówno dzieci, ich rodziców, jak 
i  pracowników nowej szkoły i  gości. 
Wszyscy mieli świadomość, że uczest-
niczą w ważnym i przełomowym wyda-
rzeniu. Pani Burmistrz skierowała słowa 
uznania do dyrekcji i grona pedagogicz-
nego za ogrom pracy włożony w to, aby 
5 września mogły rozpocząć  się lekcje 
w  SP  5. Dzieciom natomiast życzyła 
sukcesów i  radości. Ciepłe słowa do 
najmłodszych skierowała także pani 
dyrektor, Jolanta Walczak, obiecując im 
wszelką pomoc oraz życzliwość. Nato-

miast pan Miron przekonał dzieci, że 
szkoła może być równie ciekawa jak 
wakacje. Następnie, jakby nawiązując do 
słów przedstawiciela Rady Rodziców, 
gimnazjalna klasa 2a pod kierunkiem 
Kamilli Kursawe-Ciemny i  Michała 
Garstkiewicza przedstawiła część arty-
styczną. Jej głównym tematem był spór 
między szkołą a wakacjami o to, które 
z nich jest lepsze. Kaczuszkowy taniec 
i cukierki były zapowiedzią miłych chwil 
w murach nowej szkoły.

BS

Q
Najmłodsi uczniowie nowej SP 5 witani w murach nowej szkoły przez władze mia-
sta, dyrektor, przedstawiciela rodziców i nauczycieli   fot. Beata Stempczyńska

Q
Maluchy z oddziału przedszkolnego („0”) SP 5 przy przyjaznych 
stolikach, a w głębi przejęci rodzice   fot. Beata Stempczyńska

Z jednej strony �ligranowa i delikatna, 
z drugiej – silna, odważna, zarządzająca 
dużą szkołą kobieta. Jolanta Walczak, 
dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw-
ła II, kilka miesięcy temu w wyniku re-
formy oświaty stanęła przed ogromnym 
wyzwaniem – przekształcenia dotych-
czasowej placówki w Szkołę Podstawową 
nr 5. Jak sobie poradziła i jakie ma plany 
na przyszłość? Jakie ma powody do 
dumy i co jeszcze chce zrobić? Czy nowa 
szkoła pod jej kierownictwem stanie się 
równie dobra, jak poprzednia?

„Wieści Lubońskie”: Pani Dyrektor, 
dokonała się rewolucja. Jak przebiegał 
proces powstawania nowej szkoły?

Jolanta Walczak: Wszystko zaczęło się od 
decyzji prawnej (przyp. red. – czyli pod-
pisania aktów prawnych, wprowadzających 
zmiany w  systemie oświaty, dotyczące 
nowego ustroju szkolnego – Ministerstwo 
Edukacji Narodowej). Już jesienią 2015 
roku pojawiły  się zapowiedzi zmian 
w  szkolnictwie. Czekaliśmy jednak na 
ostateczną decyzję. Mieliśmy nadzieję, że 
może jednak gimnazja nie zostaną zlikwi-
dowane. Stworzyliśmy dobrą szkołę, mie-
liśmy wiele naprawdę dobrych efektyw-
nych rozwiązań. Po tych latach wdrażania 
nastąpił moment, kiedy już wszystko zna-
lazło się na właściwym torze. Chcieliśmy 

kontynuować swoje projekty (np. klasy 
o  zwiększonej liczbie języków, oddziały 
o zwiększonej liczbie godzin matematyki 
i  �zyki czy w-f). Skoro jednak reforma 
oświaty stała  się faktem, jako dyrektor 
podjęłam wyzwanie. Decyzją władz miasta, 
przy mojej pełnej akceptacji, zaczęliśmy 
proces przekształcania gimnazjum 
w szkołę podstawową. To ogromna od-
powiedzialność i wielkie wyzwanie. Były 
trzy możliwości. Mogliśmy zostać wy-
gaszeni (najgorsze rozwiązanie), prze-
kształcić  się w  liceum lub inną szkołę 
średnią albo w  piątą lubońską szkołę 
podstawową, która przyjmie dzieci we-
dług starych obwodów, chodzące do 
Szkoły Podstawowej nr 1, 2 i 4. 30 mar-
ca 2017 r. uchwałą Rady Miasta powo-
łano Szkołą Podstawową nr 5, która mia-
ła zacząć funkcjonować od 1 września 
2017 roku. Następnie trwały rozmowy, jak 
ma wyglądać rekrutacja, które klasy utwo-
rzyć i jak dostosować budynek. Było kilka 
pomysłów. Ostatecznie przepisy pozwoli-
ły na to, aby do nowo tworzonej szkoły 
podstawowej, powstałej z przekształcenia 
gimnazjum, mogli przyjść uczniowie z in-
nych szkół lubońskich, ze wszystkich po-
ziomów. Postanowiliśmy wykorzystać 
możliwości szkoły (duży budynek, dobrze 
wyposażone pracownie, wykwali�kowana 
kadra). W lutym uczestniczyłam w spo-
tkaniach władz miasta z rodzicami w mo-

jej szkole i Szkole Podstawowej nr 2, za-
chęcając do podjęcia decyzji o zapisaniu 
dzieci do SP 5. 6 marca zorganizowali-
śmy „Drzwi otwarte”. Do ostatnich dni 
nie wiedziałam, ilu uczniów do nas 
przyjdzie. Ostatecznie jest ich więcej, niż 
planowałam. Mamy w tej chwili oddział 
przedszkolny, dwie klasy pierwsze, nie 
mamy klasy drugiej, jedną trzecią, trzy 
czwarte, jedną piątą, dwie szóste i  pięć 
siódmych.

„WL”: Co było największym wyzwa-
niem?
J.W.: Przeprowadzić nabór i tak ułożyć 
plan, żeby był dobry dla uczniów i na-
uczycieli oraz przystosować budynek do 
potrzeb najmłodszych.

„WL”: Czy coś Was przerosło?
J.W.: Początkowo liczba oddziałów. Był 
taki moment, kiedy pomyślałam: „Nie 
damy rady”. Ale z dnia na dzień poja-
wiał  się optymizm, rodziły  się nowe 
pomysły, aż w końcu się udało.

„WL”: Z  czego jest Pani najbardziej 
dumna?
J.W.: Z  tego, że 5 września mogły od-
być się lekcje! Przyszli wszyscy ucznio-
wie, których rodzice złożyli wnioski. 
Czekali na nich nauczyciele gotowi do 
pracy (w tym zatrudnieni od 1.09), przy-

gotowani do realizowania nowej podsta-
wy programowej. Wszystko ruszyło.

„WL”: Jakie są plany działa-
nia na najbliższy czas?
J.W.: W szkole podstawowej 
są obszary, które dla mnie, 

Nowa szkoła, nowe wyzwania
Rozmowa z dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 – Jolantą Walczak

cd.  
na str. 
4

Czytaj też o  zmianach w  lubońskich 
szkołach od września br. oraz o uro-
czystościach rozpoczynających nowy 
sezon – na stronach oświatowych.

Q
Jolanta Walczak – wcześniej dyrektor 
Gimnazjum nr 2, teraz kieruje nową 
Szkołą Podstawową nr 5 przy ul. Kołłą-
taja 1   fot. Beata Stempczyńska
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jako dyrektora, są nowe. Mu-
szę je dobrze poznać. Trzeba 
monitorować wprowadzane 
rozwiązania i  udoskonalać. 
Całe grono pedagogiczne 

musi zgłębiać specy�kę pracy z młod-
szymi dziećmi. Z nimi trzeba zupełnie 
inaczej postępować, porozumiewać się, 
motywować. To wynika z ich możliwości 
psycho�zycznych. Już w  czerwcu na-
uczyciele mieli pierwsze szkolenie, po-
kazujące różnice między dziećmi star-
szymi a młodszymi, sposób komuniko-
wania się, postrzegania świata, dorosłych, 
rówieśników. My tego wszystkiego mu-
simy się nauczyć albo przypomnieć so-
bie. Planuję kolejne warsztaty oraz kon-
sultacje z metodykami różnych przed-
miotów. Już teraz spotykają się zespoły 
przedmiotowe, żeby wymieniać się spo-
strzeżeniami i doświadczeniami. Proces 
nauczania i uczenia się jest najważniejszy 
i musimy nad nim pracować. W szkole, 
w stosunku do gimnazjum zmianie ule-
gnie także oferta zajęć pozalekcyjnych. 
Jesteśmy w trakcie zbierania pomysłów, 
które następnie przedstawimy uczniom 
i  rodzicom. Myślę, że po zebraniach 
powinny być podjęte odpowiednie de-
cyzje. Będzie osobna oferta dla malusz-
ków 0-3, osobna dla 4-6 i 7-gimnazjum. 
Teraz wszystko jest dopracowywane. 
Mam to szczęście, że współpracuję z am-
bitnymi ludźmi, nauczyciele są kreatyw-
ni i  chętni do działań. Wierzę, że to 
przełoży się na funkcjonowanie szkoły. 
Nie tylko ja chcę, żeby „Piątka” była 
najlepszą szkołą w Luboniu, to jest też 
celem wszystkich nauczycieli. 

„WL”: Czym różni się w wymiarze ide-
ologicznym SP5 od G2?
J.W.: Przewodnia ideologia szkoły (bez 
względu na to czy jest to G 2 czy SP 5) 
brzmi: dziecko powinno  się rozwijać 
i zawsze musi się to odbywać  zgodnie 
z  jego możliwościami, talentami oraz 
zdolnościami. Staramy się stworzyć ku 
temu dobre warunki. Uczymy i wpajamy 
najważniejsze wartości (są m.in. w Sta-

tucie i Programie wychowawczo-pro�-
laktycznym). I  to  się nie zmieni. My 
możemy jedynie dodać pewne treści 
i  elementy, które wynikają z  potrzeb 
dzieci młodszych. Nadal kształtujemy 
ucznia i człowieka, który ma sobie do-
brze radzić w kolejnej szkole i w życiu. 
Ma być zaangażowany w proces uczenia 
się. Musi być świadomy, że jest Polakiem, 
lubonianinem. Powinien być mądrym 
i dobrym człowiekiem. Ma być otwarty 
na wiedzę, nowe umiejętności i pomoc 
dla innych. Na pewno w szkole będzie 
działał wolontariat. Będą w niego zaan-
gażowane wszystkie dzieci: młodsze na 

terenie szkoły i Lubonia, a starsze będą 
mogły brać udział w akcjach, np. w Po-
znaniu.

„WL”: Gimnazjum nr 2 patronował Jan 
Paweł II. Kogo za patrona będzie mia-
ła Szkoła Podstawowa nr 5?
J.W.: Już został powołany zespół nauczy-
cieli do spraw nadania imienia. Będzie-
my realizowali projekt ogólnoszkolny. 
Zespół niebawem przedstawi harmono-
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Poznań - Dębiec ul. Bielska 

gram. W  projekt chcemy włączyć 
uczniów, nauczycieli, rodziców oraz 
mieszkańców Lubonia, dla których ta 
szkoła jest ważna. Pierwszym etapem 
będzie przedstawienie kandydatów, 
a w październiku odbędzie się debata spo-
łeczności szkolnej. Później nastąpi wybór 
w formie referendum. Następnie wystosu-
jemy wniosek o nadanie imienia do orga-
nu prowadzącego, Rada Miasta podejmie 
uchwałę i nada szkole imię. Nie ma moż-
liwości, aby patron G 2 przeszedł auto-
matycznie na SP 5. Na pewno jednak Jan 
Paweł II to wyjątkowa, wspaniała postać 
i nie wyobrażam sobie, aby zabrakło Go 
wśród naszych kandydatów.

„WL”: Czy z  perspektywy dyrektora 
Gimnazjum nr 2 reforma 
szkolnictwa była niezbęd-
na?
J.W.: Lubońskie gimnazja 
świetnie funkcjonowały. 
Widzieliśmy efekty, a jeśli 
coś nam nie wychodziło, 
można było to mody�ko-
wać i  ciągle to robiliśmy. 
Z pewnością w niektórych 
obszarach potrzebnych 
było więcej środków �nan-
sowych. Gdybyśmy je do-
stali (dużo mniejsze niż 
potrzebujemy teraz), to 
z pewnością byśmy je do-
brze wykorzystali. Nato-
miast, tak a nie inaczej się 
stało, więc staram się szu-
kać pozytywów tej sytuacji. 
I  rzeczywiście może tak 
będzie, że jeśli dziecko po-
prowadzimy od klasy 1 do 
8, będziemy je obserwowa-

li i kształtowali przez 8 lat, to przełoży się 
to korzystnie na nasz wpływ na jego 
wychowanie. Skoro koncepcja gimna-
zjów została odrzucona, przyjmuję teraz 
nowe zadanie, nowe wyzwanie. Praca 
z młodszymi dziećmi może być źródłem 
ogromnej radości i  satysfakcji, a  jako 
nauczyciele możemy zrobić dużo dobre-
go przez osiem lat. Warto dodać, że je-
steśmy grupą zawodową, która jest przy-
zwyczajona do zmian, do tego, że stale 

musi  się kształcić i  zmieniać sposób 
pracy. Damy radę. Jedyne, czego się oba-
wiam, to zwolnień nauczycieli. Nie wiem, 
jaki będzie nabór w przyszłym roku i co 
będzie za dwa lata. Dzisiaj wszyscy na-
uczyciele, którzy chcieli, mają tu pracę.

„WL”: Plany na przyszłość?
J.W.: Chciałabym, żebyśmy dobrze wy-
korzystali doświadczenia i  sprawdzone 
projekty nauczycieli, dostosowując je do 
potrzeb szkoły podstawowej. W tym roku 
szkolnym nie udało się stworzyć klas tema-
tycznych, ale na pewno będę starała się o nie 
(zapewne matematyka i �zyka, języki obce). 
Chciałabym realizować projekty artystyczne. 
Planuję też klasę sportową. Mając przy boku 
halę LOSiR, nie można tego nie wykorzystać. 
Ale to jeszcze jest w fazie rozmów.  Najbliż-
sze dwa lata to też kontynuowanie dobrej 
edukacji w klasach gimnazjalnych. Na nie 
także skierowana jest uwaga moja i  na-
uczycieli. Utrzymamy wysoki poziom 
nauczania, aby zapewnić trzecioklasistom 
dostanie  się do wybranych liceów lub 
techników i dobry start w kolejnym etapie 
kształcenia. Poza tym, zależy mi na tym, 
aby cała szkoła była tak ładna jak wyre-
montowane, kolorowe skrzydło. Chciała-
bym odmalować pozostałą część budynku. 
Zamierzam jeszcze lepiej doposażyć 
pracownie. Wiem, że mam wsparcie 
władz miasta, które przez cały czas ak-
tywnie uczestniczyły w procesie zmiany. 
Planuję utrzymywać bardzo dobrą 
współpracę z  rodzicami, którzy dotąd 
zawsze pomagali w wielu dziedzinach. 

„WL”: Ideał szkoły, do którego dąży 
Jolanta Walczak, to...?
J.W.: To szkoła, do której dzieci chcą 
przychodzić. To szkoła, w  której dzie-
ci się dobrze czują, a rodzice nam ufają. 
To szkoła, w której panuje bardzo dobra 
atmosfera, służąca uczeniu się i rozwo-
jowi naszych podopiecznych.

Bardzo dziękuję Pani Jolancie Walczak 
za poświęcony czas, wyczerpujące od-
powiedzi, przemiłą współpracę przy 
tworzeniu tego materiału, życzliwość 
i  wyrozumiałość oraz życzę dalszych 
sukcesów zawodowych.  B.S.

Nowa szkoła, nowe wyzwania
cd.  
ze str. 
3

Q
„Całe grono pedagogiczne nowej SP 5 musi zgłębiać 
specy�kę pracy z młodszymi dziećmi”   fot. Beata 
Stempczyńska
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DOBRE, BO
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

Przypomnijmy, w  ubiegłym roku, 
w  październikowych „Wieściach 

Lubońskich”, na stronie  4 w  artykule 
„Państwo Podziemne” zwróciliśmy  się 
do środowisk lubonian z apelem o ra-
towanie pamięci i wymianę zniszczonej 
przez czas, lastrykowej płyty nagrobnej 
Kazimierza Grendy. Najpełniej zareago-
wała i włączyła się Szkoła Podstawowa 
nr  3, która zorganizowała na ten cel 
zbiórkę pieniężną. Zaproponowano też 
treść rozbudowanego napisu na nową 

płytę, która została poddana szerokiej 
konsultacji publicznej (patrz „WL” 03-
2017, str. 34). Pani Marzena Kinas, która 
z wielką pieczołowitością dbała o zgroma-
dzenie środków, „Wieściom Lubońskim” 
(inicjatorowi przedsięwzięcia) przekazała 
kwotę 1 640 zł, na którą złożyły się: 880 zł 
zebrane w szkole, m.in. wśród nauczycie-
li i pracowników (datki od 10 do 50 zł), 
z  dyskoteki szkolnej, mikołajkowego 
kiermaszu ciast zorganizowanego przez 
Samorząd Uczniowski; 400 zł wpłaciła 

Rada Rodziców 
SP 3; 300 zł prze-
kazał Eugeniusz 
Kubacki od har-
cerzy seniorów 
oraz dodatkowe 
60 zł nauczyciel-
ka Grażyna Kier-
cul. Do zebranej 
w  szkole kwoty, 

deklarowane wcześniej 100  zł, doda-
li Hanna i  Piotr Ruszkowscy, którzy 
odkryli dla Lubonia tę postać, odszu-
kali grób i  poświęcone Kazimierzowi 
Grendzie specjalne miejsce w Muzeum 
Powstania Warszawskiego (m.in. „WL” 
08-2005, str.  24; „WL” 09-2007, str.  7, 
„WL” 03-2009, str.  4). Pomoc w  reali-
zacji zadeklarowały też lubońskie �rmy 
pogrzebowe i kamieniarskie.

Przeszło najśmielsze oczekiwania
Do redakcji zgłosił się Dariusz Łopiński, 
absolwent SP 3, który w imieniu �rmy 
pogrzebowej „Memento Mori” zobowią-
zał się do zorganizowania nowego na-
grobka i  współ�nansowania przedsię-
wzięcia. Zaproponowano nie tylko wy-
mianę płyty nagrobnej, lecz postawienie 
nowego pomnika. „Wieści Lubońskie” 
dokonały niezbędnych formalności, uzy-
skania pozwoleń i uzgodnień wymaga-

nych na zabytkowym cmentarzu przy 
ul. Bluszczowej w Poznaniu. 29 sierpnia 
ekipa „Memento Mori” na czele z Da-
riuszem Łopińskim ustawiła nowy, więk-
szy od poprzedniego, wykonany z natu-
ralnych kamieni pomnik nagrobny. Gdy 
doszło do rozliczeń, oświadczono, że 
wszystkie koszty związane z  nowym 
pomnikiem oraz jego postawieniem 
wzięła na siebie rodzinna �rma „Me-
mento Mori” z ul. Okrzei 1. Tak szero-
kiego gestu nikt  się nie spodziewał. 
W imieniu społeczności naszego miasta 
z serca dziękujemy!

Temat otwarty
Pokrywając wszystkie koszty, �rma „Me-
mento Mori” postawiła organizatorów 
przedsięwzięcia z jednej strony w pełnej 
wdzięczności, z  drugiej w  luksusowej 
sytuacji. Wspólnie postanowiliśmy, że 
pozostająca wciąż w dyspozycji, zebrana 
kwota 1  740  zł zostanie przeznaczona 
na: wykonanie w  porcelanie zdjęcia 
K. Grendy; ułożenie kostki brukowej lub 
wysypanie grysem bezpośredniego oto-
czenia pomnika i opłatę prolongacyjną. 
Ponadto planujemy wykonanie stosow-
nej tablicy pamiątkowej i zamieszczenie 
jej na budynku starej, zabytkowej szko-
ły w Luboniu przy ul. Armii Poznań 27. 
Obecny właściciel tego obiektu – Stowa-
rzyszenie „Cor ad Cor”, które prowadzi 
tu prywatną Szkołę Podstawową im. 
św. Filipa Neri, z entuzjazmem przyjęło 
propozycję. Przed nami więc kolejne 
zadanie: ustalenia treści, wielkości, ma-
teriału oraz miejsca usytuowania tablicy, 
a  także uzyskania wymaganych zgód, 
m.in. od Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, na którego liście znajduje się 
ten budynek. Czekamy też na propozy-
cje od czytelników.

PPR

Dobre, bo ufundowane

Nagrobek dla Kazimierza Grendy
Na rozpoczęcie roku szkolnego, przedwojennemu kierownikowi szkoły w Luboniu (obecnie SP 3) ufundowano 
nowy nagrobek. Ta zasłużona dla Lubonia, harcerstwa i Polski, nietuzinkowa postać ma wreszcie godnie 
zaznaczone miejsce swego spoczynku

Nowy, z doklejonym do kompletu wazonem, nagrobek 
Kazimierza Grendy, w całości ufundowało „Memento Mori”. 
Na zdjęciu Bronisław (z prawej) i Dariusz Łopińscy, właści-
ciele tej �rmy, znanej nie tylko w Luboniu, świadczącej 
kompleksowe usługi pogrzebowe. Dokonali tego przy 
współudziale zakładu „Pio-Kam” Jakuba Pioterka z ul. Waw-
rzyniaka. Ten okazały pomnik nagrobny zastąpił poprzedni 
lastrykowy z 1959 r., spękany i wyszczerbiony. Część pozio-
ma, większa od wcześniejszego nagrobka, ma wymiary 
190x90 cm i została wykonana ze strzegomskiego granitu. 
Krzyż z wytrawioną centralnie głową cierpiącego Chrystu-
sa oraz płyta pionowa wezgłowia z czarnego szwedzkiego 
marmuru, na którym zamieszczono złotymi literami in-
skrypcję: śp. / Kazimierz Grenda / 15 IV 1906 – 10 III 1959 / dr 
geogra�i, pedagog, harcerz / · kierownik Szkoły w Luboniu / 
· org. Harcerskiej Poczty Polowej w Powstaniu Warszawskim 
/ · szef KG Szarych Szeregów / · prezes WiN – Okręg Łódź / 
· więzień UB. Przy nazwisku będzie dodane zdjęcie portre-
towe wykonane w porcelanie. Nowy nagrobek bardzo 
dobrze współgra z atmosferą zabytkowego dębieckiego 
cmentarza przy ul. Bluszczowej   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
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W sobotnie południe, 2 września, Bi-
blioteka Miejska zaprosiła mieszkańców 
na wesele. Wszystko to za sprawą akcji 
Wielkie Narodowe Czytanie. Tym razem 
Polacy przypomnieli sobie dramat Wy-
spiańskiego „Wesele”. Orszak ślubny 
z parą młodą na czele stworzyli człon-
kowie Kabaretu „Humoreska”, słuchacze 
Uniwersytetu III Wieku oraz czytelnicy. 
Przy wesołych dźwiękach weselnej mu-
zyki, młodzi wyszli z budynku bibliote-
ki i zrobili rundę wzdłuż „Skrzata”, po 

czym wrócili, by zasiąść do weselnego 
stołu. Wcześniej byli witani chlebem 
i solą przez dwie pary folkowe z zespołu 
„Wielkopolanie”. Było uroczyście i z przy-
tupem. Jak przystało na wesele, stół 
uginał  się pod ciężarem wyśmienitego 
jedzenia. Goszczono m.in. ciastem ze 
śliwkami, ogromnym chlebem, smalcem, 
ogórkami, jabłkami. Obok talerzy leżały 
książki z dramatem, by każdy, kto chciał, 
mógł sobie go przeczytać. Jak na wesele 
przystało, były też tańce. Na chodniku 

Dobre, bo narodowo-lokalne

„Wesele” w Bibliotece Miejskiej

Q
Orszak z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w wykonaniu kabaretu „Humoreska” 
przed Biblioteką Miejską na ul. Żabikowskiej   fot. Beata Stempczyńska

przed Biblioteką tań-
cowali aktorzy i lubo-
nianie, którzy tłum-
nie zeszli się, by zo-
baczyć przedstawie-
nie i usiąść do stołu. 
Pogoda dopisała, 
humory też, a orga-
nizatorzy stanęli na 
wysokości zadania. 
Brawo za pomysł 
i wykonanie!

BS
Q
Szeroki chodnik i trawnik idealnie nadawał się do wesel-
nych pląsów   fot. Beata Stempczyńska

Q
Biesiadny stół weselny przy Bibliotece   fot. Beata Stempczyńska
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„Dumni z drogi, jaką razem przeszliśmy, 
podejmujemy wspólne zobowiązanie kon-
tynuowania i rozwijania dalszej współpra-
cy” – głosi deklaracja na odnowionej Kar-
cie Przyjaźni. Uroczystość jej podpisania 
odbyła  się dwuetapowo – 11 lipca we 
Francji i  10 sierpnia 2017  r. w  pałacu 
w Rokosowie. Podpisy złożyli: prezydent 
Komitetu Radnych (Ph. Merlevede), 14 
merów z Plateau Est de Rouen, prezydent 
Europe Inter Echanges (A. Schapman) 
i przewodnicząca Komisji Polskiej EIE (J. 
Dylewicz) oraz burmistrz Gostynia (J. 
Kulak) i przewodniczący stowarzyszenia 
„Dom Europejski” (P. 
Radojewski). W imie-
niu naszego miasta 
pieczęć i podpis złoży-
ły burmistrz Małgorza-
ta Machalska i  prezes 
stowarzyszenia „Luboń 
bez Granic” – Grażyna 
Kiercul.
Jak ten czas szybko 
mija… – mówimy tak 
zawsze przy okazji 
spotkań i  jubileuszy. 
Na co dzień nie mamy 
czasu, aby się zastana-
wiać nad jego upły-
wem, nad tym, co 
osiągnęliśmy i dokąd 

zmierzamy. Jubileusz jest więc piękną 
okazją do wspomnień, re�eksji, podzię-
kowań i życzeń.
15 lat temu byłam obecna w  pałacu 
w Rokosowie i Belbeuf, kiedy podpisy-
wano i raty�kowano Kartę Przyjaźni. To 
tak ważne dla nas wydarzenie było efek-
tem wcześniejszych kontaktów, inspiro-
wanych przez stowarzyszenia „Dom 
Europejski” z  Gostynia, „Luboń bez 
Granic”, a  przede wszystkim „Europe 
Inter Echanges”. To dzięki tym corocz-
nym wymianom uczestniczyliśmy w co-
dziennym życiu rodzin, poznawaliśmy 

Dobre, bo międzynarodowe

15 lat Karty Przyjaźni
Przypieczętowano długoletnie kontakty polsko-francuskie z gminami 
regionu Rouen

i akceptowaliśmy różnice, uczyliśmy się 
tolerancji i  – mimo trudności języko-
wych – stawaliśmy się przyjaciółmi.
Dzisiaj wspominamy zdarzenia, miejsca 
i osoby wpisane na nasze karty przyjaź-
ni. Nie zapomnimy sportowych emocji, 
jakich dostarczyły nam turnieje piłkar-
skie i  Gry Europejskie. Pamiętamy, ile 
radości dały wspólne wieczory przepla-
tane śpiewem i tańcami. Miejsc, w któ-
rych byliśmy i do których chcielibyśmy 
wrócić, nie sposób tutaj wymienić. 
W  ciągu 15 lat spotkaliśmy na swej 
drodze wielu życzliwych ludzi, którym 

idea wspólnej Europy była szczególnie 
bliska. Wśród nich był Józef Dylewicz, 
dla Francuzów Joseph, dla przyjaciół 
Ziutek, wraz ze swoją małżonką, nagro-
dzeni Medalem „Zasłużony dla Miasta 
Luboń” w  lipcu 2006  r., Włodzimierz 
Kaczmarek – długoletni Burmistrz Mia-
sta Luboń oraz Przemysław Górniaczyk 
– pierwszy prezes Stowarzyszenia „Lu-
boń bez Granic”. Im zawdzięczamy pod-
pisanie Karty Przyjaźni i szczerze żału-
jemy, że nie ma ich już wśród nas.
Serdeczne podziękowania za wspieranie 
naszej współpracy składamy byłym 
i  obecnym merom gmin partnerskich 
oraz władzom miasta Luboń. Za przy-
gotowanie wspaniałych programów wy-
mian dziękujemy kierującym stowarzy-
szeniem „Europe Inter Echanges”, 
a szczególnie komisji polskiej.
Z ogromną wdzięcznością myślimy 
o wszystkich rodzinach francuskich i lu-
bońskich, które przyjmowały gości 
w swoich domach. Bez nich nie byłoby 
tego jubileuszu. Dziękujemy za gościn-
ność i  ujmującą rodzinną atmosferę. 
Dziękujemy za możliwość delektowa-
nia się smakami kuchni normandzkiej 
i melodią języka francuskiego. Dzięku-
jemy za to, że wielu z  nas znalazło 
w Normandii swoje drugie miejsce na 
ziemi.
Od 1 maja 2004  roku żyjemy razem, 
w zjednoczonej Europie, dziś niespokoj-
nej, a nawet niebezpiecznej. Życzmy więc 
sobie spokoju i pokoju. Niech podpisane 
dokumenty pomogą w realizacji celów 
widocznych w nazwach naszych stowa-
rzyszeń – „Luboń bez Granic” i „Europa 
ponad Podziałami”.

Grażyna Kiercul

Q
Podpis składa Josephine Dylewicz, przewodnicząca Komisji Polskiej, odznaczona 
medalem „Zasłużony dla Miasta Lubonia”. Tuż za stoją Grażyna Kiercul – prezes 
stowarzyszenia „Luboń bez Granic” i Burmistrz Lubonia Małgorzata Machalska    fot. 
Krzysztof Piechota

Q
Uczestnicy uroczystości w Rokosowie   fot. Krzysztof Piechota

Q
Fakt podpisania Karty Przyjaźni odnotowała też francuska 
prasa   fot. Krzysztof Piechota
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Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu ogłosiła rozstrzygnięcie konkursu kwiato-
wego 2017 r. Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za 
udział w konkursie.

SM

Dobre, bo nagrodzone

Zieleń osiedlowa

Q
 I miejsce – Kazimiera Parys (ul. Sikorskiego 31)

Q
II miejsce – Urszula Uszak ul. (Sikorskiego 31)

Q
 III miejsce – Mieszkańcy bloku przy ul. Żabikowskiej 60

Nagroda 
specjalna 
– Janina 
Rozumek 
(ul. Sikor-
skiego 1)

Q
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Światowy Przegląd Folkloru „Integracje” 
odbywa  się regularnie od sierpnia 
2001 r., a jego celem jest zaprezentowa-
nie folkloru z  rozmaitych stron świata 
oraz pokazanie przez wspólną zabawę, 
że kultura ludowa jest atrakcyjna w róż-
nych odsłonach. W Luboniu zagościł po 
raz drugi.
W tym roku impreza rozpoczęła  się 
barwnym korowodem, który przeszedł 

ulicą Żabikowską, następnie pod sceną 
na Wzgórzu Papieskim odbyły się warsz-
taty ludowe dla dzieci. Maluchy chętnie 
brały udział w zabawie, tańcząc i śpie-
wając.
Na scenie podczas koncertu, oprócz 
zaproszonych zespołów, wystąpiły także 
dzieci z  rodzimego zespołu „Lubonie”, 
prowadzonego w Ośrodku Kultury przez 
Renatę Lis. Zgromadzona publiczność 

Dobre, bo egzotyczne

Oblicza folkloru
XVII Światowy Przegląd Folkloru „Integracje” 2017 gościł 12 sierpnia 
na Wzgórzu Papieskim w Luboniu. Mieliśmy niecodzienną okazję, aby 
usłyszeć i zobaczyć na scenie występy zespołów z Turcji, Rosji, Ukrainy, 
Serbii i Chin. Kolorowe stroje, taniec i śpiew mogliśmy podziwiać po 
raz drugi

Q
Przemarsz uczestników festiwalu na Wzgórze Papieskie   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Taniec i śpiew w wykonaniu Turków   fot. Mariusz Marszałkiewicz

gromkimi brawami 
oklaskiwała wszyst-
kich wykonawców.
Tegoroczny Festi-
wal odbywał  się 
pod hasłem „Magia 
Folkloru” i oprócz 
Lubonia gościł 
jeszcze w kilku in-
nych miastach, 
m.in.: Grodzisku 
Wielkopolskim, 
Swarzędzu, Lesz-
nie, Wronkach, 
Wrześni i  Nowym 
Tomyślu. Całość 
zwieńczył plenero-
wy, magiczny kon-
cert �nałowy w Po-
znaniu, który od-
był  się w  niedzielę, 20 sierpnia, 
o  godz.  21 w  Parku Cytadela przy 
„Dzwonie Pokoju i  Przyjaźni między 
Narodami”.

Organizatorem imprezy w naszym mie-
ście był Ośrodek Kultury i Urząd Miasta 
Luboń.

Magdalena Baranowska
Ośrodek Kultury

Q
Wspólna zabawa przed sceną na Wzgórzu Papieskim   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Występ zespołu z Ukrainy   fot. Mariusz Marszałkiewicz
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Jako zawodniczka wierna na-
szym barwom, lubi kolor nie-
bieski. W wolnym czasie tańczy 
oraz biega, i  to z  niemałymi 
sukcesami. W  biegach organi-
zowanych w Luboniu, mimo że 
startuje z dziewczynkami o rok 
starszymi, zajmuje czołowe 
miejsca, na podium czy tuż za 
nim. Potrafi dać z siebie wszyst-
ko, co sprawia, że uważana jest 
za prawdziwego „walczaka”. To 
cechy, które wyróżniają jej ido-
la – Kubę Błaszczykowskiego. 
Grają nawet na podobnych po-
zycjach. Dama Kier czujnie ob-
serwuje jego występy w klubie 
i  reprezentacji. Co ciekawe, 
wspiera także swoim dopin-
giem Bayern Monachium. 
Czyżby tata zaszczepił w córce 
miłość do futbolu? Z pewno-
ścią, tym bardziej, że często 
razem oglądają mecze, a towa-
rzyszy im brat Oliwii, Paweł, z któ-
rym czasem grywa w jednej drużynie 
w Orlikach E2.
Oliwia słynie nie tylko z  wyjątkowej 
inteligencji, ale też ze śpiewania pod 
prysznicem. Wykonuje utwory wielu 
znanych artystów, ale niestety nie uda-
ło się nam uzyskać informacji, jakiego 
wokalistę lubi najbardziej.

SF

DOBRE, BO

Szkoła Futbolu Luboń otrzymała bardzo 
dobrą wiadomość z  Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej. Nasza zawodnicz-
ka, Oliwia Owczarczak, została bowiem 
powołana na mecz reprezentacji woje-
wództwa z drużyną Lubuskiego Związku 
Piłki Nożnej.
To wielkie wyróżnienie i  sukces nie 
tylko sztabu szkoleniowego, ale przede 
wszystkim samej zawodniczki, która 
zawsze pracuje z pełnym zaangażowa-
niem. Zarówno na obozie przygoto-
wawczym, jak i zgrupowaniu reprezen-
tacji Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej w  Licheniu Oliwia dawała 
z  siebie wszystko, co zaowocowało 
reprezentowaniem naszego klubu 
i miasta w rozgrywkach międzywoje-
wódzkich.
Oliwia Owczarczak, Kwiatuszek, urodzi-
ła się 4 marca 2005 r. i trenuje w Szkole 
Futbolu (SF) od chwili jej powstania. 
Zawsze uśmiechnięta, radosna, praco-
wita. W wielu wypowiedziach i relacjach 
przeczytać można, że jest „Damą Kier” 
w talii trenera Mikołaja, ale też stanowi 
ważne ogniwo w zespole Młodzików D2.
Oliwia jest niezwykle pracowita. Choć 
rok starsza od kolegów z  zespołu, do-

trzymuje im kroku, będąc na treningu 
wzorem zaangażowania i  dyscypliny. 
Nigdy się nie poddaje, choć miewa trud-
ne chwile, które nieraz przejawiają  się 
łezką w  oku – świadczy to o  wielkiej 
ambicji. Trenerzy uwielbiają pracę 
z Damą Kier, ona najbardziej lubi pra-
cować z Leszkiem Balcerkiem. Wykonu-
je wszystkie polecenia i zadania taktycz-
ne, a  wśród bramkarzy rywali słynie 
wręcz ze swojego �rmowego zagrania 
– „spadających liści”, bezlitośnie obna-
żających każdy błąd w ustawieniu golki-
pera.
Jaka jest nasza Oliwia poza boiskiem? 
Jako córka aktywistów SF, czyli Magdy 
i  Macieja Owczarczaków, chodzi do 
Szkoły Podstawowej nr 1, do której ma 
jakieś 70 metrów, zatem może nieco 
dłużej pospać. Czasami ma swoje za 
uszami, ale jak udało  się nam dowie-
dzieć, zawsze chętnie pomaga, szczegól-
nie w kuchni. Jej popisowym produktem 
są parówki w cieście francuskim, które 
równie chętnie przyrządza, co pochłania. 
Jej ulubioną potrawą jest kurczak. Nie 
gardzi też słodkościami, a  szczególnie 
upodobała sobie pyszne babeczki pie-
czone przez mamę.

Dobre, bo utalentowane

Dama Kier przy piłce

Q
12-letnia Oliwia Owczarczak (w granatowym 
stroju) ze Szkoły Futbolu

W selekcji, która odbyła się w czerw-
cu br. w Kórniku, uczestniczyło 36 za-
wodniczek z Wielkopolski, w tym dwie 
zawodniczki lubońskiej Szkoły Futbo-
lu – Oliwia Owczarczak i Aleksandra 
Urbaniak. W reprezentacji Wielkopolski 
ostatecznie zagra Oliwia.

W ostatnie niedzielne popołudnie sierp-
nia, na plaży nad Wartą zagościł kwartet 
smyczkowy Poznańskiej Orkiestry Ka-
meralnej z wokalistką – Hanną Giedą. 
Około stu lubonian wysłuchało koncer-
tu muzyków, którzy zaprezentowali się 
grając standardy �lmowe, m.in.: „Moon 
River” – Henry’ego Manciniego, „Ga-
briel’s Oboe” – Enniego Morricone, 
„Halleluja” – Leonarda Cooena, „How 

deep is your love” – Bee Gees oraz „Kis-
sing a fool” – George’a Michaela. Pogo-
da dopisała, a  dźwięki w  ciekawych 
aranżacjach i plenerze zostały docenio-
ne przez miłośników muzyki �lmowej.

Paweł Wolniewicz

Dobre, bo kulturalne

Pożegnanie lata na plaży

Koncert w nadwarciańskiej, plażowej 
scenerii był prawdziwą ucztą duchową   
fot. Paweł Wolniewicz

Q
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W 18-osobowej reprezentacji Polski 
Kadetek i Kadetów oraz Juniorek i  Ju-
niorów znalazł  się wychowanek LKTS 
Luvena Luboń Patryk Pyśk. 60. Mistrzo-
stwa Europy Kadetów i Juniorów w te-
nisie stołowym odbyły się w portugal-
skim Guimaraes. W kategorii kadetów 

nasz kraj reprezentowali: Maciej Kubik, 
Samuel Kulczycki, Jakub Jankowski i lu-
bonianin Patryk Pyśk. Polski zespół 
kadetów zajęli wysokie, 5. miejsce. Bia-
ło-czerwoni byli bliscy sprawienia 
ogromnej niespodzianki i  wyelimino-
wania późniejszych mistrzów Europy 

– Rosjan. Po dwóch 
grach ćwierć�nałowego 
młodzi Polacy prowa-
dzili 2:0, by ulec osta-
tecznie przedstawicie-
lom Zbornej 2:3.
Patryk odniósł kilka 
cennych zwycięstw, za-
prezentował się bardzo 
dobrze, jest pierwszo-
rocznym kadetem i był 
najmłodszym zawodni-
kiem reprezentującym 
Polskę podczas Mi-
strzostw Europy.
Najważniejszy jest sys-
tematyczny trening 
i  rozwijanie swoich 
umiejętności.

Piotr Ciszak

Dobre, bo reprezentacyjne

Udany debiut Patryka

Q
Patryk Pyśk (z przodu) – najmłodszy w kadrze Polski na Mistrzostwach Europy 
w Portugalii

Q
Luboń może być dumny z takiego ambasadora naszego 
miasta – Patryk Pyśk podczas Mistrzostw Europy

Grzegorz Nowak, dzięki zdoby-
ciu w maju tytułu Indywidual-
nego Mistrza Polski Niesłyszą-
cych, awansował do Reprezen-
tacji Polski na 23. Letnie Igrzy-
ska Olimpijskie Głuchych. Za-
wody rozgrywano w  miejsco-
wości Samsun w  Turcji 
w dniach 18-30 lipca. Takie 
igrzyska, podobnie jak olim-
pijskie i   paraolimpijskie 
przebiegają w cyklu 4-letnim, 
zawsze rok po nich. W  tur-
nieju tenisa stołowego starto-
wało 129 zawodników z  30 
krajów. Reprezentacja Polski 
składała się z 4 mężczyzn i 2 
kobiet. Turniej rozgrywano 
w  konkurencji: drużynowej, 
indywidualnej i  deblowej. 
Prym wiedli oczywiście Azja-
ci, a przede wszystkim Chiń-
czycy. Drużynowo polski ze-
spół zajął 13. miejsce, ulegając 
m.in. Litwie, Azerbejdżanowi, Bułgarii, 
Turcji i  ekipie z  Hong Kongu. Debel 
Grzegorz Nowak i Adrian Szeliga (na 
co dzień trenujący w Nadarzynie) uległ 
parze z Kazachstanu Iskendirov/Kon-
kubaye 0:4. W turnieju indywidualnym 
Grzegorz grał w grupie z Chińczykiem 
XU Youyue 0:4, Kolumbijczykiem Ay-
ala  Kevin Daniel 3:1 i  Turkiem Er-

dal  Dogan 1:3. Choć nasz zawodnik 
nie odniósł spektakularnych sukcesów, 
to sam fakt reprezentowania Polski 
w  tak prestiżowej imprezie był dla 
niego dużym zaszczytem. Za dwa lata 
odbędą się Mistrzostwa Europy i tam 
oczywiście szanse medalowe będą 
większe.

Piotr Ciszak

Dobre, bo olimpijskie

Reprezentant LKTS-u

Q
Grzegorz Nowak z Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego 
(LKTS) – z lewej – z przeciwnikiem z Chin
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Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

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

PANORAMA  HANDLU  I  USŁUG

Przy ul. Armii Poznań 33 funkcjonuje �rma 
deweloperska „DOMO Deweloper” oferują-
ca sprzedaż domów i mieszkań, doradztwo 
budowlane w zakresie prowadzenia budowy 
i załatwiania formalności oraz kupno, sprzedaż 
i wynajem nieruchomości. Tel. 509 533 399, 
e-mail: biuro@domodeweloper.com.pl  
fot. Paweł Wolniewicz

Przy ulicy Kwiatowej  41 otwarto gabinet kosme-
tyczny i pracownię fryzjerską. Gabinety czynne są 
we wtorki i środy w godz. 8-16, w czwartki i piątki 
w godz. 12-20, a w soboty w godz. 9-14. Preferowana 
rejestracja telefoniczna – 609 371 671 (kosmetyka) 
i 664 083 469 (fryzjerstwo).

Na ul. Wschodniej 25/22 (przy rondzie) otwarto 
punkt pod nazwą „Ale Babka”. Jest to zarazem 
piekarnia, cukiernia i kawiarnia, czynna od pn. 
do pt. w godz. 6 – 18, w sob. 7 – 15, a w niedz. 
9 – 15.   fot. Natalia

Przy ul. Żabikowskiej 47, naprzeciw Szkoły Pod-
stawowej nr 2 otwarto „Pracownię reklamy i me-
bli”. Oferta obejmuje m.in. projektowanie stron 
WWW, banery reklamowe, oklejanie, tablice 
i szyldy. Punkt jest otwarty od pn. do pt. w godz. 
9 – 17, a w sob. 9 – 13. Więcej na www.mbpra-
cowniareklamy.pl.; tel. 531 752 469.   fot. Natalia

Przy ul. Sobieskiego 55A (CH „Venus”) otwarto 
nową aptekę pod nazwą DOZ Apteka „Dbam 
o Zdrowie”, która prowadzi sprzedaż leków go-
towych i recepturowych. Godziny otwarcia: pon 
– pt 8 – 20, sob. 8 – 14.   fot. Natalia

Przy ul. Żabikowskiej 47 (ryneczek) otwarto pra-
cownię tapicerską oferującą meble na zamówienie, 
m.in. sofy, łóżka czy krzesła. Specjalizuje się w re-
nowacji mebli, przeróbkach oraz wykonywaniu 
i naprawie tapicerek samochodowych. Miejsce to 
jest również punktem odbioru produktów zamawia-
nych przez sklep internetowy „Wesoły Maluszek”. 
Pracownia funkcjonuje od pn. do pt. w godz. 10 – 13 i 18 – 21, w sob. 9 – 13. 
Kontakt 697 135 253.   fot. Natalia

Przy ul.  Wschodniej  21, lokal  62 (tuż przy 
sklepie z warzywami i owocami) otwarto sklep 
z  ekskluzywną bielizną damską i  męską pod 
nazwą „Szafonierka”, gdzie można kupić m.in. 
bieliznę erotyczną i  ściągającą (biustonosze 
obwody 65  –  120), rajstopy, skarpety, piżamy 

i  koszule nocne do rozmiaru 7  XL i  stroje kąpielowe oraz zasięgnąć porady 
w zakresie bra�ttingu (profesjonalny dobór biustonosza). Czynny od pn. do pt. 
w godz. 10 – 18, w soboty 9 – 13.   fot. Natalia

Przy ul. Poniatowskiego 66 (pętla autobu-
sowa w Żabikowie) otwarto lokal „House 
Pizza”. Zaprasza na pizzę (w rozmiarach 
31 cm, 41 cm, 46 cm), makarony, sałatki, 
dania obiadowe, fast food (zapiekanki, 
kebab) i napoje. Dania można zamawiać 
telefonicznie –  504 503 006. Pizzeria funk-
cjonuje od niedz. do czw. w godz. 12 – 22, 
a w pt. i sob. 12 – 24.   fot. Natalia

Podwykonawca realizujący prace dla 
Polskiej Spółki Gazownictwa kładzie rurę 
w pozbawionym infrastruktury rejonie 
ulic Nad Żabinką i Przejazd. Wg projek-
tu, w ul. Przejazd gazociąg musi prze-
biegać pod przepustem, który miał się 
znajdować na głębokości 1,40  m, ale 
okazało się, że jego betonowa konstruk-
cja sięga aż blisko 4 m pod ziemią. 18 
sierpnia badano więc rzeczywiste poło-

żenie, na którym rura musi się znaleźć. 
Będzie kładziona metodą sterowanego 
przecisku. Instalacja musi być bezpiecz-
na. Z gazem nie ma żartów.
Swoją drogą, dlaczego brakującego od-
cinka gazociągu nie prowadzi się od ul. 
Szkolnej, tylko przez teren trudniejszy 
ze względu na tę inwestycję i niezamiesz-
kały?

(S)   

Z gazem nie ma żartów

Q
Miejsce badania rzeczywistej głębokości zalegania konstrukcji przepustu – z pra-
wej ul. Przejazd   fot. Hanna Siatka
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Od niedawna z popularnych w Poznaniu 
miejskich rowerów można korzystać 
także w Luboniu. W środę, 6 września, 
przy Centrum Outlet Factory Poznań na 
ul. Dębieckiej zaczęła funkcjonować 
pionierska w naszym mieście samoob-
sługowa stacja wypożyczeń Poznańskie-
go Roweru Miejskiego (PRM), który jest 
jednym z  najdynamiczniej rozwijają-
cych się systemów rowerowych w Polsce. 

Od początku ubiegłego roku podwoił 
z nawiązką ilość rowerów z 443 do 973. 
Tylko w  tym roku do końca wakacji 
rowery wypożyczono 820  000 razy. 
W  systemie zarejestrowanych jest już 
ponad 90 000 osób. Równocześnie przy 
Factory udostępniono do użytku klien-
tów samoobsługową stację naprawy ro-
werów.

Pierwsza w Luboniu

To najdalej wysunięta na południe, je-
dyna za autostradą, stacja PRM, 89. 
z  kolei w  systemie. Zlokalizowana jest 
przy wschodnim wejściu do CH Fakto-
ry. Do dyspozycji użytkowników jest 
samoobsługowy terminal i 15 stojaków 
do przypinania rowerów. Dzięki współ-
pracy Nextbike Polska z Factory, które 
ufundowało stację, do systemu PRM 
dodano 10 nowych jednośladów. Wszyst-
ko to z myślą o klientach i pracownikach, 
którzy mają obecnie ułatwiony dojazd 
do różnych punktów Poznania. Skorzy-
stają na tym również lubonianie, którzy 
w ciągu ok. 10 minut (20 min. jazdy jest 
bezpłatne) mogą dojechać wypożyczo-
nym rowerem do najbliższej stacji na 
Osiedlu Dębina. Aktualnie w lubońskim 

punkcie nie obowiązuje zniżka z kartą 
PEKA. Jak się dowiedzieliśmy, moder-
nizacja terminalu w tym zakresie nastą-
pi do końca września. Jednocześnie CH 
Factory s�nansowało na swoim terenie 
(po stronie zachodniej, przy kąciku dla 
psów) montaż samoobsługowej stacji 
naprawy rowerów. Dzięki temu przejeż-
dżający rowerzyści mogą wykonywać 
wszystkie podstawowe naprawy, m.in.: 
wymianę dętki, usunięcie luzów, regu-
lację przerzutek i hamulców, a w razie 
potrzeby dopompować jednoślad. Stacja 
umożliwia podwieszenie roweru, co uła-
twia dojście do poszczególnych podze-
społów. Mogę potwierdzić te zalety, 
ponieważ sam z niej korzystałem.

PAW

Q
Przy CH Factory czekają rowery wyposażone w kosze przy kierownicy. Można je 
wypożyczać i przemieszczać zarówno w Luboniu jak i Poznaniu    
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Nowa, samoobsługowa stacja naprawy rowerów wyposażona jest w: pompę przy-
stosowaną do wszystkich rodzajów wentyli, manometr, wkrętaki, klucze rowerowe, 
także imbusowe oraz łyżki do opon eliminujące ryzyko uszkodzenia obręczy kół. 
Warto podkreślić, że specjalna konstrukcja chroni narzędzia przed działaniem 
czynników atmosferycznych   fot. Paweł Wolniewicz

W ostatnim miesiącu, zgodnie z zapo-
wiedzią, w Luboniu powstały kolejne 
skwery. W  sierpniu informowaliśmy 
o zagospodarowaniu około 20-metro-
wego pobocza ul. Poniatowskiego od 
skrzyżowania z Lipową w stronę placu 
Edmunda Bojanowskiego, teraz po-
dobnie wykonano przeciwległy odcinek 
(od Lipowej w kierunku pętli autobu-
sowej). Po obu stronach chodnika wy-
tyczono zieleńce, na których posadzo-
no odporną na niekorzystne warunki 
drogowe śnieguliczkę. Prace wykona-
ła firma „Ogród i  Woda”, która dba 
w tym sezonie również o park Siewcy. 
Będzie jeszcze zagospodarować kolej-
ny fragment pobocza w kierunku pla-
cu Edmunda Bojanowskiego. Wyko-
nany zieleniec kosztował miasto ok. 
2 900 zł.

Na trójkątnym terenie przy 
skrzyżowaniu ul. Karłowi-
cza i 11 Listopada (okolice 
Netto) powstał kolejny 
skwer. Pozostawiono rosną-
ce tam drzewa, m.in. młode 
lipy, teren pomysłowo 
ukształtowano, wytyczając 
alejki i  pozostawiając centralnie owalny 
fragment z drewnianymi siedziskami uło-
żonymi na betonowych kręgach. Otocze-
nie miejsca rekreacji obsadzono kilkoma 
setkami roślin zielonych i  kwitnących. 

Kolejne zieleńce

Inwestycja kosztowała 23 tys.  zł (netto). 
Prace wykonała �rma „Greener”.
Następne obsadzenia będą wykonywa-
ne przy pętli autobusowej w Żabikowie 
(tulipany i  narcyzy wokół pomnika), 

w rejonie skrzyżowania ul. 11 Listopa-
da z Kościuszki oraz prawdopodobnie 
przy ul. Powstańców Wlkp. w okolicy 
Krzyża Milenijnego.

HS

Na łuku ul. Lipowej i Po-
niatowskiego powstały 
kolejne, estetyczne zie-
leńce obsadzone odpor-
ną śnieguliczką   fot. Han-
na Siatka

Q
W środku miasta (skrzyżowanie ul. 11 Listopada i Karło-
wicza) powstało miejsce, gdzie można przysiąść i odpo-
cząć wśród drzew i zieleni   fot. Hanna Siatka

Q
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Kolejną inwestycją deweloperską re-
alizowaną obecnie w  Luboniu przez 
firmę „New House” (zarazem wyko-
nawca), są domy w zabudowie bliźnia-
czej przy ul. Krętej 3 (okolice wiaduk-

tu linii kolejowej Poznań-Wolsztyn). 
Budowę rozpoczęto 11 kwietnia 2017 r. 
i  ma  się zakończyć pod koniec paź-
dziernika przyszłego roku. Na działce 
o powierzchni 932 m2 mają stanąć dwa 
identyczne budynki,  w  któr ych 
będą się mieścić po dwa lokale wy-
posażone w  instalacje elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną i gazową. Do-
jazd do jednego z  budynków będzie 
możliwy od strony ul.  Modrakowej. 
Do każdego z mieszkań będzie przy-
należeć miejsce postojowe i  działka 
z tarasem. Klient może zagospodaro-
wać również poddasze. Na sprzedaż 
wystawiono łącznie cztery mieszkania, 
jedno z  nich zostało zarezerwowane. 

Lokale o powierzchni 78,71 m2 posia-
dają ogródek wielkości 193  m2 lub 
201 m2 i są w cenie 315 tys. zł brutto, 
natomiast lokale 87,23  m2 kosztują 
335 tys. zł brutto i posiadają działkę 

115  m2 lub 129  m2. Łączny metraż 
wszystkich lokali przeznaczonych na 
sprzedaż to ok.  331  m2. Są dwupo-
ziomowe, dwu- lub trzy pokojowe (o 
rozmieszczeniu ścianek działowych 
decyduje kupujący). Osiedle będzie 
ogrodzone, a teren utwardzony.
New House realizuje obecnie również 
budowę przy ul. Traugutta (kolejne eta-
py), inwestycję przy ul.  Żabikowskiej 
w  Komornikach (jednorodzinny dom 
w zabudowie bliźniaczej) wraz z ogro-
dem i garażem, oraz przy ul. Bielskiej na 
Dębcu. Więcej informacji – na stronie 
internetowej 
www.newhousedevelopment.pl.

Natalia

New House

Q
Wizualizacja budynku stawianego przy ul. Krętej przez �rmę „New House”, w któ-
rym zamieszkają 4 rodziny   fot. Natalia

Q
Domy w zabudowie bliźniaczej, których inwestorem jest �rma deweloperska New 
House   fot. Natalia

Z połączenia dwóch mniejszych po-
mieszczeń na parterze Biblioteki Miej-
skiej wygospodarowano podczas waka-
cji nowe miejsce dla czytelni (w prze-
szłości pokoje te służyły m.in. redakcji 
„WL”, Sali Historii Miasta i księgowości). 
W  jasnym lokalu ustawiono wysokie 
regały z  książkami, stoliczek z  prasą 

i dwuosobowe fotele. Jest też kseroko-
piarka do sporządzania odbitek z trud-
no dostępnych egzemplarzy. Wzdłuż 
jednej ze ścian zamontowano 5 stano-
wisk komputerowych. Szkoda, że nie 
pomyślano o miejscu dla uczących się 
i sporządzających notatki z przegląda-
nych tu pozycji.  (S)

Do przebywania z książką

Q
Nowa czytelnia Biblioteki Miejskiej   fot. Hanna Siatka
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Kos-Domu). Pod-
czas opadów, ostat-
nio ob�tych, niżej 
położone, niewiel-
kie ogródki miesz-
kańców przy ul. 
Leśmiana są zale-
wane wodą spły-
wającą wzdłuż 
ogrodzenia po 
pochyłym, glinia-
stym terenie nowe-
go osiedla od ul. 
Poniatowskiego.
Podtapiani wła-
ściciele boją  się 
o stan fundamen-
tów swoich do-
mów. Już w trak-
cie realizacji in-
westycji zgłaszali 
Powiatowemu 
Inspektoratowi 
Nadzoru Budow-
lanego swoje oba-
wy, powołując  się na 
przepis „Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury 
w  sprawie warunków 
technicznych, jakim po-
winny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie”, 
mówiący, że „Dokonywa-
nie zmian naturalnego 
spływu wód opadowych 
w celu kierowania ich na 
teren sąsiedniej nieru-
chomości, jest zabronio-
ne”, i dokumentując swo-
ją sytuację wymownymi 
zdjęciami. Powiadamiali 
też PINB o braku kana-
lizacji burzowej na tere-
nie nowego sąsiada. Pomocy w swoim 
trudnym położeniu szukali również, 
bezskutecznie, w  lubońskim Urzędzie 
Miasta.

Przez 19 lat położone z dala od miejskie-
go zgiełku osiedle przy ul. Leśmiana było 
oazą spokoju. Teraz, kiedy zgłaszane 
obawy stały  się faktem, zadomowieni 
mieszkańcy czują się osamotnieni w wal-
ce o swoją przyszłość.

HS

Czytaj też „Mieszkańcy pytają” – poniżej.

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

QQ Co Urząd zamierza zrobić w związku 
z zalewaniem osiedla domków przy ul. 
Leśmiana przez wody opadowe z terenu 
nowej inwestycji mieszkaniowej przy ul. 
Poniatowskiego? Sprawę zgłaszaliśmy 
już władzom.           (tel.)
 
Odp.: W związku z licznymi zgłoszenia-
mi mieszkańców dotyczącymi problemu 
zalewania nieruchomości przy ul. Le-
śmiana, położonych w  bezpośrednim 

sąsiedztwie nowo wybudowanego osie-
dla przy ul. Poniatowskiego, Pani Bur-
mistrz podjęła decyzję o  skierowaniu 
pisma do Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego dla powiatu poznań-
skiego w celu uzyskania informacji na 
temat podjętych przez Inspektora dzia-
łań w przedmiotowej kwestii.

oprac. Magdalena Domek
Wydział Planowania Rozwoju  

i Ochrony Środowiska

Mieszkańcy pytają

Dlaczego po fakcie?
Dobrze, że interesujecie się Państwo cyklem „Mieszkańcy pytają”. Zapraszamy 
do nadsyłania pytań do władz wykonawczych (burmistrzów) i stanowią-
cych (radnych), urzędników itp., które opublikujemy. Chętnie widziane 
będą też polemiki czy komentarze. Przypominamy, że pytania można 
dostarczać do redakcji przy ul. Wschodniej 23A/62, wrzucać do niebies-
kich skrzynek na terenie Lubonia, a najlepiej przesyłać e-mailem na adres:  
redakcja@wiescilubonskie.pl lub zatelefonować: 61 810 43 35, 609 616 277, 
609 616 290.
       Redakcja

Mieszkańcy pytają

Apel

Przy ul. Poniatowskiego  8 oddano 
właśnie do użytku osiedle domów 

mieszkalnych (zgodnie z  tablicą infor-
macyjną z 2016 r., dziś pustą – budynek 
jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie 
bliźniaczej oraz budynek jednorodzinny 
dwulokalowy). Właściciele przystoso-
wują już swoje siedziby do zasiedlenia. 
W tym miejscu, na działce z ogrodem, 
stała do niedawna jedna z ostatnich, po-
niemieckich willi dawnej Kolonii Żabi-
kowo. Teraz pozwolono, by znalazło się 

tu 5 piętrowych budynków – dwa szere-
gowce z 4. mieszkaniami w każdym, dwa 
bliźniaki z 2.  lokalami w każdej części 
(8 mieszkań) i jeden standardowy, duży 
dublet z tarasami. W sumie 18 domostw 
z  wbudowanymi garażami i  wybruko-
wanym dziedzińcem w środku osiedla.
Przed postawieniem domów, deweloper 
nawiózł ziemię, przez co podwyższył teren 
zabudowy w stosunku do osiedla szere-
gowców, które przed ok. 20 laty powstało 
na tyłach, przy ul. Leśmiana (inwestycja 

Zalewani
Nowe osiedle przy ul. Poniatowskiego podtapia szeregowce 
przy Leśmiana, wybudowane ok. 20 lat temu

Q
Nowe osiedle deweloperskie przy ul. Poniatowskiego 8. Na 
pierwszym planie budynki z czterema mieszkaniami w zabudo-
wie bliźniaczej, w głębi „bliźniak” o długości ok. 30 metrów (sze-
regowiec)   fot. Hanna Siatka

Q
Podniesiony o blisko metr teren nowej zabudowy. Z prawej ogródki przy szeregow-
cu na ul. Leśmiana. Wcześniej woda opadowa wsiąkała w grunt. Teraz, nieskanalizo-
wana, spływa od ul. Poniatowskiego obrzeżami zabudowanego, pochyłego terenu 
na obszar starszego, położonego niżej osiedla   fot. Hanna Siatka

Zalane wodą opadową przedostającą się od sąsiadów ogródki 
przy ul. Leśmiana, po ulewie 11 sierpnia br.

Q
Na palikach ogrodowego ogrodzenia 
widać ślad wskazujący na poziom wody, 
która zalała obejście narożnikowych 
segmentów szeregowca przy ul. Leśmia-
na 11 sierpnia. Sięgała szczytu podestu 
przy drzwiach balkonowych, grożąc 
przelaniem się do mieszkania. To powta-
rzające się zjawisko zagraża fundamen-
tom budynku   fot. Hanna Siatka

Q
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Czy Straż Miejska może coś z tym zro-
bić? Nie ma możliwości ani wjechać, ani 
wyjechać, a  przecież to nie parking! 
Takie sytuacje zdarzają się bardzo często! 
Pomimo znaków, nikt  się do nich nie 

stosuje! Sytuacja staje się coraz bardziej 
żenująca. Kiedy zwracamy uwagę, to 
w  odwecie nam ubliżają... Czy można 
coś z tym zrobić?

Czytelnik i mieszkaniec NCL

List do redakcji

Parkowanie w NCL

Q
Auta zaparkowane we wjeździe na parking podziemny przy ul. Wschodniej

Kierowcy szukający miejsca, by zapar-
kować auto w pobliżu przychodni, znie-
cierpliwieni przedłużającymi  się trud-
nościami w dotarciu do Lekarza Rodzin-
nego przy budowanej al. Jana Pawła II, 
złoszczą się, że inwestor nie udostępnia 
gotowych już miejsc postojowych. Przy 
okazji, przyglądając się powolnym po-

stępom w budowie drogi, analizują pod 
tym kątem sytuację, jaka będzie po od-
daniu inwestycji. Krytykują wąską jezd-
nię i nieprzemyślane, ich zdaniem, roz-
mieszczenie parkingów, rozdzielonych 
zielenią, w miejscu której mogłyby być 
dodatkowe pola postojowe.

HS

Okiem użytkowników

Q
Gotowy parking przy nie oddanej jeszcze inwestycji drogowej (al. Jana Pawła II), 
w części zajęty już przez samochody. Kierowcy szukający miejsc postojowych 
chcieliby, by drogowcy udostępniali zrealizowane parkingi, zamiast zastawiać je 
przeszkodami. Stan na 16 sierpnia   fot. Hanna Siatka

Q
Zarys budowanej alei, krytykowanej przez uczestników ruchu. Ich zdaniem, pasy 
zieleni pomiędzy miejscami postojowymi można by przeznaczyć na kolejne pola 
parkingowe, których w Nowym Centrum Lubonia brakuje   fot. Hanna Siatka

W związku z budową zjazdu z powstającej 
bezkolizyjnej drogi nad torami kolejowy-
mi linii Poznań-Wrocław w  ul. Armii 
Poznań (droga wojewódzka 430), wpro-
wadzono kolejne utrudnienia dla pieszych. 

Zagrodzono dostęp do przejścia przez 
bardzo ruchliwą jezdnię w stronę ul. Krę-
tej, kierując ich na drugą stronę drogi, 
gdzie nie ma nawet skrawka, by się bez-
piecznie poruszać. (Z)

Mało ważni

Q
Niebezpieczna dla pieszych ulica Armii Poznań w okolicy inwestycji PKP w Łęczycy. 
Z lewej zamknięte dojście do pasów; prawa strona jezdni – bez chodnika i pobo-
cza. To m.in. droga dla podążających na pętlę autobusową przy ul. Krętej, pieszych 
klientów „Biedronki” przy rondzie w Łęczycy i pasażerów autobusów kursujących 
ulicą Armii Poznań   fot. Hanna Siatka

Często otrzymujemy sygnały o proble-
mach z miejscem do zaparkowania sa-
mochodu, nieprawidłowym zachowa-
niem kierowców, którzy zabierają taką 
część chodnika, że trudno przecisnąć się 
pieszemu, nie mówiąc o wózku z dziec-
kiem czy inwalidzkim, czy o niszczeniu 
zieleni kołami aut.

Właśnie ten ostatni aspekt pokazujemy 
na dwóch kadrach uchwyconych na 
wybudowanym w ubiegłym roku odcin-
ku ul.  Wschodniej – części domków 
jednorodzinnych od strony ul. Żabikow-
skiej.

(I)

Stanie na zielonym

Q
Trawnik na ul. Wschodniej – jakże idealny gabarytowo na miejsce parkingowe dla 
tego seata?   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Temu renault też nie przeszkadza, że tylne koła stoją na nowym trawniku, a zde-
rzak przygniata czerwonolistne krzewy   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Jestem mieszkańcem ul. Wschodniej. Ja 
oraz inni mieszkańcy z  przykrością 
stwierdzamy (już nie od dzisiaj), że jest 
problem z  miejscami parkingowymi, 
m.in: wzdłuż ulic: Wschodniej, al. Jana 
Pawła  II oraz Mizerki. Wokół nas po-
wstają nowe bloki na dużą liczbę miesz-
kańców (Wschodnia  19, Osiedle 
Wschodnia przy ul.  Kochanowskiego) 
– owszem będą tam hale z  miejscami 
parkingowymi, lecz coraz więcej osób 
decyduje się na 2 samochody. Już teraz 
trzeba się najeździć, by poszukać miejsca, 
gdy dojdą kolejne samochody, nie będzie 
gdzie zaparkować!!! (przykład: Wschod-
nia 19 będzie miała ponad 140 mieszkań 
– załóżmy, że ok. 30% – 40% ludzi będzie 
miało po 2 samochody – wówczas na 
Wschodniej dojdzie ok. 50 aut, na Mi-
zerki również sporo). Rozumiem, że dla 
miasta liczą się nowe mieszkania, a za 
tym idą nowe osoby płacące podatki, ale 
proszę również zapewnić dobrobyt 
mieszkańcom i pomyśleć o nowych miej-
scach parkingowych. To skandal, aby 
w XXI wieku, po wybudowaniu nowych 
ulic, nie było gdzie zaparkować, w do-
datku idą na takie inwestycje grube 
miliony złotych.
Dodam jeszcze jeden wątek – dzieci 
grają na polanie w piłkę nożną niedale-
ko okien mieszkańców i  placu zabaw. 
Byłem świadkiem, jak piłka przeleciała 
obok głowy małego dziecka. Może 
stać się jakaś tragedia. Czy dobrym po-

mysłem nie byłoby stwo-
rzenie miejsca pod bu-
dowę jakiegoś małego 
boiska na owej polanie. 
W końcu to NCL!
Liczę na przemyślenia 
przy zagospodarowaniu NOWEGO 
CENTRUM LUBONIA.

Mieszkaniec NCL

Odpowiedź
Wczytując się w Pana pismo, chciałbym 
podkreślić, iż Miasto Luboń przykłada jak 
największą uwagę do tego, aby przy nowo 
budowanych drogach, przy których istnie-
ją lub powstaną bloki mieszkalne, tworzyć 
jak najwięcej miejsc parkingowych. Dla-
tego też, wybudowana już ul. Wschodnia 
ma 78 miejsc parkingowych natomiast na 
powstającej obecnie al. Jana Pawła II będzie 
173 miejsc parkingowych. Ponadto przy-
gotowaliśmy na nieruchomości należącej 
do miasta, położonej pomiędzy ul. 
Wschodnią a Konarzewskiego (przedłu-
żenie ul. Kochanowskiego) teren, na któ-
rym mieszkańcy mogą pozostawić swoje 
samochody. Należy jednak podkreślić, iż 
znaczną rolę w zapewnieniu mieszkańcom 
większej liczby miejsc postojowych, tak 
jak Pan zaznacza to w swoim piśmie, na 2 
samochody w przeliczeniu na jedno miesz-
kanie, spoczywa na deweloperach, którzy 
stawiali lub stawiają budynki mieszkalne. 
Znajduje to swoje odzwierciedlenie w obo-
wiązujących przepisach prawnych. I tak:

List do redakcji

Brakuje parkingów w NCL!
Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w  sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i  ich usytuowanie, z  12 
kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 
1422), rozdział 3 – § 18. Miejsca posto-
jowe dla samochodów osobowych.
1. Zagospodarowując działkę budowla-
ną, należy urządzić, stosownie do jej 
przeznaczenia i sposobu zabudowy, miej-
sca postojowe dla samochodów użyt-
kowników stałych i  przebywających 
okresowo, w  tym również miejsca po-
stojowe dla samochodów, z których ko-
rzystają osoby niepełnosprawne.
2. Liczbę i  sposób urządzenia miejsc 
postojowych należy dostosować do wy-
magań ustalonych w decyzji o warun-
kach zabudowy i  zagospodarowania 
terenu, z  uwzględnieniem potrzebnej 
liczby miejsc, z których korzystają osoby 
niepełnosprawne.
W oparciu o powyższe widać, że wyma-
gana ilość oraz lokalizacja miejsc parkin-
gowych jest obowiązkiem inwestora, czy-
li w przypadku NCL poszczególnego de-
welopera, który realizował dane budynki 
mieszkalne na określonych działkach. 
Wymóg ilościowy narzucają zapisy planu 
miejscowego, w  tym przypadku planu 
przyjętego Uchwałą Rady Miasta Luboń 
nr XXVIII/164/2009 z 05.02.2009 r., wg 
którego: „§12 pkt 5c – dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej – 1,5 sta-
nowiska na każde mieszkanie”, a więc dla 
100 lokali mieszkalnych w granicach danej 
nieruchomości powinno być zapewnio-
nych 150 stanowisk. Dopilnowanie powyż-
szego jest prawem i obowiązkiem organu 
budowlanego, wydającego decyzje pozwo-

lenia na budowę, czyli 
Starosty Powiatu Poznań-
skiego oraz organu nad-
zorczo-kontrolnego, czyli 
Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 
Podaje Pan przykład bloku ze 140 
mieszkaniami, i zakłada Pan, że na 40% 
mieszkań przypadają po 2 samochody 
na mieszkanie. Przyjmując, że na po-
zostałe 60% mieszkań przypada 1 sa-
mochód na lokal, daje to w sumie 196 
samochodów. Jest to mniej aniżeli 
powinno być na tej nieruchomości 
miejsc parkingowych: 140 x 1,5 = 210. 
Miasto Luboń, będąc właścicielem dróg, 
odpowiada za „ogólnodostępne miejsca 
parkingowe w pasach drogowych”, których 
ilość oraz lokalizacja wynika z  zapisów 
planu miejscowego, a przede wszystkim 
z  rozlokowania usług, którym powinny 
one służyć.
Zdajemy sobie sprawę, iż należy rozwią-
zać problem braku boisk do gier spor-
towych, o którym Pan pisze, komplek-
sowo, co wiąże się niestety z wykupem 
nieruchomości prywatnych. Obowiązu-
jący plan miejscowy przewiduje na te-
renie NCL tereny pod usługi sportu. Są 
to jednak grunty prywatne. Jakiekolwiek 
inwestycje miejskie w  infrastrukturę 
sportową wymagałyby wykupu tych 
nieruchomości.

oprac. Hubert Prałat
Wydział Planowania,  

Rozwoju i Ochrony Środowiska

List był inspiracją do przeprowadzenia 
sondażu, który publikujemy na str. 22.

Zarośnięty, wygodny 
skrót zaniedbany przez 
służby komunalne  
fot. Alicja Kaczmarek

List do redakcji

Chodnik widmo

Q

Wyrównywanie gruntowych dróg szutrem 
ma swoje wady. Samochody rozjeżdżają 
go, a wydostające się spod kół z dużą siłą 
kamyki uderzają w przechodniów, zanie-
czyszczają chodniki i skrzyżowania z dro-
gami utwardzonymi. Niektóre kamienie 
wchodzące w skład materiału nawiezione-
go w celu wyrównania ulicy, są całkiem 
spore. Uderzenie takim „maleństwem” 
może być niebezpieczne. Mieliśmy takie 
sygnały z kilku ulic w Luboniu (np. z Ko-

pernika), a  ostatnio swoje żale zgłaszali 
mieszkańcy ul. Wawrzyniaka.
Problem z nawierzchnią na tej drodze 
polega również na szczególnym jej 
ukształtowaniu. Na środku ulicy powsta-
ła niecka, w  której gromadzi  się woda 
opadowa, zalewająca posesje położone 
w  zagłębieniu. Ludzie radzą sobie, jak 
potra�ą, podnosząc poziom drogi w tym 
miejscu.

HS

Jest problem

Q
Rozjeżdżony szuter z ul. Wawrzyniaka na skrzyżowaniu z asfaltową Armii Poznań, 
po której samochody jeżdżą z dużą szybkością, może stwarzać niebezpieczeństwo   
fot. Hanna Siatka

Wygodny skrót przy ulicy 
Targowej, o istnieniu któ-
rego nie każdy wie, a służ-
by porządkowe zapo-
mniały, bo znikł pod 
warstwą zielska. Gdzie-
niegdzie tylko w  trawie 
prześwitują płytki chod-
nikowe. Może warto choć 
raz do roku oczyszczać je 
z zarastającej zieleni.

AK  
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Zaczął Robert Korcz. Pytał o odpowie-
dzialność zwolnionego zarządu i ciągle 
działającej rady nadzorczej LOSiR-u, za 
zaistniałe straty, pokrywane z budżetu 
miasta, o czym pisaliśmy w poprzednim 
numerze. Retorycznie, jak mniemam, 
pytał też, czy były prezes wyzdrowieje 
do rozprawy, z jego powództwa, przeciw 
„Wieściom Lubońskim”, o  naruszenie 
dóbr osobistych. Rozprawa jest wyzna-
czona na 4 października. Bardziej niż 
zdrowie prezesa interesujący jest mery-
toryczny powód powództwa, wobec 
zaistniałej w spółce sytuacji. Nie przesą-
dzamy wyroku Sądu, nie ma jednak 
wątpliwości, że nowe okoliczności po-
winny rzucić przenikliwsze światło na 
racje stron. Cóż, nieprzewidziane są 
wyroki Boskie i sądowe, mówi popular-
ne porzekadło. Obywatel Korcz pyta 
zawsze zadziornie, tym razem apelował 
do Burmistrz, by zechciała przyjrzeć się 
wnikliwie zakupowi urządzeń do ćwi-
czeń w  LOSiRz-e, a  także działalności 
jego Rady Nadzorczej, która, jego zda-
niem, dopuściła do tak złej kondycji tej 
miejskiej spółki. Burmistrz M. Machal-
ska przyjęła do wiadomości apel miesz-
kańca. Robert Korcz zgłosił też zastrze-
żenia do sposobu zmiany lub nadawania 
nazw ulic w Luboniu. Przypomniał, że 
jego wniosek o nadanie jakiejś lubońskiej 
ulicy nazwy „Poznańskiego Czerwca ’56” 

czeka na przyjęcie już 9  lat. Podobnie 
nazwy: „Żołnierzy Wyklętych” i „Lecha 
Kaczyńskiego” powinny mieć, zdaniem 
mieszkańca, swoje miejsce w Luboniu. 
W odpowiedzi usłyszał, że ostatnie zmia-
ny nazw ulic są wynikiem konsultacji 
i  decyzji mieszkańców. Radny Paweł 
Wolniewicz dodał, że żaden z jego kil-
kunastu wniosków nie został przyjęty 
i musiał pogodzić się z tą sytuacją jako 
normalną w demokratycznym decydo-
waniu.

Mieszkańcy nadali ton obradom!
36. Sesja Rady Miasta Lubonia (7 września 2017 r.)

Bogdan Tarasiewicz powrócił do kon-
�iktu, związanego z modernizacją ulic 
Długiej i Migalli. Stwierdził, że celowo 
nie zawiadomiono o  konsultacjach 
mieszkańców tej ostatniej, bowiem pro-
ponowane w  projekcie rozwiązania są 
dla nich nie do przyjęcia. Nie zadowoli-
ła go także argumentacja, że zawiado-
mieni byli mieszkańcy ulicy, której do-
tyczy projekt. Swoją drogą naszej redak-
cji także nie powiadomiono o konsulta-
cjach i  trudno przyjąć, jako normę, że 

sami powinniśmy dowiadywać się o nich 
ze strony urzędu. Nie tylko dobre oby-
czaje, ale też otwartość działania samo-
rządu powinna skłaniać do rozesłania, 
nic nie kosztującej informacji, do nie-
licznych przecież, zainteresowanych 
mediów. Spór dotyczy wjazdu w  ulicę 
Żabikowską. Czy bezpośrednio ma go 
mieć jedna, czy też druga z  tych ulic. 
Zdaniem burmistrzów, to projektant, 
fachowiec jak podkreślono, przedstawił 
takie rozwiązanie, jako najlepsze. Posta-
nowiono wrócić do tej argumentacji 
i zaprosić projektanta oraz mieszkańców 
na obrady Komisji Komunalnej. Bogdan 
Tarasiewicz nie był zadowolony z takie-
go sposobu rozwiązania sprawy i optował 
raczej za zmianą decyzji, krzywdzącej, 
jego zdaniem, mieszkańców ulicy Mi-
galli.
Z dramatycznym apelem zwróciła się do 
rady Henryka Zwierzchlewska. Jej dom 
przy ul. Kanonierów stoi na styku trzech 
gmin – Poznania, Komornik i Lubonia. 
Na terenie Poznania, 5 metrów od jej 
domu działa zakład produkujący koper-
ty. Jego uciążliwość, tak w  dzień, jak 
i w nocy, trwa latami. Sprawa toczy się 
w  sądach także od lat. Czeka teraz na 
rozstrzygnięcie w  NSA. Z  jakim skut-
kiem, nie wiadomo. Mieszkanka przyszła 
prosić o wsparcie Rady i władz miasta, 
bardziej moralne niż praktyczne, bo 
miasto nie jest stroną w sprawie. O tej 
bulwersującej, urzędniczej i sądowej mi-
trędze napiszemy szerzej w  kolejnym 
numerze „WL”
Krzysztof Napierała przyszedł w sprawie 
banalnej, jak na Luboń, braku chodni-
ków lub ich okropnego stanu. Ale jego 
wystąpienie miało „teatralny” charakter. 
Zaprezentował opowieść o przedziera-

niu się z wózkiem dziecięcym po „bez-
drożach chodnikowych” ulicy Sobieskie-
go i  do nich dochodzących. Przyniósł 
nawet rekwizyt, wózek dziecięc,y i po-
służył się nim sprawnie. Cóż, w odpo-
wiedzi usłyszał o niebagatelnych pracach 
miasta na tym terenie, zmierzających do 
zmiany sytuacji. Są nie tylko plany, ale 
też projekty i pieniądze. Nie wystarczą 
na wszystko, ale też nie są małe. Czy to 
zadowoli mieszkańców, wątpliwe, bo-
wiem te deklaracje nie zrobiły żadnego 
wrażenia na wygłaszającym pretensje. 
Kontynuował monolog, szyderczy i za-
pewne w wielu miejscach słuszny, ale też 
nie uwzględniający żadnych argumentów 
i realiów miejskich. Gdyby nie fakt, że 
wystąpienie było skierowane tylko do 
włodarzy gminy, można by je uznać za 
wstęp do kampanii wyborczej. Opisując 
je, w jakimś sensie, nadajemy mu wymiar 
publiczny.
Tak mieszkańcy zdominowali obrady, że 
po ich wystąpieniach i  próbach odpo-
wiedzi, przewodnicząca Teresa Zygma-
nowska, zarządziła przerwę.
Po przerwie przyjęto bez dyskusji uchwa-
ły umożliwiające udzielenie pomocy 
�nansowej, o którą zwróciła się gmina 
Brusy, z województwa kujawsko-pomor-
skiego, która ucierpiała w nawałnicy. Na 
ten cel przeznaczono 20 tys. zł.
W wolnych głosach radny Bielawski 
podziękował burmistrz Małgorzacie Ma-
chalskiej za działanie mające na celu 
dogłębne wyjaśnienie wszystkich wąt-
pliwości zgłoszonych przez radnego 
w interpelacji dotyczącej obiektu LOSiR-
-u. Ze słów radnego i burmistrza dowie-
dzieliśmy się, że prowadzone są eksper-
tyzy rzeczoznawcze. Do udziału w nich 
zaproszono też redaktora naczelnego 
„WL”, Piotra Ruszkowskiego, jako czło-
wieka posiadającego dużą wiedzę zebra-
ną podczas prac dziennikarskich nad 
wieloma wątkami tego tematu.

Obserwator Luboński
JN

Q
Stali bywalcy na sesji, mieszkańcy (od prawej): Robert Korcz i Bogdan Tarasiewicz 
i tym razem byli aktywni, o czym można przeczytać w artykule. Z lewej – Krzysztof 
Napierała   fot Jerzy Nowacki
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Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF Z Z Z
Bielawski Jakub LIO (4) nn w Z
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF Z Z Z
Dworaczyk Adam LIO (10) Z Z Z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF Z Z Z
Franek Dorota FOL (20)-kF Z Z Z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF Z Z Z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF Z Z Z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF Z Z Z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF Z Z Z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF Z Z Z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF Z Z Z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF Z Z Z
Okupniak Andrzej ML (15) Z Z Z
Samulczyk Marek ML (3) w w Z
Szwacki Michał FOL (7)-kF Z Z Z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF Z Z Z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF Z Z Z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) Z Z Z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF Z Z Z
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Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; 

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

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało

Post Scriptum
Jak nas poinformował Bogdan Tarasie-
wicz, pod listem protestacyjnym 
w sprawie projektu przebudowy ulicy 
Długiej i Uroczej (dawna Migalli), do 
11 września br. podpisało  się ponad 
130 mieszkańców.

Najbliższa sesja  

Rady Miasta Luboń

28 września 2017

o godz 17
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W związku z  urlopami nie udało 
nam się otrzymać tabeli z głosowania-
mi do publikacji w sierpniowych „WL” 
na str.  19 „Sesja pod wrażeniem 13 

milionów”. Postawa wyrażana w  gło-
sowaniach radnych dotyczyła też in-
nych materiałów sierpniowego wydania 
Niezależnego Miesięcznika Mieszkań-

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

20 20 20 13 18 18 19 17 17 19 18 18 Bat 16 15 18 19 19 19 19
0 0 0 2 0 0 1 2 2 1 1 0 Koz 1 2 1 1 1 1 1
0 0 0 5 2 2 0 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 16 20 20 19 20 20 20 20

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

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

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało

ców, np. tematu miesiąca „Afera w LO-
SiR-ze” na str.  3 czy dekomunizacji 
ulic, o której traktowały artykuły: „Tro-
chę śmiesznie, trochę strasznie” na 
str. 17, „Nowi patroni” i „Kozińskiego 
czy Batorego?” na str. 18.

Precedens
Szczególną uwagę należy poświęcić głoso-
waniu nad zmianą nazwy ul. Kozińskiego 
na Batorego (13. kolumna w tabeli). Pre-
cedensu tego głosowania nie można ująć 
w  standardowej formie głosowań „za”, 
„przeciw”, „wstrzymujący”. W tak zarzą-
dzonym alternatywnym głosowaniu, opo-

wiadających się z jed-
nej strony „za uchwa-
łą” (nazwa Kozińskie-
go) oznaczyliśmy 
skrótem „Koz”, nato-
miast radnych głosu-
jących właściwie 
„przeciw uchwale”, 
czyli „za wnioskiem” 
złożonym na sesji 
(nazwa Batorego) 
oznaczyliśmy „Bat”. 
Głosowania dla 
„wstrzymujących się” 
nie przeprowadzono. 
Tym dziwnym try-
bem złamano np. kil-
ka przepisów prawa 
lokalnego – „Statutu 
Miasta”, z  rozdziału 
5. „Procedura głoso-
wania”: paragraf  63, 
pkt.  2, paragraf 
65 pkt. 2 czy par. 66, 
punkty od  2 do  6. 
W  tabeli głosowań, 
tych radnych, którym 
nie dano szansy od-
dania głosu, np. 
wstrzymującego (mo-
gli być też radni 
„przeciw uchwale” – 
Kozińskiemu i „prze-
ciw wnioskowi” – Ba-
toremu), oznaczyli-
śmy „n” jako nie 
biorących udziału 
w głosowaniu.   (R)

Szanowni Mieszkańcy! W związku z uka-
zaniem  się informacji na oficjalnym 
portalu informacyjnym Urzędu Miasta 
Luboń, dotyczącej zamknięcia przejazdu 
kolejowego na wysokości ul. Romana 

Maya, cyt.: „Od dnia 30.08.2017  r. na 
przejeździe dopuszczony będzie jedynie 
ruch pieszo-rowerowy. Organizacja ru-
chu ma charakter docelowy”, pragnę za 
pośrednictwem „Wieści Lubońskich”, 

poinformować, że temat ten, jest dla 
mnie priorytetowy. W trakcie mojej ka-
dencji wielokrotnie składałam interpe-
lacje mające na celu zachowanie prze-
jazdu do użytku publicznego. W wy-
niku tych starań, miasto otrzymało 
taką zgodę od PKP, pod warunkiem 
przebudowy odcinka drogi wojewódz-
kiej 430. Również Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich wydał przychylną 
opinię i wyraził zgodę na przeprowa-
dzenie przebudowy, umożliwiającej 
bezpieczne włączenie  się przejazdu 
w  drogę wojewódzką. Moje aktualne 
działania polegają na zarezerwowaniu 
środków na ten cel w budżecie miasta 
na rok 2018.
Poniżej załączam najistotniejsze dla spra-
wy pismo ze stanowiskiem Wielkopol-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Z poważaniem 

Katarzyna Frąckowiak
Radna RML

Odpowiedź Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich z 8 listopada 2016 r. 
dla Burmistrza Miasta Luboń:

Odpowiadając na pismo z  7 listopada 
2016 r. (…) w sprawie udzielenia prawa do 
dysponowania gruntem – działkami pasa 
drogowego drogi wojewódzkiej nr 430 Lu-
boń-Mosina w związku z przebudową ukła-
du drogowego w obrębie przejazdu kolejo-
wego km 156,642 w  miejscowości Luboń 
(ul. Ogrodowa), Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu (WZDW) wy-
raża zgodę na dysponowanie przez Gminę 
Luboń na cele budowlane nieruchomościa-
mi stanowiącymi pas drogowy ww. drogi 
wojewódzkiej, oznaczonymi w  ewidencji 
gruntów: nr ewid. 15 ark. 18 obręb Luboń, 
nr ewid. 21 ark. 18 obręb Luboń, nr ewid. 
88 ark. 15 obręb Luboń.
Przedmiotowa zgoda wydana jest w celu 
przeprowadzenia przez Gminę Luboń 
procedury związanej ze zleceniem prac 
projektowych i nie upoważnia do rozpo-
częcia robót budowlanych oraz zajęcia 
ww. nieruchomości. Przed rozpoczęciem 
prac budowlanych Inwestor obowiązany 
jest do uzgodnienia z  WZDW projektu 
budowlanego ww. zadania inwestycyjne-
go, jak i uzgodnienia warunków jego re-
alizacji (m.in. w zakresie odpowiedzial-
ności za powstałe ewentualne szkody; 
czasu utrzymania zadania inwestycyjne-
go i.in.)

Dyrektor Paweł Katarzyński

Q
Zastawiony plastikowymi barierami przejazd kolejowy przy Zakładach Chemicz-
nych. Do czasu dostosowania ul. Armii Poznań, o czym powyżej, będzie zamknięty   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Zamknięcie przejazdu w Lasku
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Oświata

„Wieści Lubońskie”: Jak, na starcie 
nowego roku szkolnego, ocenia Pani 
wprowadzenie reformy oświaty w Lu-
boniu (np. w skali szkolnej)?

Małgorzata Machalska: W skali od 1-6 
trudno byłoby to zrobić. Oceniam do-
brze. Szkoły są przygotowane do nowe-
go roku.

„WL”: Z  naszej orientacji wynika, że 
największe problemy mogły wystąpić 
w nowej SP 5 przy ul. Kołłątaja, wcze-
śniej Gimnazjum nr 2 (w zakresie re-
jonizacji i dostosowania sal dydaktycz-
nych, głównie dla najmłodszych klas). 
Podobnie w  SP  3, która wchłonęła 
Gimnazjum nr 1.

M.M.: Każda ze szkół musiała przysto-
sować część sal do wymogów reformy 
– szkół ośmioletnich. Szkoła nr  5 jest 
bardzo dobrze przygotowana do nowego 
roku szkolnego – pięknie przystosowany 
blok sal dydaktycznych do nauczania 
wczesnoszkolnego. Podobnie inne szko-
ły. Wiem, że na niektóre zamówione 
pomoce czy urządzenia szkoły jeszcze 
czekają, ale wynika to z  sytuacji �rm 
produkujących wobec ogromu zamówień 
w związku z reformą. Rejonizacja nato-
miast przebiegła spokojnie i spotkała się 
ze zrozumieniem ze strony większości 
rodziców.

„WL”: Przy okazji chcemy zapytać, jak 
zamknięto temat szefowania Trójce po 
wykazanych przez kontrolę nieprawi-
dłowościach �nansowych i długotrwa-
łej absencji chorobowej dyrektor SP 3?

M.M.: Tutaj nie było czego zamykać. 
Sprawę regulują przepisy. Dyrektorem 
placówki jest pani Grażyna Leciej, która 
powoła dwóch zastępców. Rada Pedago-
giczna zaopiniowała pozytywnie dwie 
kandydatury – pani Anity Plumińskiej 
(jej wybór wynika z ustawy mówiącej, 
że zastępcą dyrektora szkoły podstawo-
wej, do której włączono gimnazjum, jest 

jego dyrektor) oraz kandydaturę pani 
Hanny Marcinkowskiej.

„WL”: Czy możemy się dowiedzieć cze-
goś więcej o kontroli w Trójce, bo in-
formacje, które dotąd otrzymywaliśmy, 
były bardzo oględne?

M.M.: Na tym etapie postępowania nie 
chcę więcej powiedzieć.

„WL”: Z ostatniej odpowiedzi w ramach 
cyklu „Mieszkańcy pytają” wynikało, 
że te nieprawidłowości dotyczą remon-
tów. Czy tegorocznych?

M.M.: Nie tych ostatnich, przygotowu-
jących placówkę do nowego roku szkol-
nego, ale z poprzednich lat. Sprawa zo-
stała zgłoszona właściwym organom 
zewnętrznym. Nic więcej nie powiem, 
dopóki się sprawa nie wyjaśni.

„WL”: Jakie trudności i gdzie (w której 
szkole) jeszcze występują i  jak będą 
rozwiązywane? Zmienił się czas pracy 
szkół, np. w SP 4 i SP 2 dzieci rozpo-
czynają lekcje o 7.10, w innych placów-
kach zajęcia trwają do późnego popo-
łudnia. Która ze szkół jest obecnie 
najbardziej przyjazna uczniom? 

M.M.: Nie mam takich szczegółowych 
informacji. Nie dotarły do mnie żadne 
sygnały, że jakiś większy problem w tym 
zakresie występuje.
Tylko w SP 2 niektóre lekcje informaty-
ki i wf-u rozpoczynają się wcześniej, ale 
dzięki temu zajęcia kończą się zasadniczo 
o 16.30. W SP 1 (16.10), SP 3 (15.45), 
SP 5 (16.15), jeszcze wcześniej.

Szkoła katolicka

„WL”: Powstaje wielka, prywatna szko-
ła, budowana sposobem gospodarczym, 
formalnie jako dom para�alny, przez 
fundację „Siewca”, której prezesem jest 
Pani zastępca – Mateusz Mikołajczak. 
W  pierwszym wywiadzie, w  marcu 
2015 r. („Po stu dniach urzędowania”, 
str. 16) rozmawialiśmy na temat moż-
liwego kon�iktu interesów w sytuacji, 
gdy urzędujący burmistrz realizuje 
w mieście duży obiekt publiczny. Wte-
dy uważała Pani ten temat za odległy 

Wokół, oświaty, ludzi i ulic
Wywiad z burmistrz Małgorzatą Machalską

w czasie i że, jeśli taki kon�ikt będzie 
realny, to coś się zmieni. Czy teraz, gdy 
szkoła powstaje, nie dostrzega Pani 
jakichś niezręczności sytuacji? W no-
wym, przyjętym klika miesięcy temu 
Studium uwarunkowań zapisano al-
ternatywę dla tego dużego terenu ozna-
czając go „UO lub UK” (usługi oświa-
towe lub sakralne), zamiast jak wcze-
śniej – „UK”.

M.M.: Na tym etapie nie widzę kon�ik-
tu interesów. Fundacja nie kieruje w tej 
chwili do miasta żadnego wniosku. Tak 
jak każdy inny inwestor, ten również 
złożył wcześniej postulaty do miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-

strzennego. To nie burmistrz buduje 
szkołę, tylko fundacja, z  prywatnych 
pieniędzy fundatora (założyciela „Siew-
cy”). Burmistrz Mikołajczak nie musi 
podejmować żadnej decyzji w  swojej 
sprawie, w której byłby kon�ikt intere-
sów. Mam do niego pełne zaufanie.

„WL”: Wokół budowanej szkoły są 
i  będą prowadzone nowe inwestycje 
miejskie, np. obecnie powstający, do-
datkowy wodociąg w  ul. Lipowej czy 
planowane: chodnik w  ul. Zielonej 
i częściowa przebudowa placu E. Bo-
janowskiego. Niewiele się mówi o no-
wej szkole. Dlaczego?

M.M.: To nie jest inwestycja miejska. 
Proszę pytać inwestora. Wymienione przez 
Państwa przedsięwzięcia nie są w żaden 
sposób z  nią związane. Wodociąg w  ul. 
Lipowej jest przewidzianą 3-4 lata temu 
inwestycją Aquanetu w ramach Wielolet-
niego Programu Budowy Sieci tej spółki. 
Miasto zezwoliło jedynie na zajęcie pasa 
drogowego podczas budowy. Chodnik na 
ul. Zielonej to była inwestycja przegłoso-
wana przez radnych na Komisji Komunal-
nej na wniosek jednego z nich, i nie ma 
nic wspólnego z  prywatną szkołą. Bur-
mistrz Michał Popławski optował, by 
przedsięwzięcie było kompleksowe – od 
ul. Granicznej do pl. Edmunda Bojanow-
skiego. Myślimy też o chodniku na placu. 
Chcieliśmy, na podstawie istniejącej od lat 
koncepcji przebudowy tego miejsca, przy-
gotować projekt, licząc na środki z kon-
kursów związanych z rewitalizacją zabyt-
kowych terenów. Póki co, okazuje się, że 
nie jest to możliwe, tymczasem plac wy-

maga moderniza-
cji. Chcielibyśmy 
więc chociaż czę-
ściowo ją rozpo-
cząć poprzez re-
mont chodnika 
wokół placu, spój-
ny z  koncepcją. 
Modernizacja ca-
łego placu jest 
kosztowna i  nie 
wydaje mi  się 
obecnie celowa, 
mając na uwadze 
plany budowy 
dróg i chodników, 
jakie posiadamy.

Q
Budowana na zapleczu kościoła św. Barbary – Społeczna Szkoła Para�alna (na razie jako dom para�alny) 
– jest inwestycją fundacji „Siewca”, której jednoosobowy zarząd pełni zastępca burmistrza Mateusz Miko-
łajczak   fot. Piotr P. Ruszkowski

Fundacja „Siewca”  
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
pl. Edmunda Bojanowskiego 8

Organ sprawujący nadzór – Minister 
Edukacji Narodowej
Zarząd (jednoosobowy) – Mateusz 
Andrzej Mikołajczak (prezes)
Rada Nadzorcza: Tomasz Błaszak, To-
masz Piotr Janicki, Dominik Józef Janic-
ki, Witold Szal, Tomasz Patryk Siwak.
Cel działania – działalność edukacyjna, 
opiekuńczo-wychowawcza, artystyczna, 
kulturalna, naukowa i popularno-na-
ukowa, charytatywna, wydawnicza (w 
tym również fonogra�czna), wspieranie 
działalności artystycznej, kulturalnej, 
naukowej, popularno-naukowej, edu-
kacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej 
i  charytatywnej prowadzonej przez 
inne podmioty.
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„WL”: Rozumiemy Pani argumentację, 
ale ludzie „wiedzą swoje”, tym bardziej, 
że mało jest informacji na temat bu-
dowy nowej szkoły.

M.M.: Ludzie nie tyle wiedzą, co plot-
kują. Wymyślają np., że my – burmi-
strzowie – dorabiamy sobie przy reali-
zacji inwestycji. Usłyszałam niedawno, 
że zarobiłam 4,5 miliona na wydaniu 
zezwolenia na budowę marketu przy 
ul. 11 Listopada i Traugutta. Natomiast 
ja wiem, że pracuję uczciwie i  poza 
pensją nie zarabiam w  tym mieście, 
w związku z inwestycjami miejskimi, 
ani złotówki. Podobnie moi zastępcy.

Ul. Szafirowa

„WL”: Mieszkańcy dopytują o  to, jak 
jest realizowane rozwiązanie kon�iktu 
na ul. Sza�rowej, gdzie jeden z miesz-
kańców wciąż nadmiernie wykorzystu-
je teren publiczny na parkowanie wie-
lu samochodów?

M.M.: Powstaje projekt nowej organiza-
cji ruchu dla tej ulicy, który zakłada 
wybudowanie miejsc parkingowych. Czy 
będą one wystarczające dla mieszkańców, 
życie pokaże.

„WL”: Sam burmistrz Michał Popław-
ski, a także szef Straży Miejskiej Pa-
weł Dybczyński we wcześniejszych 
rozmowach o  konkretach z  nami, 
stwierdzili, że to niczego nie rozwią-
że. To prawdopodobnie pogorszy 
jeszcze sytuację, dlatego że ograniczy 
ilość miejsc parkingowych, a  nie 

zmieni postawy pana, który stawia 
samochody.

M.M.: Burmistrz nie jest w stanie wpły-
wać na zachowania mieszkańców.

„WL”: Ale jest od tego, aby szukać 
rozwiązań, które zmuszą obywatela, 
aby nadmiernie nie wykorzystywał 
przestrzeni publicznej.

M.M.: Nie wiem, czy nowe rozwiązanie 
rozładuje sytuację, ale miasto będzie 
działało w takich granicach i wykorzy-
stywało takie narzędzia, jakimi dyspo-
nuje.

„WL”: Uważamy, że miasto nie wyko-
rzystało w tej sprawie wszystkich na-
rzędzi. Wystarczyło bezkosztowo, 
zgodnie z miejscowym planem zago-

Q
Fragment ul. Zielonej od Sza�rowej w stronę Granicznej, na którym, zgodnie 
z wnioskiem radnego przegłosowanym przez Komisję Komunalną, miał powstać 
brakujący chodnik. Okazuje się, że budowany będzie cały – od placu E. Bojanow-
skiego do ul. Granicznej   fot. Hanna Siatka

spodarowania, uznać tereny zielone, 
na których parkuje mieszkaniec, za 
zieleń, i egzekwować ten fakt, tym bar-
dziej że plan o tym wyraźnie mówi.

M.M.: I w tym kierunku idziemy, tyle 
że zagospodarowanie terenu, który 
jest w tej chwili zielenią, i zabezpie-
czenie go, czyli postawienie np. słup-
ków, wymaga projektu organizacji 
ruchu. Zieleń zanika, bo jest rozjeż-
dżana, proszę popatrzeć na ulicę 
Poniatowskiego lub inne. W  całym 
mieście brakuje miejsc parkingo-
wych. Nie chciałabym jednak, aby 
w  celu tworzenia parkingów, likwi-
dować miejsca zielone.

Nowy urzędnik

„WL”: Jak się dowiedzieliśmy, od paź-
dziernika pracownikiem Urzędu Mia-
sta będzie Pani koleżanka z  ugrupo-
wania politycznego – Małgorzata Ma-
tysiak, która w obecnej kadencji władz 
została też członkiem Rady Nadzorczej 
Kom-Lubu. Jakie stanowisko obejmie 
i jakie korzyści dla miasta z tego wy-
nikną?

M.M.: Małgorzata Matysiak zgłosiła 
swoją ofertę na kolejny, chyba piąty już 
nabór na stanowisko do pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych, w  miejsce 
pani, która w marcu zwolniła się z pra-
cy. Ma doskonałe doświadczenie w po-
zyskiwaniu środków zewnętrznych, 
obsłudze i rozliczaniu projektów reali-
zowanych z tych środków. Wcześniej-
sze cztery nabory były bezskuteczne. 
Zgłaszały  się osoby, które albo nie 
miały odpowiedniego doświadczenia, 
albo zgłaszały roszczenia finansowe 
niemożliwe do spełnienia, żądały wy-
nagrodzenia sięgającego pensji burmi-
strzów, którego nie mogłam zaakcep-
tować.

„WL”: A jakie wynagrodzenie przewi-
duje się na tym stanowisku w Luboniu?

M.M.: Nie mogę podać takiej informacji.

O dekomunizacji

„WL”: Czy jest Pani zadowolona z tego, 
jak w Luboniu przebiegła dekomuni-
zacja nazw ulic? Kiedy ostatnio rozma-
wialiśmy, zadeklarowała Pani, że np. 
Kazimierz Grenda ma już zapewnioną 
nazwę ulicy w  Luboniu. Tymczasem 
nie znalazł się wśród nowych patronów.

M.M.: Takie były moje oczekiwania, 
natomiast mieszkańcy, którym oddali-
śmy decyzję co do zmiany nazw ulic, nie 
chcieli tego patrona dla swojej drogi. 
Prywatnie wolałabym inne nazwy, ale 
szanuję wolę mieszkańców.

„WL”: Nie każda wola mieszkańców 
została jednak uszanowana – przykład 
ul. Kozińskiego. Czy władze, skoro 
mają jakąś wizję i  podejmują w  tej 
sprawie uchwały, nie powinny wykazać 
większego zdecydowania i kierować się 
patriotyzmem lokalnym?

M.M.: Gdybyśmy przyjęli zasadę, że 
to burmistrz z  radnymi podejmują 
decyzję, to pewnie nazwy byłyby inne, 
ale przyjęłam koncepcję, że to miesz-
kańcy będą mieli wpływ na dekomu-
nizację. Nadano nazwy ulicom, 
uwzględniając wolę mieszkańców, 
z wyjątkiem ulicy Kozińskiego, co do 
której, jak wiem, sprawa jest nadal 
otwarta, gdyż radny z tego okręgu za-
powiada złożenie projektu uchwały 
o nadanie ulicy (dziś już noszącej imię 
Stefana Batorego) nazwy Hreora Ko-
zińskiego.

„WL”: A jaki wysiłek podjęło miasto, 
żeby przekonywać mieszkańców do 
nazw, które honorowałyby godniej-
szych patronów?

M.M.: Jak widać, niewystarczający.

Prośba Pani Burmistrz

„WL”: Co chciałaby Pani powiedzieć 
mieszkańcom za naszym pośrednic-
twem?

M.M.: Serdecznie proszę o  wyrozu-
miałość, cierpliwość i próbę zrozumie-
nia tego, że nie jesteśmy w stanie wy-
budować czy wyremontować wszyst-
kich ulic i chodników w takim zakre-
sie, jaki on jest już dziś niezbędny. Ta 
cierpliwość jest konieczna dla komfor-
tu naszej pracy. W sytuacji, gdy miesz-
kańcy jednej ulicy grożą, że dłużej już 
nie będą czekać, i nie jest to przypadek 
odosobniony, wszystkim tym oczeki-
waniom nie jestem w stanie sprostać. 
Kiedy szacowaliśmy potrzeby i  liczy-
liśmy pieniądze potrzebne na wybu-
dowanie infrastruktury, wykupy grun-
tów i  budowy, stwierdziliśmy, że po-
trzeba na to 20 lat.

rozmawiali: Hanna Siatka 
i Piotr P. Ruszkowski

QQ Kiedy miasto wyda nowy, aktu-
alny plan Lubonia? Przybyły nowe 
ulice, których nie ma na starych ma-
pach (ostatnie wydanie jest z 2008 
roku), zmieniono też nazwy kilku-
nastu ulicom w związku z dekomu-
nizacją. Uaktualniony plan miasta 
byłby przydatny odwiedzającym nas 

gościom, ale i nam – mieszkańcom. 
Każde szanujące się miasto takim 
planem powinno dysponować.   

(Tadeusz Pawlęty)

Odp.: W związku z procesem dekomu-
nizacji, miasto nie wydawało mapy 
w  tym roku. Planujemy wydanie jej 

w  najbliższym czasie. Obecnie trwa 
opracowywanie jej nowej wersji. Cały 
proces powinien trwać około dwóch 
miesięcy. Uprzejmie informuję, że 
ostatnie wydanie darmowego planu 
miasta jest nie z 2008, ale z 2015 roku.

oprac. Joanna Humerczyk
Stanowisko ds. komunikacji społecznej

Mieszkańcy pytają

Plan miasta
Szanowni Mieszkańcy! Chcę podjąć starania 
o dołożenie kursów autobusu linii 603 w go-
dzinach porannego oraz popołudniowego 
szczytu. W związku z tym, chciałabym prosić 
Państwa o sugestie dotyczące godzin ewentu-
alnych, dodatkowych kursów.
Mój adres mailowy: katarzyna.frackowiak@
rmlubon.pl lub telefon 608 132 289.

Katarzyna Frąckowiak
radna RML

Linia 603
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ulicy”, „Mam 
wykupione 
miejsce i nie 
znam tego 
problemu”, 
„Nie zwra-
cam na to 
uwagi”.

QQ Sondaż wśród władzy 
wyszedł jeszcze mniej 
optymistycznie, niż wśród 
mieszkańców. Zdecydo-
wana większość radnych 
oraz wszyscy trzej bur-
mistrze, 20/22 biorących 
udział w sondażu (90,9%), 
odpowiedziało, że w  Lubo-
niu jest niewystarczająca ilość 
miejsc parkingowych. Zaledwie 
dwóch radnych (9,1%) uznało ilość 
miejsc parkingowych w  mieście za 
wystarczającą, byli to: P. Bartkowiak 
i J. Bielawski. Nie wzięło udziału w tym 
sondażu dwoje radnych: D.  Franek 
i P. Izydorski.

QQ Wyniki internetowe były następują-
ce: 77% – „Nie”, 15% – „Tak” i 8% „Nie 
mam zdania”.

Sondaż przeprowadzili: Natalia Kosa-
kowska, Wiktoria Kucharska, Jerzy No-
wacki (wśród władz), Rafał Wojtyniak 
(Internet) oraz Paweł Wolniewicz.

oprac. PPR

LUDZKIE SPRAWY

W załączeniu przesyłam kilka zdjęć, 
które przedstawiają obraz udanej inwe-
stycji miasta, jaką było położenie na 
ulicy Wiosennej kostki brukowej, na 
chodniku do posesji na końcu tej drogi. 
Mieszkańcy są tam właściwie od wiosny 

(choć z  zewnątrz posesja wygląda jak 
plac budowy i chyba wciąż nim jest).
Natomiast kilka zdjęć przedstawia jak 
wygląda nasza pięknie nazwana ul. Po-
godna, choć jej wygląd nie jest już taki 
pogodny. Ludzie mieszkają tu już chyba 
od 18. lat (ja tylko 12), i dalej kiedy pada, 

to brodzimy w  błocie, a  jak 
jest sucho, wdychamy „zdro-
wy” kurz i wypluwamy z ust 
piach.
Jaki był sens budowy chodni-
ka do jednej, nowo budowanej 
posesji i  jak ten chodnik, co 
widać, jest w tej chwili utrzy-
many i wykorzystywany (do 
jesieni okaże  się pewnie, że 
będzie nie do przejścia, bo 
zarośnie całkowicie)? Kto jest 
obowiązany dbać o taki stan 
rzeczy i  kosić chwasty zara-
stające chodnik lub kto powi-
nien to wyegzekwować? 
Zresztą, zarastanie chwastami 
i  trawą ulic: Wiosennej, Po-
godnej i Jesiennej oraz terenu 
zielonego przy ul. Nad Żabin-
ką, to już rytuał dla naszego 
Kom-Lubu. Firma ta przypo-
mni sobie o konieczności ko-
szenia i przyśle traktor z ro-
tacyjną kosiarką, która z kosą 
ustawioną na minimalną wy-
sokość, zetnie bez zbierania 
trawę (tylko tam, gdzie trak-
tor się zmieści, a pod drzewa-
mi i na poboczach ulicy chwa-

List do redakcji

Drogowe inwestycje
sty zetnie może dopiero mróz), 
a ta utworzy na całej powierzchni 
jedną, gnijącą warstwę.
Po ostatnich opadach, obok stu-
dzienki kanalizacyjnej na końcu 
ul. Pogodnej powstała wielka 
dziura, przez którą samochód oso-
bowy raczej nie przejedzie, bo 
może to grozić oberwaniem koła 
lub zapadnięciem  się w  jeszcze 
większą rozpadlinę. Sprawę dziu-
ry zgłaszano Kom-Lubowi, ale, jak 
widać, są ważniejsze sprawy 
w mieście.
Jak to w  przyrodzie bywa, jest 
dziura, więc można ją wypełnić. 
I  właśnie mamy takich nowych 
mieszkańców na ul. Wiosennej, 
którzy nie oddają zielonych odpa-
dów, tylko w  tę dziurę właśnie 
wsypują skoszoną trawę i  gruz 
z właśnie remontowanego balko-
nu. Ciekawe i bardzo kulturalne 
zachowanie.
Może to moje pisanie ktoś prze-
czyta i coś się zmieni, oczywiście 
jeśli Wasza Redakcja je opubli-
kuje.

mieszkaniec

Odpowiedź
W odpowiedzi w sprawie ulicy Pogodnej 
informuję, że w  planie inwestycyjnym 
na rok 2017 (opracowywanym w  paź-
dzierniku 2016  r.) rozważano budowę 
chodnika w  ulicy Pogodnej. Jednakże 
z racji parametrów technicznych – sze-
rokość pasa drogowego wynosi 4 metry 
– nie było możliwości uwzględnienia 
inwestycji w planie.
Sprawy związane z bieżącym utrzyma-
niem zarówno dróg, jak i zieleni, należy 

zgłaszać do Urzędu Miasta, odpowiednio 
– Wydział Spraw Komunalnych oraz 
Ogrodnik Miejski. Spółka Kom-Lub jest 
odpowiedzialna za realizowanie prac 
zlecanych wyłącznie przez Miasto.
Opisywana wyrwa w ulicy na wysokości 
nr 25-27 powstała po opadach deszczu 
i została uzupełniona po zgłoszeniu do 
Urzędu.

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

Q
 Wybujałe zielsko zasłaniające utwardzony chodnik 
na ul. Wiosennej świadczy o tym, że dojście jest 
bardzo rzadko używane

Q
Sąsiednia ul. Pogodna, gdzie stoi więcej do-
mów, jest dyskryminowana, bo nie ma chodni-
ka. Według jakiego klucza planuje się inwesty-
cje w tym zakresie?

Odpowiedzi mieszkańców

67,5%

17,3%

Odmówiło 1,6%

TAK

NIE

Nie ma 
zdania 13,6%

Pytanie proste sprowokowane listami 
i  sygnałami tra�ającymi do redakcji. 
Spodziewaliśmy się dużego zróżnicowa-
nia w zależności od miejsca przeprowa-
dzania sondażu ulicznego. Tymczasem 
w rejonach domków jednorodzinnych: 
Lasku, Starym Luboniu, Żabikowie, wy-
niki były podobne do skupisk bloków 
osiedlowych: Lubonianki, Nowego Cen-
trum Lubonia (NCL), enklaw szeregow-
ców itd.

QQ Zdecydowana i  bezwzględna więk-
szość pytanych (67,5%), w tym także in-
ternauci i władze samorządowe Lubonia, 
odpowiadała, że w naszym mieście jest 
niewystarczająca ilość miejsc parkingo-
wych. Wśród komentarzy odnotowali-
śmy m.in.: „Szczególnie w Luboniance”, 
„Kuriozum są budowane ulice w NCL, 
szerokość jezdni i prostopadły system wą-
skich miejsc. Wróżę tu wiele problemów 
i oby bez tragedii”, „Miałam już stłuczkę 
w NCL – ograniczona widoczność przy 
wycofywaniu z miejsca parkingowego”, 
„Na placu Edmunda Bojanowskiego przed 
Urzędem Miasta nie sposób niekiedy za-
parkować. Lokalne VIP-y mają tu kil-
ka miejsc wydzielonych”, „Notorycznie 
samochody zastawiają chodniki”, „Wie-

le trawników jest rozjeżdżonych”, „Jest 
więcej pojazdów, niż parkingów”, „Pro-
blemy dopiero się zaczną, ile jest jeszcze 
działek, które zostaną wykorzystane pod 
zabudowę na max-a?”, „Brak jakiejkol-
wiek polityki miasta w tym zakresie” 
„Mieszkam na al. Jana Pawła II, gdzie 
jest zdecydowanie za mało miejsc”, „O 
czym tu mówić – nie widać?”, W niektó-
rych miejscach zaparkowanie graniczy 
z  cudem”, „Jest coraz trudniej”, „Tak, 
jak wszędzie”, „Zwłaszcza przy szkołach”, 
„Najgorzej, jak są zebrania w szkołach 
i wywiadówki”, „Brak wydzielonych miejsc 
parkingowych dla tirów i ciężarówek”.

QQ Osób wskazujących odpowiedź, iż w Lu-
boniu jest wystarczająca ilość miejsc, było 
17,3%. Dorzucano niekiedy: „Raczej nie 
mam problemów”, „Nigdy nie miałem 
kłopotu z zaparkowaniem” „Jak się chce, 
to każdy znajdzie miejsce, by zaparko-
wać auto”, „Dla mnie wystarcza”, „Nie 
jest tragicznie”.

QQ Nie mających w tym względzie zdania 
było 13,6%, a argumenty padały m.in. 
następujące: „Nie mam prawa jazdy”, 
„Jestem już za stary i nie jeżdżę samocho-
dem”, „Nie mam auta”, „Zależy, na jakiej 

Sondaż
Czy w Luboniu jest wystarczająca ilość miejsc parkingowych?
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W ramach tegorocznych, cząstkowych 
remontów nawierzchni ulic sfrezowano 
zniszczony asfalt, naprawiono częściowo 
podbudowę i  położono nową warstwę 
bitumiczną na odcinku ul. Szkolnej od 
jej skrzyżowania z Sienkiewicza i Agre-
stową do numeru 2. Przy okazji uregu-
lowano poziom studzienek kanalizacyj-
nych, kratek ściekowych i na łuku drogi 
wypro�lowano rynsztok (z informacji 
Leszka Jurgi z UML, woda przedostawa-
ła się miejscu na posesje nr 4-6). Prace 
ukończono przed rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego. W ubiegłym roku po-
wstał tu również nowy chodnik. Teraz 
na odcinku od ul. Sienkiewicza do Po-
niatowskiego, prowadząca do SP  1 ul. 

Szkolna posiada komplet nawierzchni, 
przyjaznej dla kierowców i pieszych.

Akcja łatania dróg potrwa do paździer-
nika. Do większych inwestycji należy 
wykonana w lipcu wymiana nawierzch-
ni ul. Krasickiego (patrz „WL” 08-2017, 
str. 23) i dokończenie części ul. Puszki-
na. Dalsze dotyczą robót punktowych, 
w miejscach, które zgłosili mieszkańcy, 
m.in. na ul. Akacjowej, Sobieskiego, 
Powstańców Wlkp. oraz kilka lokalizacji 
na Żabikowskiej i 11 Listopada. Remon-
ty nawierzchni lubońskich ulic prowadzi 
Zakład Drogowy Waldemar Lewandow-
ski z  Psar Małych, który wygrał tego-
roczny przetarg rozstrzygnięty w maju.

HS

Szkolna z nową nawierzchnią

W Luboniu ogłoszono konkurs na naj-
ładniejszy balkon lub ogródek przydo-
mowy. Czyżby ten, kto ogłosił ten kon-
kurs, przeszedł się po osiedlach? Może 
właśnie ta forma ma na celu zdopingo-
wać mieszkańców do zadbania o swoje 
balkony i ogródki?
Stawianie kwiatów dotyczy zaledwie 
5-10% balkonów w  bloku. Na innych 
straszą mopy i zniszczone sprzęty, cho-
ciaż ze względu na sąsiadów, również 
w tym miejscu powinno się mieć porzą-
dek, a nie tylko w domu.

Z niektórych balkonów zwisa pranie, 
często zakrywające część okna sąsia-
dów, i wisi zarówno w zwykły dzień, 
jak i  w  niedzielę, święto kościelne, 
czy narodowe. Często postępują tak 
ludzie, którzy mówią o sobie, że „są 
z miasta”.
Nigdzie czegoś podobnego nie widzie-
liśmy. Jak bardzo dziwią się przyjezdni 
goście, nie wspominając o zagranicznych 
(od red. – chodzi chyba o gości z zacho-
du Europy). 
Zadbajmy o estetykę naszych bloków.

List do redakcji

Żeby było ładniej

Aquanet kładzie w ulicy Lipowej 
nowy wodociąg. Stary, po zakor-
kowaniu, pozostanie w ziemi. Pra-
ce są prowadzone w ramach wie-
loletniego programu budowy sieci 
i trwają już drugi miesiąc. Na czas 
realizacji inwestycji, o czym infor-
mowaliśmy wcześniej, zabezpie-
czono przed uszkodzeniami przez 
ciężki sprzęt, pnie zabytkowych lip.

(S)

Inwestycja przy ul. Wschodniej 19 w No-
wym Centrum Lubonia wciąż jest miej-
scem szczególnego zainteresowania 
mieszkańców. Zanim na teren budowy 
bloku wjechał ciężki sprzęt, przez kilka 
lat był w  tym miejscu regularny staw 
powstały z nagromadzenia wód grunto-
wych w wykopie pod fundamenty. Budził 

wśród okolicznych lubonian skrajne 
emocje. Po likwidacji zbiornika, inwe-
stycja ruszyła pełną parą. Przechodnie 
obserwowali postępy w  budowie tego 
solidnie posadowionego obiektu, które 
ostatnio jednak znów przystopowały. 
Dziwią się, bo do zimy daleko…

(Z)

Budowa z emocjami

Nowy wodociąg

Jedno z miejsc, w którym wyko-
nuje się w ziemi przecisk dla 
nowej rury wodociągowej    
fot. Hanna Siatka

Q

Q
Ściany podziemnego parkingu bloku przy ul. Wschodniej 19 stoją w wodzie. Miesz-
kańcy, u których inwestycja ta budzi szczególne zainteresowanie, podpowiadają, 
by tę kondygnację zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi   fot. Hanna 
Siatka

Q
Na ponad 150-metrowym odcinku ulicy Szkolnej (od numeru 2 do ul. Sienkiewi-
cza) sfrezowano wierzchnią warstwę asfaltu i położono nową. Po wcześniej odno-
wionej ul. Krasickiego widać, że w Luboniu zmieniono politykę – w ramach remon-
tów cząstkowych pokrywa się całe odcinki ulic nowym asfaltem   fot. Hanna Siatka

Jestem wieloletnią mieszkanką Lubo-
nia i  widzę oczami wyobraźni, jak 
pięknieje Luboń. Chociaż nie wszyst-
ko jest zgodne z  obietnicami Pani 
Burmistrz. Nie ma np. przyrządów 
do ćwiczeń na placu zabaw przy uli-

cy Poznańskiej podobnych do tych 
na Wzgórzu Papieskim. Obietnice 
Pani Burmistrz spełzły na niczym.
Pragnę również nadmienić, że drze-
wa na placu zabaw przy zbiegu ulic 
Poznańska-Skośna nie są najlepszą 

List do redakcji

Plac przy Poznańskiej
wizytówką ww. miejsca. Wystarczy 
jedna wichura, by leżały połamane 
gałęzie i  powykrzywiane drzewa 
w  miejscu, w  którym na co dzień 
bawią się dzieci.

Emerytka z Lubonia

Od redakcji
Poruszone kwestie zawierał już list 
publikowany w  „WL” 05-2017 na 
str. 17.

Odpowiedź
W przyszłym roku Burmistrz Miasta planu-
je modernizację m.in. placu zabaw przy ul. 
Poznańskiej/Skośnej. Modernizacja będzie 
dotyczyła m.in. zmiany ustawienia urządzeń 
zabawowych, przebudowy boisk do gry, 
umieszczenia urządzeń siłowni zewnętrznej 
i rekultywacji istniejącej zieleni.

oprac. Romualda Suchowiak
Kierownik Wydziału Oświaty  

Zdrowia i Kultury
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Z końcem sierpnia zostaliśmy wezwani 
przez mieszkańców budynków komu-
nalnych przy ul. Źródlanej 3a i 3b. Na 
miejscu wręczono nam spis najpilniej-
szych spraw, które, ich zdaniem, wyma-
gają interwencji. Oto treść pisma sygno-
wanego przez przedstawicielkę tego 
środowiska:
Proszę o przybycie na ul. Źródlaną 3a i 3b 
oraz sfotografowanie i opisanie następu-
jących spraw:
1. Brak 4 lamp oświetleniowych przed 
blokami
2. Zbyt mały plac zabaw dla dzieci 
z dwóch bloków
3. Od momentu postawienia bloków, 
klatki schodowe nie były remontowane 
(od red. – 9 lat).
4. Podczas opadów deszczu woda leje się 
przez właz w dachu.
5. Brak żarówek w lampach oświetlenio-
wych na klatkach schodowych
6. Brak trzepaków oraz słupków dla roz-
ciągnięcia linek do suszenia prania
7. Domagam się zebrania mieszkańców 
obu budynków z przedstawicielami Biura 
Majątku Komunalnego.

Dłuższa lista
Do tego zestawu, w rozmowie z nami, 
grupa mieszkańców z budynku 3a do-
rzuciła jeszcze inne problemy, z których 
bodaj najważniejszy dotyczy zabezpie-
czenia bloku. Wejście do niego jest ogól-
nodostępne. Nieogrodzony teren i otwar-
te przez 24 godziny klatki schodowe 
przyciągają złodziei. Z  korytarzy giną 
suszące się na stojakach ubrania, buty, 
rowery i  inne przedmioty, dla których 
nie ma miejsca w ciasnych mieszkaniach 
(w budynku brak piwnic, strychu, su-
szarni czy innych pomieszczeń gospo-
darczych). Z  kolei przechowywane na 

korytarzach sprzęty niszczą ściany. Jak 
nam wcześniej tłumaczono w  Biurze 
Majątku Komunalnego, bo temat ten już 
poruszaliśmy, wejścia do budynków (po-
jedyncze) nie są zamykane ze względów 
bezpieczeństwa. Bloki nie posiadają 
otworów ewakuacyjnych, muszą więc 
być dostępne na wypadek zagrożenia. 
Dodatkowo drzwi wejściowe oraz szafa 
z licznikami prądowymi zamontowana 
na klatce schodowej, mają uszkodzone 
zamki. Mieszkańcy narzekają, że kory-
tarze i obejście budynku są zaśmiecane 
przez nieproszonych gości (zimą we-
wnątrz nocują bezdomni). Pęka ze-
wnętrzna elewacja domu. Na ostatniej 
kondygnacji często dochodzi do spięć 
w instalacji elektrycznej. Lokatorzy po-
dejrzewają zawilgocenie stropu, być 
może na skutek przeciekającego włazu 
przy wyjściu na dach? Przez nieogrodzo-

ny teren, nad płynący w pobliżu Stru-
mień Junikowski dostają się „biesiadni-
cy”, którzy zakłócają mir osiedla. Miesz-
kańcy skarżą się też na gryzonie, które 
grasują w  zielonym otoczeniu cieku. 
Dysponentem nieruchomości jest mia-
sto. To od niego więc mieszkańcy ocze-
kują ustawienia przy zejściu nad wodę 
zabezpieczeń m.in. z myślą o dzieciach. 
Lokatorzy twierdzą, że do otwartego 
śmietnika podrzucane są odpady spoza 
terenu budynków komunalnych. Braku-
je miejsc parkingowych, które ich zda-
niem, z powodzeniem można by zorga-
nizować na zarośniętym miejskim tere-
nie pomiędzy pocegielnianym budyn-
kiem komunalnym z nr. 3 a kotłownią 
Spółdzielni „Lubonianka”.

Poszło o ogródek
Przed czterema laty jeden z mieszkań-
ców budynku 3a zagospodarował część 
terenu pomiędzy strumieniem a pla-
cem zabaw na dostępny dla mieszkań-
ców osiedla ogródek. Wraz z żoną dbał 
o teren, kupował sadzonki (na wiosnę 

Petycja
Problemy mieszkańców domów komunalnych  
przy ul. Źródlanej

tego roku wydali ponad 300 zł na ro-
śliny), troszczył się o stan trawy (rów-

nież poza ogrodem) uzywając 
zakupionej przez siebie kosiar-
ki. Obsadzony zielenią teren 
ogrodził stylowymi, bielonymi 
paletami. Wewnątrz ustawił 
parasol ogrodowy i siedziska, 
wydzielił miejsce na ognisko. 
Z czasem enklawa ta stała się 
przedmiotem troski również 
innych lokatorów, którzy też 
upiększali ją zakupionymi 
przez siebie kwiatami. Ogró-
dek dawał cień, możliwość 
relaksu , a przy okazji ograni-
czał dzieciom i nieproszonym 
gościom dojście do strumienia. 
Przed dwoma miesiącami 
zniechęcony konfliktami or-
ganizator zlikwidował miejsce, 
które zamiast integrować lo-
katorów, poróżniło ich. Szko-
da tej cennej inicjatywy. Biuro 
Majątku Komunalnego twier-
dzi, że nie wtrąca  się w kon-
flikty mieszkańców budynków. 
Myślę jednak, że miasto jako 
dysponent nieruchomości, nie 
wykorzystało w tym przypad-

ku dostatecznie swojego autorytetu.
HS

Q
Plac zabaw dla dzieci, których mieszka tu wiele, jest za mały. Więksi bawią się tu z malucha-
mi, dla których brakuje sprzętów. Jedyna huśtawka, której uszkodzone siedzisko jeden 
z mieszkańców zamienił na oponę, nie nadaje się dla bobasów. Zostaje im jedynie piaskow-
nica, w której, jak twierdzą mieszkańcy, piasek wymienia się rzadko   fot. Hanna Siatka

Q
Uszkodzenie zamka w drzwiach wej-
ściowych oznacza przeciągi. Poza tym 
do otwartego budynku może wejść 
każdy   fot. Hanna Siatka

Q
 Zadbany ogródek – wspólne dzieło lokatorów i miejsce ich spotkań – otoczony 
ogrodzeniem z bielonych palet, z parasolem ogrodowym, stolikiem i krzesłami oraz 
wyznaczonym stanowiskiem pod ognisko, niedawno został zlikwidowany. W głębi, 
po prawej – kościół Jana Pawła II

Q
Po zlikwidowaniu ogródka jest miejsce, by powiększyć teren placu zabaw (jego 
fragment widać z prawej), ale ktoś postawił drągi z linkami na pranie, których 
w otoczeniu budynków stoi kilka. Jak głosi napis na tabliczce ustawionej przez 
Urząd, teren jest ogólnodostępny dla mieszkańców, ale czy to oznacza, że każdy 
może tu robić, co chce?   fot. Hanna Siatka
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Paczki żywnościowe
Po raz kolejny Ośrodek przystępuje do 
realizacji Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa 2014-2020. Podpro-
gram 2017.
Od 1 września br. zapraszamy do skła-
dania wniosków o pomoc żywnościową 
w formie paczek. Przypominamy, że do 
skorzystania z tej formy wsparcia upraw-
nione są osoby i rodziny, których dochód 
nie przekracza 200% kryterium docho-
dowego, czyli 1 268 zł dla osoby samot-
nie gospodarującej i 1 028 zł na osobę 
w rodzinie (w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku).
W Podprogramie 2017 tra�ą do Państwa 
następujące produkty: groszek z  mar-
chewką, fasola biała, koncentrat pomi-
dorowy, buraczki wiórki, powidła śliw-
kowe, makaron jajeczny, makaron kuku-
rydziany bezglutenowy, mleko UHT, ser 
podpuszczkowy dojrzewający, ryż biały, 
kasza gryczana, herbatniki, gulasz wie-
przowy z warzywami, szynka drobiowa, 
szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, 
�let z makreli w oleju, cukier biały, olej 
rzepakowy.
Wnioski są dostępne w Biurze Podaw-
czym MOPS-u u  pracowników socjal-
nych. Wszelkie informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 695 555 156 
lub 61 810 50 85.

Odzież
W MOPS-ie działa punkt wydawania 
odzieży. Przed nami sezon jesienno-

-zimowy, a wraz z nim wymiana gar-
deroby na nieco cieplejszą. Jeśli macie 
Państwo w  swoich szafach ubrania, 
z  których już nie korzystacie, a  są 
w dobrym stanie i mogłyby posłużyć 
innym – przynieście je do nas. Na 
pewno ucieszą kogoś i zyskają drugie 
życie. Przyjmujemy również akcesoria 
dziecięce (łóżeczka, wózki, zabawki 
i książki). Wcześniej prosimy o kontakt 
telefoniczny z pracownikiem Ośrodka: 
695 555 156 lub 695 555 486. Zapra-
szamy do odwiedzenia punktu wyda-
wania odzieży – każdy znajdzie coś dla 
siebie. Jest otwarty w każdy wtorek od 
12 do 14 oraz w czwartek od 10 do 12.

Pomoc wzajemna
Bank Pomocy Wzajemnej, który dzia-
ła od kilku lat, zaprasza do skorzysta-
nia z  bezpłatnych korepetycji. Nasi 
wolontariusze w dogodnych dla dzie-
ci warunkach pomogą w odrabianiu 
lekcji oraz nadrabianiu szkolnych 
zaległości. Równocześnie przez cały 
czas poszukujemy nowych wolonta-
riuszy, którzy chcieliby poświęcić 
swój czas dla innych, udzielając kore-
petycji czy też pomagając osobom 
starszym w  codziennych trudno-
ściach. Osoby zainteresowane kore-
petycjami oraz wolontariatem prosimy 
o kontakt telefoniczny 695 555 156 lub 
osobisty w godzinach pracy Ośrodka.

Agata Kiec-Grzesik
MOPS Luboń

Nowe formy wsparcia
Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

QQ Czy Luboń monitoruje hałas po 
ustawieniu przez PKP ekranów przy 
torach kolejowych? Od ul. Rivoliego 
tych zabezpieczeń nie zamontowano 
i  teraz hałas, który wcześniej rozno-
sił się po okolicy, odbija się od ekranu 
leżącego po przeciwległej stronie, co 
wzmaga jego natężenie.   

(mieszkaniec ul. Rivoliego)

Odp.: Inwestycja PKP jest nadal realizo-
wana. Organem ochrony środowiska jest 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska w  Poznaniu i  to w  kompetencji 
RDOŚ leży nadzór na realizacją ekranów 
akustycznych (wskazanych w  decyzji 
środowiskowej wydawanej przez RDOŚ). 
W projekcie modernizacji linii kolejowej 
E-59 Poznań – Wrocław przewidziano 
montaż ekranów akustycznych również 
wzdłuż ul. Rivoliego. Część ekranów 
została już zrealizowana. Opóźnienie 
w realizacji pozostałej części zadania jest 
wywołane kolizją z  uzbrojeniem pod-
ziemnym – trwają prace nad jej rozwią-
zaniem. Dodatkowo pozostawione prze-
rwy pomiędzy ekranami są technolo-
giczne i wynikają z potrzeb budowy.

QQ Czy władze miasta mogłyby wpły-
nąć na wojsko, by przestrzegano ustaleń 
dotyczących torów lotów odrzutowców 
F-16 startujących z Krzesin, które za-
miast na przykład nad autostradą latają 
nad naszymi głowami?   

(mieszkaniec dolnego Lubonia)

Odp.: Organem ochrony środowiska dla 
lotniska w  Krzesinach jest Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Pozna-
niu. Zarówno Burmistrz Miasta, jak 
i Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska w Poznaniu nie mają wpływu na 
wyznaczenie kierunków tras odlotowych 
i  dolotowych. Trasy te, ze względu na 
potrzeby szkoleniowe, są wyznaczane 
przez wojsko i  konsultowane (z uwagi 
na lotnictwo cywilne) z Polską Agencją 
Żeglugi Powietrznej. Biorąc pod uwagę 
zakres przekroczeń dopuszczalnego po-
ziomu hałasu generowanego przez F-16 
wskazane w rocznym monitoringu ha-
łasu (2 punkty pomiarowe w Luboniu), 
w  interesie wojska jest wykonywanie 
lotów poza terenami podlegającymi 
ochronie akustycznej, gdyż dla tych te-
renów konieczne będzie utworzenie stref 
ograniczonego użytkowania oraz wypła-
ta odszkodowań. Liczymy, że w przeglą-
dzie ekologicznym, którego termin 
przedstawienia przez wojsko – Regio-
nalnemu Dyrektorowi Ochrony Środo-
wiska upływa 30 września br. Wśród 
opisu działań mających na celu zapobie-
ganie i ograniczanie oddziaływania na 
środowisko znajdą się m.in. zapisy do-
tyczące ograniczenia lotów nad terenami 
podlegającymi ochronie akustycznej (w 
tym nad terenami zabudowy mieszka-
niowej).

oprac. Joanna Cichoń
Wydział Planowania, Rozwoju  

i Ochrony Środowiska

Mieszkańcy pytają

Nienormatywny hałas

QQ Po lekturze artykułu pt. „Lubońskie hi-
permarkety”, który ukazał się w ubiegłym 
miesiącu, zastanawiam się, dlaczego takie 
duże placówki handlowe, jak „Biedronka” 
(przy rondzie Żabikowskim i ul. Sikorskie-
go) oraz „Netto” (ul. 11 Listopada/ Żabi-
kowska) nie zaliczają się do sklepów wiel-
kopowierzchniowych, podobnie jak inne, 
pokazane na mapie Lubonia sporządzonej 
według nowego „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego”?   (tel.)

Odp.: W obowiązującym „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Luboń” wskazano 
tereny, dla których dopuszcza się lokalizację 
wielkopowierzchniowych obiektów handlo-
wych, czyli takich, których powierzchnia 

sprzedaży wynosi powyżej 
2000  m2. Przez powierzchnię 
sprzedaży należy rozumieć tę 
część ogólnodostępnej po-
wierzchni obiektu handlowego 
stanowiącego całość techniczno-użytkową, 
przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, 
w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż 
towarów (bez wliczania do niej powierzch-
ni usług i  gastronomii oraz powierzchni 
pomocniczej, do której zalicza  się po-
wierzchnie magazynów, biur, komunikacji, 
ekspozycji wystawowej itp.).
Zgodnie z powyższymi kryteriami sklepów, 
o których mowa w pytaniu, nie kwali�ku-
je się jako wielkopowierzchniowe. 

oprac. Magdalena Domek
Wydział Planowania Rozwoju  

i Ochrony Środowiska

Mieszkańcy pytają

Sklepy wielkopowierzchniowe

Od czerwca br. w ramach programu 
upowszechniania płatności bezgo-
tówkowych w jednostkach admini-
stracji publicznej w Urzędzie Miasta 
Luboń uruchomiliśmy dwa kanały 
płatności bezgotówkowych.
Pierwszy to płatności bezgotówko-
we z wykorzystaniem terminali POS 
(takich, jakie funkcjonują w więk-
szości sklepów). Klienci Urzędu 
mają możliwość dokonania zapłaty 
przy użyciu karty płatniczej. Trans-
akcje są zwolnione z opłat prowi-
zyjnych.
Drugi (tzw. WebPOS Paybynet) to 
internetowy odpowiednik termina-
la płatniczego. Urzędnik na swoim 
komputerze loguje się do niego po-
przez specjalną stronę internetową, 
a następnie, wypełniając odpowied-
nie dane, może przyjąć płatność od 
klienta, który ma dostęp do aplika-
cji IKO (z wykorzystaniem kodów 
BLIK) lub PeoPay. Do realizacji 
transakcji nie jest potrzebne żadne 
osobne urządzenie. Wystarczy login 
i  hasło do aplikacji internetowej. 
Transakcje wykonywane przez We-
bPOS Paybynet są przesyłane bez-
pośrednio z rachunku bankowego 
płatnika na rachunek bankowy 

Urzędu z wykorzystaniem systemu 
rozliczeń międzybankowych Elixir.
Usługa WebPOS Paybynet gwaran-
tuje bezpieczeństwo transakcji i nie 
wymaga poniesienia dodatkowych 
kosztów ani przez wpłacającego ani 
też ze strony Urzędu. Ten sposób 
płatności obsługuje osoby mające 
konto bankowe w  obu bankach 
PKO.
Poprzez terminal kartowy i terminal 
internetowy możemy dokonać płat-
ności przede wszystkim opłat skar-
bowych, ale także podatku od środ-
ków transportowych, podatku od 
posiadania psa, opłaty za użytko-
wanie wieczyste, za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych, za 
zajęcie pasa drogowego, za umiesz-
czenie urządzenia w  pasie drogo-
wym, za udostępnienie danych 
osobowych, wadia i zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.
Niestety, nie możemy w ten sposób 
dokonywać płatności rat podatku 
od nieruchomości i opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. 
Te płatności dokonywane są na spe-
cjalne indywidualne konta podat-
ników, których terminale nie obsłu-
gują.

oprac. Janusz Piasecki

W sobotę, 9 września, o godz. 11 poproszono lubońskich strażaków o pomoc w otwar-
ciu drzwi do mieszkania jednego z budynków przy ul. Kołłątaja (przed ich wezwaniem 
mieszkańcy osiedla próbowali sami się tam dostać, niestety bezskutecznie). Okazało 
się, że mieszkający tam mężczyzna od kilku dni nie dawał oznak życia. Przybyli na 
miejsce strażacy za pomocą specjalnej wyważarki otworzyli drzwi do mieszkania. Gdy 
weszli do środka okazało się niestety, że mieszkający tam mężczyzna w wieku około 
60 lat leży martwy w jednym z pokoi. Przyczyny zgonu potwierdzi ostatecznie sekcja 
zwłok. Na miejscu zdarzenia pojawił się również prokurator.

PAW

Martwy w pokoju

W Urzędzie 
zapłacisz kartą
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19 sierpnia na Ostrowie Tumskim w Po-
znaniu odbył się Metropolitarny Kongres 
Trzeźwości pod hasłem: „Ku trzeźwości 
Narodu. Odpowiedzialność rodziny, 
Kościoła, państwa i samorządu”.
Uroczystym rozpoczęciem wydarzenia 
była msza św. odprawiona o  godz.  11 
pod przewodnictwem ks. abpa Stanisła-
wa Gądeckiego. Po niej, o godz. 13.30 
w Bramie Poznania rozpoczął się panel 
dyskusyjny z  udziałem przedstawicieli 
PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych). Na 
terenach przy poznańskiej katedrze usta-
wiono sceną i liczne namioty, w których 
można było zakupić literaturę dziecięcą 
i trzeźwościową, a także posilić się. Spo-
tkania na trawie pomiędzy trybuną a na-
miotami były okazją do miłego spędze-
nia czasu trzeźwiejących rodzin z dzieć-
mi, ponieważ po panelu dyskusyjnym 
odbył się �nał akcji Caritas: „Tornister 
pełen uśmiechu” połączony z pokazami 
sprawnościowymi policji.
Dopisali Anonimowi Alkoholicy z Lu-
bonia i  okolicznych miejscowości. 

Kongres był okazją do spotkań przy-
jaciół – Anonimowych Alkoholików 
z grupy „Awanti” i „Do Przodu” z Lu-
bonia, „W Drodze” ze Szreniawy, z Po-
znania, Czempinia i  innych miejsco-
wości. Stoliki w  ogródku pobliskiej 
kawiarenki były cały czas zajęte przez 
trzeźwiejących alkoholików i  ich ro-
dziny. Anonimowi Alkoholicy z grup 
„Awanti” i  „Do Przodu” zostali za-
szczyceni wspólnym zdjęciem z ks. abp. 
Stanisławem Gądeckim. Na scenie 
występowali zaprzyjaźnieni z ruchem 
AA znani artyści: Hania „Ptaszek”, 
„Roxana Tutaj  &  Good Omen”, Ania 
Pietrzak z zespołem „Partita” oraz Ur-
szula .
Kongres zakończył się w późnych go-
dzinach wieczornych zaproszeniem 
wszystkich trzeźwiejących alkoholików, 
ich rodzin i artystów na kolejne spo-
tkanie za rok. Wystosował je ze sceny 
ks. Paweł Pawlicki z Chojna, Archidie-
cezjalny Duszpasterz Apostolstwa 
Trzeźwości.

AA

Dla ducha i ciała
Anonimowi Alkoholicy z Lubonia na Metropolitarnym Kongresie 
Trzeźwości

Q
Lubonianie na Kongresie Trzeźwości z ks. arcybiskupem Stanisławem Gądeckim

Nie przegap!
Do 15 września należało uregulować 
3.  ratę podatku od nieruchomości. 
Sprawdź, czy to zrobiłeś!    (S)

Echa dekomunizacji
W związku z ustawą z 1 kwietnia 2016 r. 
o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej, zmieniono w Luboniu 
określenia 14 ulic. Podjęte w tej sprawie 
przez naszą Radę Miasta uchwały i sam 
proces dekomunizacji w Luboniu (czytaj 
„WL” 08-2017) są szeroko komentowane 
przez mieszkańców. Zwolennicy lokal-
nego patriotyzmu są zniesmaczeni nie-
uhonorowaniem zasłużonych osób po-
chodzących stąd i  wyborem nazwisk 
ludzi nieznanych albo tak popularnych, 
że patronują już dziesiątkom miejsc 
w Polsce. Organizatorzy akcji poparcia 
dla rodzimych bohaterów, za przyzwo-
leniem władz miasta zbierający podpisy 
od mieszkańców i rozpowszechniający 
wiedzę o zasłużonych lubonianach, czu-
ją się wprowadzeni w błąd odwrotnym 
skutkiem swoich działań. Pierwszą taką 
akcję przeprowadziła rodzina Ludwika 
Chudziaka – powstańca wielkopolskiego, 

lubońskiego społecznika, skazanego na 
śmierć dowódcę konspiracyjnej „Piątki 
Poznańskiej” z ul. 22 Lipca, przemiano-
wanej teraz na ul. Wisławy Szymbor-
skiej.    (S)

Luboń na rowerze
Stowarzyszenie „Zgrupka Luboń” zor-
ganizowało w sobotę, 2. września pierw-
szy powakacyjny rajd. Wystartowali 
o godz. 10.30 spod Urzędu Miasta w kie-
runku poznańskiego lotniska Ławica, 
częściowo jadąc przez miasto. Na lotni-
sku zwiedzili nowoczesną wieżę kontro-
li lotów. Rajd prowadziła Anita Kostec-
ka z pomocą innych członków stowarzy-
szenia.    (Z)

Pilna prasowa
Klient sklepu „Społem” przy ul. Ko-
ściuszki z trudem kupuje tam chleb 
z  firmy „Favor”, po który udaje  się 
co rano. Już przed godz. 9 go braku-
je, za to pod dostatkiem jest pieczy-
wa z „Tosmaku”. Dziwi się, że sklep 
tłumaczy małe zamówienia jego ulu-
bionych bochenków zwrotami, skoro 
o rannej porze dla niego tego gatun-
ku pieczywa nie starcza.   (Z)

Krótko

Serdecznie zapraszamy do skorzystania 
ze spotkań grupy dla rodziców, która po 
raz kolejny zostanie uruchomiona od 
listopada 2017  r. w  Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej przy ul. Żabikow-
skiej 40, przy SP 2. Jest to propozycja dla 
obojga, bądź jednego z rodziców, zajęcia 
odbywają się w małych grupach na te-
renie Poradni w  każdy drugi wtorek 
miesiąca (zaczynamy 7 listopada o godz. 
17.30)
Jako bazę do pracy wykorzystuję stano-
wiące obecnie treść wielu szkół dla ro-
dziców – książki autorstwa E. Faber i A. 
Mazlish, J. Jull’a, W. Eichelbergera, Z. B. 
Gasia, B. de Barbaro, J. Senior i innych. 
Kolejne roczniki rodziców ciągle na 
nowo, w oparciu o zawarte tamże suge-
stie wzbogacają swój wychowawczy 
warsztat. Zajęcia są każdorazowo mo-

dy�kowane w zależności od składu gru-
py i zgłaszanych problemów. Nadal ko-
nieczne jest pochylenie  się nad celami 
wychowania i  zastanowienie, na kogo 
chcę wychować moje dziecko. Nadal 
warto przyglądać się tematowi uczucio-
wości, wspierać gotowość rodziców do 
przyjmowania trudnych, niechcianych 
dziecięcych uczuć, warto uczyć podsta-
wowych zasad komunikacji, zwracać 
uwagę na role podejmowane w  rodzi-
nach, relacje rodzicielskie i  pomiędzy 
rodzeństwem, system kar i nagród.
Dobra, cykliczna praca w grupie po-
zwala na wzmocnienie i  określenie 

Dla rodziców
Spotkania grupowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Z miejskiego terenu w Nowym Cen-
trum Lubonia, przeznaczonego pod 
ratusz, zniknęły dwie, jedyne w tym 
miejscu ławki, które do niedawna 
stały w okolicy placu zabaw. Zanie-
pokojeni ich brakiem okoliczni 
mieszkańcy zainteresowali sprawą 
„Wieści Lubońskie”. Okazuje się, że 
siedziska zdemontowała na polecenie 
Urzędu Miasta spółka „Kom-Lub”, 
ponieważ były miejscem zakłócają-
cych spokój osiedla libacji. Nowych 
ławek w  najbliższej przyszłości nie 
będzie.

(S)

Najprościej zabrać

Miejsce po zdemontowanej ławce 
na jedynym ogólnodostępnym 
terenie rekreacyjnym w NCL, w głę-
bi – drugie   fot. Hanna Siatka

Q

silnych stron rodziny. Zaczerpnięcie 
rozwiązań od innych rodziców pozwa-
la się umocnić w niełatwej roli dziecię-
cego przewodnika.

Prosimy o  zgłoszenia telefoniczne pod 
nr 61 813 01 73.

Anna Kurelska
prowadząca

Jedna z 
dwóch gu-
stownych 
ławek, które 
stały na miej-
skim terenie 
zielonym w 
NCL    
fot. arch WL

Q
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Na zebranie przybyli działkowcy wraz 
z  rodzinami, których powitał Prezes 
ROD „Chemik” – Jan Błaszczak. Spotka-
nie rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem 
utworu „Zielona Rzeczpospolita” – hym-
nu działkowców z 1935 r. Prezes przed-
stawił sprawozdanie Zarządu z działal-
ności od ostatniego wiosennego Walne-
go Zebrania. Z  zaplanowanych na 
2017  rok robót dokończono wymianę 
płotu przy parkingu, bieżąco utrzymy-
wano infrastrukturę ogrodową, poma-
lowano: urządzenia na placu zabaw, 
pomieszczenia gospodarcze i  budynek 
ubikacji z zewnątrz i wewnątrz oraz wy-
konano drobne naprawy urządzeń ogro-
dowych i w pomieszczeniach świetlicy. 
Dokonano przeglądu działek pod kątem 

ich właściwego użytkowania i utrzyma-
nia. Powołana Komisja wybrała po 3 
działki w 2. kategoriach (tradycyjne i re-
kreacyjne), przedstawione do wyróżnie-
nia. Ich właściciele otrzymali drobne 
upominki. Następnie przy kawie i her-
bacie oraz słodkim poczęstunku wspo-
minano trudny tegorocznego sezonu 
działkowego. Przymrozki, deszczowa 
pogoda i zimno wszystkim dały się we 
znaki. Było również pieczenie kiełbasek 
przy ognisku, a później zabawa w świe-
tlicy ogrodowej.

Dzień Działkowca obchodzono w sobo-
tę, 2 września, także w  ROD „Bratek” 
przy ul. Sikorskiego.

Jan Błaszczak

Dni Działkowca
W sobotę, 19 sierpnia, na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego (ROD) 
„Chemik” przy ul. Granicznej odbyło się jesienne zebranie działkowców 
oraz uroczystości Dnia Działkowca połączone z obchodami jubileuszu 
120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce

Q
Uczestnicy spotkania w ROD „Chemik”

17 sierpnia pracownicy Zakładu Za-
drzewień Zieleni i Rekultywacji Zbi-
gniewa Jurgi wycięli na zlecenie mia-
sta dwie topole rosnące na trójkątnym 
skwerze przed Muzeum Martyrolo-
gicznym, pomiędzy ul. Niezłomnych 
a terenem autostrady A2. Grunt na-
leży do miasta. Jak się dowiedzieliśmy 
w  Wydziale Planowania i  Ochrony 

Środowiska Urzędu Miasta, drzewa 
rosły w pasie drogowym, przy chod-
niku, który ma być remontowany. 
Prace budowlane wymagałyby usu-
nięcia części korzeni, co mogło za-
chwiać statykę potężnych topoli. 
Zapowiedziano jesienne nasadzenia 
w tym miejscu.

HS   

Likwidacja topoli

Q
Kloce drewna po rosłych topolach wyciętych 17 sierpnia u wlotu 
ul. Niezłomnych   fot. Hanna Siatka

Tradycyjnie już, w związku z rozpoczy-
nającym  się nowym rokiem szkolnym 
Stowarzyszenie „Solidarni w  Prawdzie 
i  Miłosierdziu” przeprowadziło akcję, 
której celem było wsparcie ubogich ro-
dzin w wyposażeniu dzieci w niezbędne 
przybory szkolne. W  ramach pomocy 
udzielonej potrzebującym uczniom szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych zostały przekazane wy-
prawki szkolne w postaci plecaków za-
wierających zeszyty, bloki rysunkowe, 
techniczne, farby, piórniki oraz przybo-
ry do pisania, rysowania i zajęć z mate-
matyki.
Za pomoc w przygotowaniu wyprawek 
dla uczniów Stowarzyszenie dziękuje 
lubońskim przedsiębiorcom: „Libra De-
veloper” Sp. z.o.o., „Porta” Andrzej Wie-
czorek, „Siatkoland” Jolanta Krupińska, 

Zakład Instalacyjny Wodno-Kanaliza-
cyjno-Gazowo-Ogrzewania Mariusz 
Osiński, „Kos-Dom Developer”, „Nata” 
Pralnia Chemiczna, „Akropol Inwesty-
cje”, „Bear-Lock” Ewa Puk oraz Urzędo-
wi Miasta Luboń.
Działalność Stowarzyszenia obejmuje 
nie tylko opiekę nad najmłodszymi 
mieszkańcami Lubonia, ale także skupia 
swoją uwagę na współpracy z seniorami. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się rów-
nież prowadzony w  ramach Stowarzy-
szenia punkt bezpłatnych porad praw-
nych obsługiwany przez radców i adwo-
katów. Osoby poszukujące pomocy 
prawnej zapraszamy na bezpłatną pora-
dę po wcześniejszym umówieniu telefo-
nicznym pod numerami 501 930 054 lub 
606 133 758.

Paweł Kowalczyk

Wyprawka szkolna

Q
Obdarowane dzieci z przedstawicielem stowarzyszenia – organizatora, Robertem 
Korczem

QQ W Nowym Centrum Lubonia nagmin-
nie dochodzi do kradzieży i uszkodzeń 
aut. To rejon, który „przoduje” pod tym 
względem w Luboniu. Co miasto pla-
nuje zrobić, by poprawić stan bezpie-
czeństwa naszych samochodów? Jak 
chcecie Państwo to przeprowadzić i 
jakie środki przeznaczyć na ten cel?   
(mieszkaniec NCL)

Odp.: Straż Miejska w godzinach swo-
jej pracy patroluje systematycznie rejon 
Nowego Centrum Lubonia, zarówno 
poprzez patrole radiowozem, jak i 
patrole piesze czy rowerowe. Zwracamy 
uwagę na wszystkie będące w naszych 
kompetencjach zagadnienia związane 
z porządkiem i bezpieczeństwem. Jed-

nocześnie mogę zapew-
nić, że funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w 
Luboniu, mając na uwa-
dze kwestię opisaną w 
pytaniu czytelnika, monitorują ten 
teren, zarówno w ramach patroli 
umundurowanych funkcjonariuszy, jak 
i policjantów pionu kryminalnego ra-
diowozem nieoznakowanym. W naj-
bliższej przyszłości jest planowane 
stworzenie systemu monitoringu miej-
skiego, który obejmie także tę część 
naszego miasta. W sposób istotny po-
winno to wpłynąć na ograniczenie tego 
typu przestępstw i wykroczeń.

oprac. Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Przestępstwa samochodowe w NCL
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W  Sp ó ł d z i e l n i 
Mieszkaniowej 
w Luboniu dobiega-
ją końca prace zwią-
zane z termomoder-
nizacją i  remontem 
budynków nr 41 i 43 
przy ul. Sikorskiego. 
Po wykonanym re-
moncie, budynki 
prezentują się wspa-
niale.
W środę, 6 września, 
przez cały dzień do 
późnych godzin 
nocnych ekipa re-
montowa wymienia-
ła wyeksploatowany 
komin kotłowni 
osiedlowej przy ul. 
Źródlanej na nowy. 
Powinien dobrze 
służyć przez wiele 
lat.

Jan Błaszczak

Remonty w Luboniance

Q
Blok nr 41 przy ul. Sikorskiego – po remoncie   fot. Jan Błaszczak

Piszę do Państwa w związku z nieprzy-
jemną sytuacją, jaka zaistniała na terenie 
Lubonia odnośnie usług asenizacyjnych 
jednej z lubońskich �rm (Alan Wywóz 
Nieczystości Płynnych Andrzej Kruk, ul. 
Niezłomnych 39/2).
Mianowicie 13 lipca tego roku została 
zamówiona do mnie (sklep) usługa ase-
nizacyjna, dodam że korzystałam z niej 
po raz pierwszy od rozpoczęcia działal-
ności gospodarczej, gdyż nie byłam na-
wet świadoma, że nie posiadam kana-
lizacji. Sprawa wyszła na jaw po upły-
wie prawie 1,5 roku, głównie za sprawą 
nieprzyjemnego zapachu dającego 
o sobie znać co jakiś czas. Pan ze wspo-
mnianej firmy przyjechał, wykonał 
usługę (muszę dodać, że w momencie 
opróżniania szamba nikt przy nim nie 
stal), po czym wystawił fakturę VAT-
-owską na kwotę 216 zł, za którą od razu 
otrzymał gotówkę.
Po upływie 2 tygodni nieprzyjemny 
zapach zawitał do nas na stałe. Pierwot-
nie myśleliśmy, że to skutek burz i wil-
goci w powietrzu, ale fetor nie ustawał. 
Po niespełna 3 tygodniach postanowili-
śmy sprawdzić odpływ szamba i, ku 
naszemu zdziwieniu okazało się, że jest 
pełne po brzegi, co świadczy o tym, że 
w ogóle nie zostało opróżnione.
Następnego dnia zadzwoniłam do wła-
ściciela firmy (tak przypuszczam), 
grzecznie informując, że zgłaszam rekla-
mację na jego usługi, gdyż jest to �zycz-
nie niemożliwe, aby szambo, które nie 
było opróżniane przez 1,5 roku zapełni-
ło się nagle w 2 tygodnie przy tym sa-
mym użytkowaniu wody co zawsze.
I tu miała miejsce rzecz skandaliczna. 
Ów Pan wyśmiał mnie, powiedział, że 
jestem zabawna, że mogę go pozwać do 

sądu, a nawet iść z tym na policję, mogę 
składać reklamacje, ale on nic z tym nie 
zrobi, bo padało i była deszczówka. Na 
co mu tłumaczę grzecznie, że to niemoż-
liwe, że zostałam oszukana i  albo on, 
albo jego pracownik skasował za usługę, 
której w ogóle nie wykonał, i oczekuję 
od niego, że zachowa się fair, przyjedzie 
w końcu opróżnić uczciwie to szambo, 
za co wziął pieniądze. Jedyną reakcją 
tego pana był znowu ironiczny śmiech 
i skwitowanie: „To niech mnie pani do 
sądu poda”, po czym znowu śmiech.
Na tym zakończyłam rozmowę. Doszłam 
do wniosku, że z tak bezczelnym i cham-
skim pseudoprzedsiebiorcą nie będę 
rozmawiać.
Oczywiście do dziś nikt nie zjawił się 
z tej firmy, szambo jest nieopróżnione, 
a pan, który mnie oszukał, bezkarny, 
mimo swoich karygodnych praktyk. 
Z pewnością nie byłam pierwszą oso-
bą, którą to spotkało, wziąwszy pod 
uwagę, że w  ogóle nie był zdziwiony 
daną sytuacją, a co gorsza, jak się za-
chowywał podczas rozmowy przez 
telefon, i w jaki sposób mnie potrak-
tował: sarkastycznie, totalnie niepro-
fesjonalnie i bezczelnie.
Piszę do redakcji w  tej sprawie, aby 
ustrzec kolejnych, potencjalnych klien-
tów tego niepoważnego człowieka.

Joanna Ślachetka
franczyzobiorca

Stanowisko właściciela firmy
Opisana przez osobę sytuacja jest wręcz 
absurdalna, a skierowane w moją stronę 
oskarżenia bezpodstawne.
13 lipca 2017 r. na terenie posesji przy 
ulicy Dworcowej, pracownik mojej 
firmy dokonał usługi wywozu nieczy-

List do redakcji

Spór o usługę
stości płynnych. Adres, o  którym 
mowa, jest mi dobrze znany, ponieważ 
wielokrotnie odbieraliśmy stamtąd 
nieczystości w  latach ubiegłych (czę-
stotliwość ok. raz w miesiącu). Usługa 
została więc wykonana standardowo, 
bez żadnych komplikacji. Należy  się 
także zastanowić, co do tej pory dzia-
ło się z nieczystościami gromadzący-
mi się w tym zbiorniku przez ostatnie 
miesiące (1,5 roku). Dziwi mnie fakt, 
że osoba, która dopiero dowiedziała się 
o istnieniu zbiornika bezodpływowego, 
nie zainteresowała się jego lokalizacją, 
ani przebiegiem usługi. Jak pisze – „w 
momencie opróżniania szamba, nikt 
nie kontrolował pracownika”, co jednak 
nie jest żadnym dowodem na niewy-
konanie usługi. Może należało spraw-
dzić, za co  się płaci?! Oskarżenie, że 
zbiornik nie został „w ogóle opróżnio-
ny” jest niedorzeczne. Jesteśmy firmą 
działającą na rynku od wielu lat. Nie 
możemy pozwolić sobie na wystawia-
nie faktur VAT za usługi, które nie 
miały miejsca. Obowiązujące przewoź-
ników przepisy nakazują bowiem roz-
liczenie  się z  każdego odebranego 
metra sześciennego nieczystości płyn-
nych. Nie ma tu miejsca na oszustwo, 
które sugeruje wspomniana osoba.
Najbardziej śmieszy mnie jednak fakt 
zgłoszenia reklamacji po upływie po-
nad trzech tygodni. Jak już wspomi-
nałem, zbiornik przy tej posesji w la-
tach ubiegłych wymagał cyklicznego 
opróżniania około raz w miesiącu. Jest 
to całkowicie normalna kolej rzeczy 
przy zużyciu wody oraz w obliczu wy-
stępujących czynników atmosferycz-
nych takich, jak burze czy deszcze. 
Zbiornik na tej posesji znajduje  się 
bowiem w  bardzo bliskim położeniu 
dwóch rynien deszczowych. Okolica 
(czyli zbieg ulic Dworcowej i Fabrycz-
nej) jest też znana z tego, że po inten-
sywnych ulewach zalega na niej spora 
ilość deszczówki. Dodatkowo właz od 

zbiornika jest w fatalnym stanie (prze-
gnity i przerdzewiały) i spłynięcie do 
niego wód opadowych jest jak najbar-
dziej możliwe. Należy nadmienić, że 
we wspomnianym okresie, czyli od 13 
lipca do 3 sierpnia 2017  r. wystąpiły 
w naszym regionie dwie poważne na-
wałnice i przepełnione studzienki ka-
nalizacyjne oraz zbiorniki bezodpły-
wowe w takiej sytuacji są sprawą na-
gminną. Jest to naturalna rzecz, na 
którą nie mamy wpływu.
Skierowany do redakcji list jest więc 
zmyśloną historią osoby, której trudno 
przyznać, że nie ma żadnej wiedzy na 
temat gospodarki wodno-kanalizacyjnej. 
Najprościej o  swoje niedopatrzenia 
oskarżyć innych. Sugeruję jednak zo-
rientować się wreszcie w stanie swojego 
zbiornika, jego położenia oraz zabezpie-
czenia szczelności od wewnątrz i z ze-
wnątrz.
W przypadku oskarżeń o oszustwo i wy-
konywanie karygodnych praktyk może 
faktycznie należałoby sprawę skierować 
do sądu. Podane przez osobę w  liście 
argumenty są bowiem jawnym oszczer-
stwem i  chętnie zobaczyłbym, jakie 
przedstawiłaby dowody na słuszność 
swych racji. W mojej własności są fak-
tury potwierdzające, iż zbiornik przy 
ulicy Dworcowej  12 był regularnie 
opróżniany i że taka konieczność wystę-
powała cyklicznie (nie raz na 1,5 roku). 
Posiadam także zdjęcia ukazujące fatal-
ny stan włazu wlotowego do zbiornika 
oraz znajdujące  się w  bezpośrednim 
sąsiedztwie rynny, z  których spływa 
deszczówka.
Życzę wspomnianej osobie powodzenia 
w szukaniu dowodów na to, że jestem 
„pseudoprzedsiębiorcą”. W tej dziedzi-
nie mam o wiele większe doświadcze-
nie i jestem całkowicie pewny, że swo-
je usługi wykonuję profesjonalnie 
i rzetelnie.

Andrzej Kruk

QQ Jestem stałym uczestnikiem ruchu 
na ul. Krętej i  zastanawiam, po co 
na spokojnym skrzyżowaniu z Polną 
zainstalowano sygnalizację świetlną? 
Urządzenie to spowalnia ruch, tworzą się niepo-
trzebne przestoje. Dlaczego światła montuje się 
w tak bezsensownych miejscach, a brakuje ich tam, 
gdzie naprawdę są potrzebne?    (tel.)

Odp.: Informuję, że ww. skrzyżowanie zostało wy-
konane w ramach projektu: „Budowa obwodnicy 
miejskiej – modernizacja dróg gminnych w mieście 
Luboń na odcinku Krętej – Polnej – Poznańskiej”. 
Sygnalizacja świetlna została wprowadzona w tym 
miejscu ze względu na badania i prognozy natęże-
nia ruchu drogowego. Jednocześnie należy zazna-
czyć, że w przypadku awarii sygnalizacji, do Urzę-
du spływają wnioski mieszkańców o przekraczaniu 
prędkości kierowców jadących ul. Krętą oraz o pro-
blemach z wjazdem z ulicy Polnej w Krętą. Wobec 
powyższego, sygnalizacja świetlna w tym miejscu 
w ocenie Urzędu jest zasadna. 

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Sygnalizacja  
na Krętej
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Zieleń poróżniła mieszkańców

Q
Skwery przed blokami 41 i 43 przy ul. Sikorskiego po wycince 
zieleni   fot. Hanna Siatka

W ostatniej dekadzie sierpnia, przed świeżo odnowio-
nymi blokami nr 41 i 43 przy ul. Sikorskiego (czytaj 
na str. obok) wycięto zieleń. Podczas prac remonto-
wych część roślin została zniszczona, a  przy okazji 
porządkowania terenu przez wykonawców remontu, 
mieszkańcy, którym zieleń przeszkadzała, wykorzy-
stali okazję i zawnioskowali, by ją zlikwidować. Oka-
zało się, że przetrzebione lilaki o potrójnym kwiato-
stanie, jarzębiny i krzew migdałowca sadzili własno-
ręcznie przed ponad 30. laty inni lokatorzy wskazanych 
budynków, którzy wyrazili oburzenie wycinką i nie-
profesjonalnym potraktowaniem roślin, w tym rosną-
cych również na tyłach bloków. Przybyły na miejsce 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej – Piotr Konik – jak 
nam powiedział, osobiście przeprosił sympatyków 
zieleni i  powstrzymał dalszą jej likwidację, dzięki 
czemu większość roślin przed blokiem nr 43 ocalała. 
Z niewyrugowanych korzeni bzów mają szanse wy-
rosnąć zdrowsze pędy. Wykonawca robót remontowych 
ma dosadzić zieleń w ramach rewitalizacji terenu.

(Z)

Rajdowcy w Sławie
W XXXI Ogólnopolskim Rajdzie Sa-
mochodowym HDK PCK Sława-Sule-
chów-Mozów wzięło udział prawie 160 
uczestników z  całej Polski. W  czasie 
trzech dni, 45 drużyn rywalizowało 
w różnych konkurencjach techniczno-
-sprawnościowych i testowych. Celem 
rajdu, w  którym uczestniczą krwio-
dawcy i  ich rodziny oraz sympatycy 
i wolontariusze działający społecznie 
na rzecz ruchu honorowego krwiodaw-
stwa, jest: popularyzacja idei honoro-
wego krwiodawstwa i pierwszej pomo-
cy przedmedycznej oraz zagadnień 
związanych z bezpieczeństwem ruchu 
drogowego, a poza tym integracja śro-
dowiska honorowych dawców krwi, 
krzewienie kultury, sportu, rekreacji 
i  turystyki samochodowej, prezento-
wanie malowniczych zakątków Ziemi 
Lubuskiej oraz wspaniała zabawa. Or-
ganizatorami są: Lubuski Oddział 
Okręgowy i Lubuska Okręgowa Rada 

Honorowego Krwiodawstwa PCK 
w Zielonej Górze, Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa 
w Zielonej Górze, Urzędy Miast i Gmin 
w Zielonej Górze, Sławie, Sulechowie, 
Bojadłach i  Trzebiechowie oraz Jed-
nostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP 
w Sulechowie. Klub 
HDK  PCK „Lubo-
nianka” reprezento-
wała 3-osobowa 
załoga. Na trasie 
rajdu i  w  ośrodku 
wypoczynkowy 
PCK w Sławie każda 
załoga uczestniczy-
ła w  18 zadaniach 
oraz układała hasło 
rajdowe. W konku-
rencjach startowała 
zarówno cała zało-
ga, jak i przedstawi-
ciele drużyny. Kie-
rowca rozwiązywał 

Krwiodawcy informują
także profesjonalny test z ruchu dro-
gowego, pilot miał egzamin pierwszej 
pomocy, a panie dodatkowo uczestni-
czyły w  3  zadaniach; członek załogi 
musiał rozwiązać test wiedzy o regio-
nie i  wiedzy na temat HDK i  PCK. 
Pomimo dużej konkurencji, załoga 
„Lubonianki” w klasyfikacji generalnej 
zajęła 9.  miejsce, a  Zbyszko Wojcie-
chowski w  kategorii kierowców był 
piąty, a w dziedzinie wiedzy o krwio-
dawstwie – drugi. Różnice punktowe 

były niewielkie, ponadto nasze hasło 
rajdowe zostało wyróżnione wśród 
trzech najlepszych i  trafnych. Dzięki 
sponsorom finaliści otrzymali pucha-
ry oraz nagrody rzeczowe.    HDK

Tradycja
Kolejna, 86. akcja krwiodawcza zorga-
nizowana w niedzielę, 20 sierpnia, tra-
dycyjnie w  SP  1 (w dużej sali gimna-
stycznej) przez Klub Honorowych Daw-
ców Krwi PCK „Lubonianka” im. Bło-
gosławionego Edmunda Bojanowskiego 
w Luboniu, przyniosła 38,7 litra bez-
cennego leku. Krew oddało 86 osób, 
w tym 26 kobiet. Kierująca poborem 
Dorota Oberc z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa 
w Poznaniu (obsługiwało ten pobór 10 
pracowników centrum) bardzo dobrze 
oceniła tę akcję. Chwaliła dobry przebieg 
i to, że było dużo ujemnych, potrzebnych 

grup krwi. W  większości przyszli stali 
krwiodawcy, pojawiło się kilku nowych. 
Jedna osoba zgłosiła  się do banku po-
tencjalnych dawców szpiku. Pani Ewe-
lina z Lubonia pierwszy raz wzięła udział 
w akcji. W telewizji dowiedziała się, iż 
brakuje ujemnych grup krwi, a ona ma 
„Rh-”. O  tym poborze dowiedziała  się 
z „Wieści Lubońskich”. Dominik Janko-
wiak na akcje krwiodawcze do Lubonia 
przyjeżdża aż z  miejscowości Piaski, 
powiat Gostyń. Twierdzi, że jest tu fajna 

atmosfera. Pan Dominik ma 40 lat. Krew 
oddaje od 22. Anna Grońska z Poznania 
jest krwiodawcą od 2005 r. Chce poma-
gać innym. Od 2011 r. należy do Klubu 
Honorowych Dawców Krwi PCK „Lu-
bonianka”. Chęć dzielenia  się krwią 
przejęła jej córka – Katarzyna, która 
od 4 lat również należy do lubońskie-
go klubu. Tradycyjnie akcja miała 
sponsorów, którymi byli: „Dramers” 
SA Rabowice, „Pol-Car” Antoninek, 
Kompania Piwowarska SA „Lech Bro-
wary Wielkopolski”, Unilever Food 
Solutions, Przedsiębiorstwo Farmaceu-
tyczne „Ziołolek”. W przeprowadzeniu 
akcji pomagali: Piotr Nowak, Anna No-
wak, Romuald Komischke, Roman Est-
kowski i Zbyszko Wojciechowski i Han-
na Pawlicka. „Lubonianka” dziękuje 
dyrektorowi SP 1 – Grzegorzowi Aniole 
– za udostępnienie sali.   

Robert Wrzesiński
Q
Zbyszko Wojciechowski (w środku) z pucharem za 9. miejsce w rajdzie

Q
Podczas akcji krwiodawczej   fot. Robert Wrzesiński
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Sylwester Lorenz po raz 
kolejny nie zawiódł. Tym 
razem pojechał po medal 
do Arhus (Dania). Od 26 
lipca do 6 sierpnia wziął 
udział w  Mistrzostwach 
Europy Weteranów w Lek-
kiej Atletyce. Ze względu 
na drobny uraz nogi nie 
wystartował w dziesięcio-
boju. Natomiast 2 sierpnia 
zajął 4.  miejsce w  skoku 
w dal z wynikiem 4,75 m 
(centymetr zabrakł mu do 
srebra). Brązowy medal 
wywalczył 4 sierpnia 
w biegu na 100 m. Podzi-
wiamy, gratulujemy, życzy-
my zdrowia i  dalszych 
sukcesów.

BS

Ambasador Lubonia

Q
Sylwester Lorenz na podium – 3. miejsce za bieg na 100 m

Q
Zadziwiająco sprawny lekkoatleta z Lubonia

W związku z artykułem „Trochę śmiesz-
nie, trochę strasznie”, że jakoby miesz-
kańcy wraz z włodarzami dokonali po-
zornych zmian nazw ulic –muszę się nie 
zgodzić. Sprawa dotyczy zmiany nazwy 
ul. Henryka Rutkowskiego. Kto to jest 
Wanda Rutkowska??? Zmieniliśmy na-
zwę na Wandę RUTKIEWICZ – wspa-
niałą polską himalaistkę, która rozsławi-
ła swój kraj i uważam, że takie podsu-
mowanie jest krzywdzące dla mieszkań-
ców. Osoba pisząca artykuł (JN) powin-
na solidniej się do niego przygotować. 
Mam nadzieję, że napisze sprostowanie.

Kinga Skrzątek

Sprostowanie
Rzeczywiście w  tekście zakradł się, 
w  jednym miejscu, błąd w  nazwisku 
nowej patronki ulicy. W nocie o niej 

już tego błędu nie powtórzono. Istotnie 
zmiana Rutkowskiego na Rutkiewicz 
nie wpisuje się w zabieg mający na celu 
faktyczne pozostawienie starej nazwy 
ulicy. Głównym kryterium, takich wy-
borów nowego patrona, była chęć po-
zostawienia nazwiska, przy jednocze-
snym braku jego negatywnego odno-
towania w archiwach IPN. To ośmiesza 
sama idę zmiany. Z  drugiej strony 
Państwa wybór wpisuje się w dziwną, 
moim zdaniem, niechęć do uczczenia 
lubońskich bohaterów. Nie oceniałem 
jednak tej tendencji, jedynie ją odno-
towałem. Jeśli mieszkańcy ulicy inaczej 
zrozumieli moją intencję, to przepra-
szam.

Jerzy Nowacki
autor artykułu „Trochę śmiesznie,  

trochę strasznie”

List do redakcji

Nie zgadzam się

Po zwolnieniach, które miały miejsce 
w  lipcu br. w  kuchni Lubońskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji funkcjonu-
jącej w  budynku Szkoły Podstawowej 
nr  3, do niedawna Gimnazjum nr  1 
(czytaj „WL” 08-2017, str. 3), nowy pre-
zes LOSiR-u, Michał Kosiński, zatrudnił 
Wojciecha Rogackiego (szefa kuchni) 
i Martę Waligórę (dietetyczkę). Oboje są 
ze Środy Wielkopolskiej, zawodowo 
związani z Wyspą Edwarda w Zaniemy-
ślu. Przypomnijmy, że w Środzie Wlkp. 
wcześniej pracował również nowy prezes.

Szef kuchni
Priorytetem w mojej pracy jest, by przy-
gotowane posiłki były smaczne i zdrowe 
jak najmniej przetworzone. Stawiam na 
wysoką jakość produktu, a  co za tym 
idzie, nie muszę używać zbyt wielu 
„wzmacniaczy smaku”, które można spo-
tkać u konkurencji. By „podkręcić” potra-
wę. używam kilku przypraw i ziół, które 
wznoszą ją na wyżyny smaku – powie-
dział nam Wojciech Rogacki, który z po-
czątkiem sierpnia objął stanowisko sze-
fa kuchni LOSiR-u zastępując zwolnio-
nego dyscyplinarnie z pracy Sebastiana 
Guzika. Ma 38  lat, pochodzi ze Środy 
Wlkp. i mieszka w jej okolicy. Po ukoń-
czeniu Szkoły Podstawowej kontynuował 
naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej 
im. Hipolita Cegielskiego w  Środzie 
Wlkp., gdzie zdobył zawód kucharza 
(praktykę odbył w średzkiej restauracji 
„Wodnik”). Następnie ukończył Techni-
kum Chemiczno-Spożywcze przy ul. 
Warzywnej w Poznaniu, po czym przez 
kilka lat pracował w zawodzie za grani-
cą. Tam zdobywał doświadczenie, na-
bierał praktyki, co procentuje do dziś. 
M.in. kucharzył w  niemieckiej �rmie 
cateringowej, która przygotowywała 
około 4  000  posiłków dziennie. Przez 
ostatnie dwa lata był szefem kuchni ca-
teringowej na Wyspie Edwarda w Zanie-
myślu (Centrum Turystyczno-Rekre-
acyjne), gdzie pod jego okiem przygo-
towywano posiłki specjalnie dla spor-

towców, szpitala, szkół, przedszkoli 
i żłobków (również diety bezglutenowe, 
bezmleczne i dla diabetyków). Jak twier-
dzi, zawsze był pracowity, wymagający 
od siebie i wysoko stawiający sobie po-
przeczkę. Jego dewizą są sumienność 
i estetyka w zawodzie. Nigdy do końca 
nie jest zadowolony ze swojej pracy 
i myśli, że następnym razem zrobi coś 
jeszcze lepiej. Jest przekonany, że ułatwią 
mu to profesjonalna dietetyczka, kom-
ponująca dobrze zbilansowane, urozma-
icone posiłki, i 6-osobowy, doświadczo-
ny zespół pod jego batutą: 3 kucharki i 3 
pomoce kuchenne, które docenia i sza-
nuje za zaangażowanie w  pracę. Poza 
wykonywanym zawodem drugą pasją 
życiową pana Wojciecha jest sport. Od 
kilku lat, obecnie w  średzkim klubie 
„Baracuda”, trenuje brazylijskie Ju Jitsu. 
W wolnych chwilach dużo czyta i słucha 
muzyki. Korzystając z okazji nowy szef 
kuchni pozdrawia lubonian i zachęca do 
spróbowania potraw przyrządzanych 
w jego kuchni.

Dietetyczka
Zupa warzywna, polędwiczki z  dorsza, 
ziemniaki, surówka i  kompot – takiej 
odpowiedzi na pytania o piątkowe menu, 

udzielała 1  września przez stale 
dzwoniący telefon nowa, zatrudnio-
na w spółce od 1 lipca na pół etatu, 
na stanowisku głównego specjalisty 
ds. żywienia i dietetyki, Marta Wa-
ligóra, po odejściu z pracy poprzed-
niej specjalistki. Ma 25 lat, pochodzi 
ze Środy Wlkp. i  tam mieszka. Po 
ukończeniu Szkoły Podstawowej 
kontynuowała naukę w  średzkim 
Liceum Ogólnokształcącym im. Po-
wstańców Wlkp., następnie studio-
wała na Uniwersytecie Przyrodni-
czym w  Poznaniu, na Wydziale 
Technologii Żywienia z specjalnością 
żywienie człowieka, gdzie zdobyła 
tytuł magistra inżyniera. Pierwszą 
pracę podjęła w �rmie „Body Chief” 
zajmującej się cateringiem dietetycz-
nym, gdzie odpowiadała za obsługę 
klienta i doradztwo w doborze od-
powiednio zbilansowanej 
diety. Od sierpnia ub. 
roku pracuje w Powiato-
wym Centrum Rozwoju 
w  Środzie Wlkp. W  ra-

Kuchnia LOSiR  
pod nową batutą

Q
Nowy szef kuchni LOSiR – Wojciech Rogacki 
przy pracy. Jest zwolennikiem dobrze zbilan-
sowanych dietetycznie, urozmaiconych 
i estetycznie przygotowanych posiłków    fot. 
Paweł Wolniewicz

Q
Nowa dietetyczka kuchni LOSiR – Marta 
Waligóra   fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
obok
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mach zatrudnienia, na Wyspie 
Edwarda w Zaniemyślu jako 
dietetyk zajmuje się caterin-
giem żywieniowym dla szpi-
tala, szkoły, żłobka i  przed-
szkola, także żywieniem in-

dywidualnym dla wymagających tego 
osób (np. dzieci dotknięte autyzmem, 
diety bezmleczne, bezglutenowe, czy 
inne alergie pokarmowe). Pracując 
w naszym mieście pani Marta stawia 
na jakość potraw i  dań obiadowych 
oraz szeroko rozumianego cateringu 
oferowanych klientom. Ściśle współ-
pracuje ze szkołami, przedszkolami 
oraz innymi instytucjami w  naszym 
mieście. W najbliższym czasie planuje 
spotkania na terenie szkół i przedszko-
li z rodzicami dzieci stołujących się na 
terenie tych placówek, co ma ułatwić 

spełnienie ich oczekiwań (także indywi-
dualnych, tych, którzy wymagają spe-
cjalnej diety). Nowa dietetyczka nie 
ukrywa, że wykonywana praca jest 
zarazem jej życiową pasją oraz do-
starcza wiele satysfakcji. Nie ukrywa 
zadowolenia, że w lubońskiej kuch-
ni posiłki są przyrządzane ze świe-
żych, naturalnych produktów. Za-
pytana o hobby wyznała, że w wol-
nych chwilach uprawia sport, biega 
w  maratonach, jeździ na rowerze, 
uwielbia turystykę górską, lubi także 
posłuchać dobrego rocka. Pani Mar-
ta zapewniła, że wespół z nowym sze-
fem kuchni i  pozostałym personelem 
dołoży wszelkich starań, żeby ich praca 
przekładała się na spełnienie oczekiwań 
konsumentów.

PAW

cd.  
ze str. 
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Żołnierze Obrony Narodowej podczas 
kampanii wrześniowej 1939 roku zajmo-
wali  się m.in. zwalczaniem dywersji 
prowadzonej przez Niemców zamiesz-
kałych w Polsce. Podczas okupacji spo-
tkały ich za to niezwykle surowe represje. 
Jedną z o�ar tych prześladowań był Sta-
nisław Maciejewski, który wziął udział 
w przeprowadzaniu rewizji przez Obro-
nę Narodową u Niemców mieszkających 
w Borówcu i Kamionkach.

Praca i służba
Urodził się 13 kwietnia 1920 roku w Głu-
szynie powiat Poznań. Jego ojcem był 
Walenty, a matką Marianna z domu Pie-
klak. Napisał w życiorysie sporządzonym 
dla ZBoWiD-u (Związek Bojowników 
o Wolność i Demokrację): Po ukończeniu 
7 lat zacząłem uczęszczać do szkoły po-
wszechnej w Głuszynie, gdzie ukończyłem 
5 klas. W roku 1935 rodzice przeprowa-
dzili się do Rogalina, gdzie pomagając im 
na roli, od roku 1937 dokształcałem się 
na kursach urządzanych przez Przyspo-
sobienie Wojskowe w Ragalinku. W roku 
1938 podjąłem pracę w Lasach Państwo-
wych jako drwal i wieczorami uczęszcza-
łem na kurs do 1 września, do wybuchu 
wojny, co przerwała mi naukę, a praco-
wałem nadal.
Warto wspomnieć, iż Przysposobienie 
Wojskowe (PW) było młodzieżową or-
ganizacją wojskową w  Polsce w  latach 
1927-1939. Jego celem było przygotowa-
nie młodzieży do służby wojskowej. 
Zostało powołane w Polsce w roku 1927 
pod patronatem Państwowego Urzędu 
Wychowania Fizycznego i  Przysposo-
bienia Wojskowego (w latach 1925-1927 
była to Naczelna Rada Wychowania 
Fizycznego i Przysposobienia Wojsko-
wego). Szkolenia przeprowadzano na 
kursach i obozach. Uczestniczyli w nich 
mężczyźni ochotnicy w wieku od 15 do 
30 lat. Wstępując do PW Stanisław Ma-
ciejewski wykazał zatem patriotyczną 
postawę.

Rewizje u Niemców
Następnie Stanisław Maciejewski odno-
tował, że 3 września 1939  roku został 
skierowany przez Obronę Narodową, 
stacjonującą w Rogalinku pod dowódz-
twem podporucznika rezerwy Alfonsa 
Wiśniewskiego, do przeprowadzania 
rewizji u Niemców mieszkających w Ka-
mionkach i  Borówcu. W  aktach ZBo-
WiD-u odnotowano, iż miał stopień 
szeregowca.
Ppor. rez. Alfons Wiśniewski był dowód-
cą 3. Kampanii „Czempiń”, wchodzącej 
w  skład Batalionu Obrony Narodowej 
„Kościan”. Kompania ta wchodziła 
w skład odcinka „Rogalin” i znajdowa-
ła  się w Rogalinku. Jednostką admini-
stracyjną i mobilizującą dla Kościańskie-
go Batalionu Obrony Narodowej był 
55. Poznański Pułk Piechoty w Lesznie.

Aresztowanie
Po podbiciu Polski przez III  Rzeszę 
Stanisław Maciejewski nadal pracował 
w  lesie. Niestety, 9 lutego 1940  roku 
został aresztowany przez gestapo i do 

16 lipca 1940 roku osadzony w więzie-
niu w  Śremie. Niemcy ścigali go za 
udział we wrześniowych rewizjach. 
Następnie przewieziono go na rozpra-
wę sądową do Poznania. Nie wiadomo, 
jak potoczyłyby  się jego losy, gdyby 
z braku dowodów nie został zwolnio-
ny... W poznańskim więzieniu przeby-
wał do 9 sierpnia 1940 roku.

Represje
Po uwolnieniu został przydzielony do 
pracy na roli u  Niemca Paula Ganca 
w Kubalinie, gmina Puszczykowo, po-
wiat Poznań. W życiorysie zwierzył się, 
iż jego praca była niełatwa. Był wzy-
wany przez żandarmów. Jego prześla-
dowania przez Niemców trwały dalej. 
W roku 1942 został zabrany do Roga-
linka, do lokalu pana Pieszyka. Tam 
był, jak to określił, egzaminowany 
w sprawie przeprowadzonej przez nie-
go rewizji 3 września 1939  roku. Po 
złożeniu zeznania został pobity do 
nieprzytomności. Kiedy wracał do 
domu, pierwszej pomocy udzielił mu 
Michał Finc. Jak pisał poszkodowany, 
pozostałości pobicia były widoczne 
jeszcze w czasie, gdy notował życiorys. 
Po przyjściu do zdrowia, aż do wyzwo-
lenia spod okupacji hitlerowskiej, pra-
cował. 

Po wyzwoleniu
Pozostawione przez Niemca gospodar-
stwo przekazał władzom, jak napisał, 
Polski Ludowej. Przy zdawaniu ziemi 
byli obecni sołtys Musielak oraz inne 
osoby. Następnie zatrudnił się w PKP na 
Franowie. Na skutek choroby stał  się 
niezdolny do pracy i z goryczą pisał, iż 
był ciężarem dla rodziny. Był pod opie-
ką ZBoWiD-u, pod nadzorem lekarza 
Langnera i  jego żony, która udzielała 
pomocy, wykonując zastrzyki.
Po poprawie stanu zdrowia pan Sta-
nisław zawarł związek małżeński 
z  Janiną (urodzoną w  1019  roku) 
i pracował na gospodarstwie rodzi-
ców wspólnie z żoną. 1 sierpnia 1948 
zamieszkał w  Kamionkach i  do 1 
sierpnia 1955 roku pracował w Ob-
wodowym Urzędzie Pocztowym 
w Poznaniu. Następnie zatrudnił się 
w  Spółdzielni Produkcyjnej „Jed-
ność”. Wolny czas wykorzystywał na 
wywóz drewna za lasów Wiry i Gra-
niawa (Granowo?) do Mosiny z Nad-
leśnictwa Puszczykowo. Zarobione 
pieniądze przeznaczał na utrzymanie 
rodziny. W  roku 1961 podjął pracę 
w Zjednoczonych Zakładach Rowe-
rowych „Predom-Romet” Oddział 
nr 4 w Luboniu. Następnie przeszedł 
na rentę inwalidzką III grupy.
Stanisław Maciejewski mieszkał przy 
ulicy Żabikowskiej 37 w Komornikach. 
Należał od 7 października 1976 roku do 
Koła ZBoWiD (następnie Związek Kom-
batantów RP i  Byłych Więźniów Poli-
tycznych) w Luboniu 1 – przy Zakładach 
Chemicznych, nr ewidencyjny 254978, 
legitymacji – 392481/31, potem 0175537. 
Zmarł 29 lipca 1996 roku

Robert Wrzesiński

Żołnierz Obrony Narodowej
Stanisław Maciejewski (1920-1996)

Od urodzenia był lubonianinem. W czasie okupa-
cji hitlerowskiej był tzw. „Niedzielnikiem” w obozie 
w  Żabikowie (więzień odbywający karę w sobotę 
i niedzielę). Po wyzwoleniu Lubonia, w maju 1945 r. 
uczestniczył w  pracach ekshumacyjnych Komisji 
Sądowo-Lekarskiej na cmentarzu w Żabikowie. Na 
tym samym cmentarzu go pochowano 29 sierpnia, 
po Mszy św. pogrzebowej, odprawionej w kościele 
św. Barbary. Spoczął w rodzinnym grobowcu obok 
rodziców – Marianny i Piotra oraz zmarłej przed 
dwoma laty żony – Genowefy z d. Pawlak. Koleje jego 
losu opisaliśmy szeroko w artykule „Niedzielnik” w „WL” 01-2016 na str. 34.
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Redakcja „Wieści Lubońskich” i Zarząd Stowarzyszenia „Forum Lubońskie”

25 sierpnia 2017 r., w wieku 91 lat odszedł

śp. Leon Białas

Wyjaśnienie
W ubiegłym miesiącu, na stronach 36 i 57 zamieściliśmy wspomnienie śp. Elżbie-
ty Brzozowskiej i nekrologi. Materiały te zawierały dwie różne daty śmierci. Infor-
mujemy, że o�cjalne stwierdzenie zgonu E. Brzozowskiej nastąpiło 29 lipca 2017 r.   

(red.)

26 sierpnia 2017 roku zmarł

Zdzisław Jórgas

Urodził się 5.01.1945 r. przy ul. Kościelnej w Lu-
boniu. Przez wiele lat pracował w zakładach HCP 
jako suwnicowy w  dziale W2. Był osobą znaną 
w  Luboniu. Pasjonat sportu, szczególnie odda-
ny lubońskim klubom, wierny kibic i sympatyk 
Lubońskiego Klubu Sportowego i  Stelli Luboń. 
Uczestniczył we wszystkich konkursach sportowych 
zorganizowanych przez „Wieści Lubońskie”. Kole-
dzy i przyjaciele zapamiętają go też jako dobrego 
wędkarza. Należał do Koła PZW „Lubonianka”.
Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Został po-
chowany 30.08.2017 r. na cmentarzu para�alnym w Żabikowie. W ostatniej 
drodze towarzyszyło mu, oprócz najbliższej rodzin,y wielu kolegów, przyja-
ciół i sąsiadów.

W.S.
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HISTORIA

Realizując funkcję kronikarskiego odnotowywania i przypominania ważnych zda-
rzeń dotyczących Lubonia, prowadzimy rubrykę „Kalendarium lubońskie”. Przed-
stawiamy fakty, które miały miejsce w konkretnych miesiącach 5, 10, 15... lat temu.

Kalendarium lubońskie
wrzesień – okrągłe rocznice

145 lat temu
QQ 4 września 1872 r. w „Dzienniku Po-

znańskim” ukazał się zapis: „Chemiczna 
Fabryka Mierzwy – Moritz Milch i sp.”. 
Z przedsiębiorstwem tym konkurował 
Roman May – późniejszy właściciel Fa-
bryki Chemicznej w Luboniu.   (6, s. 34)
QQ Do 30 września 1872 r. dyrektorem 

Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie 
był dr Juliusz Au (od 1 czerwca 1870 r.). 
Później kierował jeszcze placówką od 
8 maja 1873 do 1 października 1876 r.   
(13, s. 360)

130 lat temu
QQ 15 września 1887  r. w  Poznaniu 

zwołano wielki wiec w obronie języka 
polskiego, na który przybyło ok. 3 tys. 
osób z Poznańskiego, Pomorza, Śląska, 
Warmii i Mazur.   (13, s. 23)

115 lat temu
QQ 8 września 1902 r. sporządzono osta-

teczny akt kupna od Mateckiego ziemi 
szkolnej w Lasku (1,75 ha). Dokument 
w imieniu dozoru szkolnego (komitet 
budowy szkoły) podpisali Jan Anioła 
i Wojciech Patz.   (13, s. 88)

110 lat temu
QQ W połowie września 1907 r. archi-

tekt i  przedsiębiorca budowlany Bar-
teczko rozpoczął prace przy budowie 
budynku III Szkoły w Żabikowie przy 
ul. Żabikowskiej (SP 2).   (13, s. 144)
QQ We wrześniu 1907 r. zatwierdzono 

poprawiony projekt budowy szkoły 
w Żabikowie Kolonii (osada niemiec-
ka), natychmiast rozpoczęła się budo-
wa.   (13, s. 264)

90 lat temu
QQ 30 września 1927 r. Piechowiak prze-

stał być dzierżawcą folwarku hr. Augusta 
Cieszkowskiego w Żabikowie. Był nim 
od 1916 r. (z jego inicjatywy w parku po-
wstał pawilon taneczny). Jak się później 
okazało, pozostawił wyjałowione gleby 
i zniszczone zabudowania.   (11, s. 181)

75 lat temu
QQ 5 września 1942 r. na terenie byłej 

cegielni Suwalskiego w Żabikowie roz-
poczęto budowę obozu karno-śledczego 
poznańskiego gestapo (ok. 30 więźniów 
zaprzęgniętych linami do walca drogo-
wego wałowało żużel wzdłuż dzisiejszej 
ul. Niezłomnych, pilnowała ich grupa 
gestapowców). Funkcjonowanie obozu, 
w którym zginęło kilkuset Polaków, przy-
pada na lata 1943-1945.. (3, s. 157; 4, 
s. 93; 11, s. 87 i 88; „WL” 01-2015, s. 34)
QQ 9 września 1942 r. w Michorzewie 

urodził się Stanisław Najdek – miesz-
kający od 1951  r. w  naszym mieście 
przewodniczący Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Luboniu, były mi-
licjant (m.in. komendant Milicji Oby-
watelskiej w Skwierzynie). Odwołany ze 
stanowiska w kwietniu 1961 r.    („WL” 
12-1994, s. 11)

70 lat temu
QQ 1 września 1947  r. nauczycielką 

w  Szkole Podstawowej nr  2 została 
Józefa Barbara Mikołajewska (uczyła 
przez 34 lata).   (13, s. 181)
QQ 4 września 1947  r. w  Głuchowie 

k. Krotoszyna na świat przyszedł Zbi-
gniew Jankowski – długoletni dyrektor 
SP 1.   (13, s. 302)
QQ We wrześniu 1947 r., w odbudowy-

wanym po zniszczeniach wojennych 
kościele św. Jana Bosko w Luboniu od-
były się pierwsze powojenne misje św. 
Przeprowadzili je dwaj księża ze Zgro-
madzenia ojców oblatów.   (3, s. 186)

65 lat temu
QQ Do 1 września 1952 r. (od 1 stycznia) 

jako dyrektor Centralnego Laboratorium 
Badawczego Przemysłu Kwasu Siarko-
wego na krótko powrócił do Lubonia 
prof. Antoni Swiniarski – odwołany 
w 1948 r. dyrektor Zakładów Chemicz-
nych.   (6, s. 89)
QQ 1 września 1952  r. kierownikiem 

Szkoły Podstawowej nr 2 został Marian 
Różycki. Pracował na tym stanowisku 
do 1974r. W  tym czasie, z  uwagi na 
oddanie do użytku pierwszych bloków 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonian-
ka”, szkołę powiększono o  drugi seg-
ment (od strony remizy OSP).   („WL” 
02-2003, s. 20)
QQ 1 września 1952 r. szkoła wirowska, 

do której uczęszczało wielu lubonian, 
ostatecznie opuściła budynek przy, ul. 
Łęczyckiej (IV) i przeniosła się do no-
wego obiektu przy ul. Szreniawskiej 
(budynek V).   (13, s. 67)

45 lat temu
QQ 1 września 1972 r. dyrektorem SP 4 

został Leon Wawrzyniak – radny Miej-
skiej Rady Narodowej przez 5 kadencji 
(od 1970 do 1990 r., w ostatniej kaden-
cji – przewodniczący MRN) oraz radny 
samorządowej Rady Miasta Luboń w la-
tach 1998-2006.   („WL” 09-2004, s. 26)
QQ 5 września 1972 r. z okazji 100. rocz-

nicy śmierci Edmunda Bojanowskiego do 
jego grobu w kaplicy klasztornej Zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek NP NMP 
(obecnie Sanktuarium bł. Edmunda 
Bojanowskiego) przybył Episkopat Pol-
ski, m.in. Prymas Polski kard. Stefan 
Wyszyński, a także ówczesny kardynał 
Karol Wojtyła (późniejszy papież Jan Pa-
weł II). Wcześniej, w tym samym roku, 
w związku z postępującym procesem 
beaty�kacyjnym, przebudowano kryptę 
założyciela Zgromadzenia i ustawiono 
w niej rzeźbę E. Bojanowskiego z dzieć-
mi, projektu Adama Chyrka.   (3, s. 220)

35 lat temu
QQ 6 września 1982 r. na terenie byłe-

go obozu niemieckiego w  Żabikowie 
odbyła  się uroczystość poświęcenia 
krzyża i głazów pamięci (obchody rocz-
nicy polskiego Września 1939). Wzięli 

w niej udział m.in. I sekretarz KW PZPR 
Edward Skrzypczak i prezydent Pozna-
nia Stanisław Piotrowicz.   (8)

30 lat temu
QQ 21 września 1987 r. w Ośrodku Kul-

tury „Pod Kominem” odbyło się zebra-
nie inicjujące powstanie Towarzystwa 
Miłośników Miasta Lubonia. Inspiracją 
do utworzenia organizacji była działal-
ność sekcji ekologicznej przy Komitecie 
Osiedlowym nr 4 w Lasku, dążącej do 
ograniczenia zanieczyszczania środo-
wiska przez Zakłady Chemiczne.   (WL 
04-1999, s. 13)

25 lat temu
QQ 2 września 1992  r. Rada Miejska 

zadecydowała o przystąpieniu do Świa-
towego Związku Miast Pokoju.   (10, 
41/101/92; „Raport o  stanie miasta” 
– „WL” 06-1994, s. 8)
QQ 16 września 1992  r. nieodpłatne 

przekazano na rzecz Skarbu Państwa 
dwie nieruchomości położone w ob-
rębie Żabikowo (arkusz 8, działki 5/1 
i 5/2) w ramach rekompensaty z tytułu 
mienia pozostawionego za wschodnią 
granicą.   (10, XLII/104/92)
QQ 25 września 1992 r. w kościele pw. 

św. Barbary odbył się koncert chóru 
„Poznańskie Słowiki” Stefana Stuli-
grosza.   („WL” 10-1992, s. 10)
QQ 27 września 1992  r. zmarł nagle 

w Luboniu Stanisław Najdek – dru-
gi od utworzenia miasta w  1954  r. 
przewodniczący Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Luboniu.   („WL” 
12-1994, s. 11)
QQ We wrześniu 1992 r. przeniesiono 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
z Urzędu Miasta do budynku przy ul. 
Okrzei 65 (obecnie przy ul. Źródlanej 1). 
MOPS stał się samodzielną jednost-
ką budżetową III stopnia. Zmieniono 
kadrę.   („WL” 09-1992, s. 1)
QQ We wrześniu 1992 r. Zgromadzenie 

Sióstr Służebniczek Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny uru-
chomiło własne przedszkole-ochronkę 
(placówka publiczna) przy pl. Wolności 
(dziś pl. Edmunda Bojanowskiego).   
(„Raport o stanie miasta” – „WL” 06-
1994, s. 17)

20 lat temu
QQ 1 września 1997  r. w  wyremonto-

wanym i zaadaptowanym do potrzeb, 
zabytkowym budynku szkolnym przy 
ul. Armii Poznań 27 otwarto III Prywat-
ne Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. 
WP II RP Zbigniewa Kiedacza (dawne 
Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 3 
w Poznaniu). Dziś w tym miejscu nie 
istnieje.   (8; 13, s. 324)
QQ 18 września 1997 r. przy Lubońskim 

Ośrodku Kultury założono Lubońskie 
Stowarzyszenie Historyczne.    (8)
QQ 25 września 1997 r. Rada Miasta nadała 

medal „Zasłużony dla Miasta Lubonia” 
– Chórowi „Bard” oraz komendantowi 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu 
– Zenonowi Twardowskiemu. Wrę-
czenie medali odbyło się w Bibliotece 
Miejskiej, z okazji Dni Lubonia.   (8; 10, 
XLIII/202/97 i XLIII/203/97)

15 lat temu
QQ 1 września 2002  r. przy Szkole 

Podstawowej nr  3 zaczęło działać 

Koło Miłośników Gwary Poznańskiej 
„Knajdry i szaranki”, którego opieku-
nem była mgr inż. Ewa Ruszkowska.   
(„Informator Miasta Luboń” nr 4 (46), 
2003, s. 4)
- 2 września 2002 r. w Gimnazjum nr 2 
przy ul. Kołłątaja uruchomiono drugie 
skrzydło z 18. salami.   (13, s. 316)
QQ We wrześniu 2002  r. z  inicjatywy 

Krzysztofa Brycha przy Ośrodku Kultury 
powstała Orkiestra Flażoletowa im. św. 
Patryka.   („Wademekum lubońskie” – 
WL” 12-2004, cz. 10, s. 38)

10 lat temu
QQ 3 września 2007  r. w  Gimnazjum 

nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 odby-
ło  się wojewódzkie rozpoczęcie roku 
szkolnego 2007-2008. Podpisano umo-
wę patronacką pomiędzy gimnazjum 
a  klubem sportowym „Lech Poznań”.   
(WL” 09-2007, s. 4)
QQ 4 września 2007 r. otwarto Centrum 

Handlowe Factory Outlet przy ul. Dę-
bieckiej 1.   („WL” 09-2007, s. 2)
QQ 10 września 2007 r. uruchomiono 

kompleks poradni specjalistycznych 
Centrum Medycznego HCP przy ul. 
Lipowej (właściciel – lubonianin Le-
chosław Lenartowicz, prezes spółki 
Centrum Medyczne HCP przy ul. 
28 Czerwca 1956 w Poznaniu).   („WL” 
10-2007 s. 27)
- 27 września 2007 r. przy ul. Sikorskiego 
otwarto sklep sieci „Biedronka”.   („WL” 
10-2007, s. 8)

5 lat temu
QQ We wrześniu 2012 r. w Lubońskim 

Ośrodku Sportu i Rekreacji uruchomiono 
publiczną saunę.   („WL” 02-2013, s. 23)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa 
XX wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna 
Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń 
i  okolice. Dzieje osadnictwa i  dzie-
więciu parafii” Stanisław Malepszak, 
Luboń 2002 i 2005; 4 – „Wykopaliska 
archeologiczne w Luboniu”, Stanisław 
Malepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 
1998; 5 – „50 lat Lubońskiego Klubu 
Sportowego 1943 – 1993”, Stanisław 
Malepszak, Luboń 1993; 6 – „Zakła-
dy Chemiczne Luboń SA 1914-1999. 
Tradycja i  współczesność”, Andrzej 
Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Biblioteka 
Miejska – „Kalendarium Lubonia” 
(www.biblub.com); 10 – uchwały Rady 
Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzie-
je wsi i  fundacji Augusta Cieszkow-
skiego” Stanisław Malepszak, Luboń 
1999; 13 –„200 lat oświaty w Luboniu” 
Stanisław Malepszak i Piotr P. Rusz-
kowski, Luboń 2008; 15 – Kronika 
Komisariatu MO w  Luboniu (1974-
1990); 16 – „Lubonianie w  Powsta-
niu Wielkopolskim”, Luboń 2009; 17 
– „Rocznik Historyczny Lubonia” 
– tom 1, Luboń 2011; 18 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 
2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Para-
dowska, Poznań 1998]; 30 – BZCz 
(Biblioteka Zawartości Czasopism)

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

oprac. HS
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W ramach 5. edycji Dni Twierdzy Po-
znań w sobotę, 26 sierpnia, Towarzystwo 
Miłośników Miasta Lubonia (TMML) 
przy współpracy z Domem Medialnym 
„Święty Wojciech” zorganizowało nad 
jeziorem Malta zwiedzanie wyjątkowych 
obiektów związanych z historią militar-
ną tego zakątka Poznania. Nie zabrakło 
mundurów oraz strojów cywilnych 
z  okresu Wielkiej Wojny. Diorama 
TMML stanowiła jedną z atrakcji Pik-
niku Rodzinnego zorganizowanego 
z okazji 120-lecia istnienia Domu Me-
dialnego „Święty Wojciech”. Była zwią-
zana przede wszystkim z XIX- oraz XX-
-wiecznymi umocnieniami poznańskiej 
twierdzy oraz jej garnizonem. Nasze 
stowarzyszenie wsparła Ostrowska Gru-
pa Rekonstrukcji Historycznej. Dzięki 
temu odwiedzający mogli się przenieść 
w realia książki Przemysława Maćkowia-
ka „Twierdza poligonalna” oraz plano-
wanej na przełomie roku „Twierdza 
fortowa” z  serii wydawniczej „Poznaj 
Poznań”. Naszym gościem była też Mał-
gorzata Jańczak, redaktorka cyklu i au-
torka najnowszej książki „Na szagę…”. 
Znalazły się w niej opowieści o wybra-
nych wydarzeniach z  dziejów miasta, 
czasami niezwykłych, zazwyczaj na krót-
ko poruszających opinię publiczną 
i szybko zapominanych. Nie zabrakło też 

Magdaleny Mrugalskiej-Banaszak au-
torki książki „Ratusz” oraz Janusza Paz-
dera autora książki „Zamek cesarski”. 
Dzięki współpracy z Fabryką Umundu-
rowania Braci Kłoskowskich „Hero Col-
lection” imprezie towarzyszyła okazjo-
nalna wystawa pokazująca przekrojowo 

Rodzinnie nad Maltą
uniformy stron walczących 
w I wojnie światowej. Odbyły się 
również spacery z  przewodni-
kiem po umocnieniach poznań-
skiej twierdzy w pobliżu Jeziora 
Maltańskiego. Można było obej-
rzeć zarówno obiekty militarne, 

jak i cywilne związane z Doliną Święto-
jańską. Był koncert zespołu „Arka No-
ego”, który zaprezentował swoje najwięk-
sze przeboje oraz nowe utwory. Potem 
zagrał jeszcze „Voo Voo”, a  Wojciech 
Waglewski i spółka przypomnieli takie 
hity jak „Nim stanie się tak”, czy „Gdy-
bym”. Na koniec wszystkich oczarował 
bardzo efektowny pokaz sztucznych ogni. 
Przez imprezę przewinęło się w sumie 
około 15 tysięcy osób.
Podziękowania dla wszystkich, którzy 
pomogli w  zorganizowaniu przedsię-
wzięcia, a szczególnie dla osób, które tak 
licznie odwiedziły naszą dioramę. Mamy 
też nadzieję, że dzięki spacerom nasi 
sympatycy będą już inaczej patrzeć na 
to miejsce, diametralnie zmienione 
w okresie powojennym, a wcześniej bę-
dące jednym z najczęściej odwiedzanych 
miejsc wypoczynkowych w pobliżu Po-
znania.
Twierdza poligonalna w Poznaniu zbu-
dowana w latach 1828-1869 była jednym 

z najpotężniejszych ówczesnych zespo-
łów budowli militarnych. Największymi 
dziełami były dwa bardzo podobne do 
siebie forty reditowe ujmujące z  obu 
stron dolinę Cybiny. Po zachodniej stro-
nie obecnego Jeziora Maltańskiego na 
przełomie lat 30. i 40. XIX wieku powstał 
Kawalier Cybiński oraz Luneta Cybińska. 
Po przeciwległej stronie zbiornika w la-
tach 1887-1888 powstały dzieła związa-
ne z  twierdzą fortową zrealizowaną 
w latach 1876-1896. Jaz na Cybinie wbu-
dowano w ziemną groblę przegradzają-
cą dolinę rzeczną. Przepusty wyposażo-
no w prowadnice do umieszczenia szan-
dorów umożliwiających spiętrzenie 
cieku do około pięciu metrów. Dzięki 
temu powstawał zalew przed Białą Górą 
zabezpieczający umieszczony tam fort 
główny III. Schron piechoty zrealizowa-
no natomiast według wzorcowego pro-
jektu z 1888 r., w pobliżu zaplanowano 
też baterię artyleryjską. W okresie mo-
bilizacji w 1914 r. przed Wielką Wojną 
zbudowano kolejne schrony wypełnia-
jące luki w międzypolu, powstał również 
„obóz wojskowy za Bramą Kaliską”. 
W XIX wieku Dolina Świętojańska peł-
niła przede wszystkim funkcję rekreacyj-
ną i była uwielbiana przez mieszkańców 
Poznania. W pierwszej połowie XX wie-
ku obszar nabrał charakteru bardziej 
przemysłowego. 

Przemysław Maćkowiak
prezes TML

Q
Podczas piątej edycji Dni Twierdzy Poznań oraz Pikniku Rodzinnego nad Maltą 
członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia oraz Ostrowskiej Grupy Re-
konstrukcji Historycznej zaprezentowali się w historycznych mundurach oraz stro-
jach cywilnych z okresu Wielkiej Wojny przybliżając klimat XIX-wiecznej Festung 
Posen   fot. Robert Woźniak

Q
25 sierpnia Gościem Wieczoru WTK prowadzo-
nego przez dziennikarkę Weronikę Szymańską 
był Przemysław Maćkowiak z córką Konstancją. 
Tematem wiodącym była z jednej strony prze-
budowa Kaponiery, z drugiej przygotowane 
przez Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia 
zwiedzanie obiektów militarnych (i nie tylko) na 
poznańskiej Malcie w ramach V Dni Twierdzy 
Poznań oraz Majówki Rodzinnej

Niemałą sensację wzbudził czarny, stary Buick z 1929 roku na oryginalnych drew-
nianych felgach, który w piątek, 1 września, pojawił się od strony ul. A. Mizerki 
pod arkadami jednego z  bloków w  Nowym Centrum Lubonia. Ten oryginalny, 
zabytkowy wóz podjechał tak blisko w dżdżysty dzień, by młodą parę – Joannę 
i  Łukasza Glubiaków – powieźć do kościoła św. Barbary, gdzie przy świadkach 
ślubowali sobie dozgonną miłość. Ten piękny amerykański samochód retro wiozą-
cy nowożeńców był prezentem szefa �rmy, gdzie pracuje pan młody.

(I)

Zabytek w NCL

Uchwycony telefonem komórkowym niezwykły pojazd w niezwykłym miejscu – 
stary romantyczny wóz pod nowym blokiem NCL

Q

Q
Na stoisku Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia można było spotkać się z au-
torami cyklu „Poznaj Poznań” wydawanego przez Dom Medialny Świętego Wojcie-
cha. Od prawej: Przemysław Maćkowiak autor książki „Twierdza poligonalna” oraz 
planowanej na przełomie roku „Twierdza fortowa”, Janusz Pazder autor książki 
„Zamek cesarski”, Małgorzata Jańczak redaktorka cyklu i autorka najnowszej książki 
„Na szagę…” oraz Magdalena Mrugalska-Banaszak – autorka książki „Ratusz”   fot. 
Robert Woźniak
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QQ Kiedy niezmotoryzowani miesz-
kańcy doczekają  się wiaty na przy-
stanku przy ul. Dworcowej w stronę 
ul. Powstańców Wlkp.? Już kiedyś 
apelowałem w tej sprawie i otrzyma-
łem zapewnienie, że to nastąpi. Starsi 
lubonianie, którzy chcieliby dotrzeć 

np. do swojego parafialnego kościo-
ła pw. św. Jana Bosko, często, z uwa-
gi na niesprzyjającą aurę, korzystają 
z  przystanku (z wiatą) położonego 
po przeciwległej stronie ulicy, i jadą 
do świątyni w Żabikowie (św. Barba-
ry). Nie zdążają bowiem przejść przez 

Mieszkańcy pytają

Wiata na Dworcowej

Obchody pierwszej rocznicy poświęcenia sztandaru Luboń-
skie Bractwo Kurkowe (LBK) zainaugurowało, uczestnicząc 
w okolicznościowej, uroczystej Eucharystii, którą w kościele 
św. Jana Bosko odprawił nasz kapelan, były proboszcz para�i 
– ks. kan. Karol Biniaś w asyście wikariusza – ks. Krzysztofa 
Twardowskiego. Uroczyste nabożeństwo uświetniły obecno-
ścią burmistrz Małgorzata Machalska z  córką Weroniką, 
delegacje zaprzyjaźnionych Bractw Kurkowych z  naszego 
regionu oraz licznie zgromadzeni wierni. W homilii kapelan 
nawiązał do poświęconego przed rokiem, przed tym samym 
ołtarzem sztandaru LBK oraz podkreślił doniosłą rolę oraz 
misję, jaką lubońscy bracia mają do spełnienia. Po zakończe-
niu liturgii obchody kontynuowano na strzelnicy w Ludwi-
kowie pod Mosiną, gdzie w tradycyjnym strzelaniu do kura 
zwyciężył Tomasz Kutzner, drugie miejsce zajął Krzysztof 
Wichłacz, a trzecie – Dariusz Szmyt.

PAW

Rocznica w bractwie

Q
Pamiątkowe zdjęcie Lubońskiego Bractwa Kurkowego z poprzednim proboszczem para�i św. Jana Bosko, 
ks. kan. Karolem Biniasiem oraz burmistrz Małgorzatą Machalską – przed wejściem do świątyni   
fot. Paweł Wolniewicz

ruchliwą ulicę, by w porę wsiąść do 
oczekiwanego autobusu w stronę ul. 
Powstańców Wlkp.   (Tadeusz Pawlęty)

Odp.: W sprawie montażu wiaty przy-
stankowej na ulicy Fabrycznej – przy-
stanek Dworcowa (kierunek Powstańców 
Wlkp.) informuję, że po wniosku miesz-
kańców, Urząd analizował możliwość 
ustawienia jej w tym miejscu. Niestety, 
z racji szerokości chodnika, nie ma moż-

liwości ustawienia tam nawet najwęższej 
wiaty. Wiata o  boku 27  cm (przy ko-
nieczności odsunięcia jej od płotu 
o  przynajmniej 50  cm z  racji obsługi 
konserwatorskiej) znalazłaby się w po-
łowie chodnika, co w  sposób znaczny 
utrudniłoby ruch pieszych w tym miej-
scu.

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

Już przed godz. 14. do sadu schodzili się 
mieszkańcy, nie tylko Nowego Centrum 
Lubonia. Wbrew prognozom, pogoda 
dopisywała, więc z czasem przybywało 
ich coraz więcej i chętnie uczestniczyli 
w warsztatach, happeningach i konkur-
sach rodzinnych mających na celu pro-
mowanie wartości i  postaw ekologicz-
nych, m.in.: warsztatach tworzenia ko-
smetyków naturalnych, zabawach zwią-
zanych z segregacją odpadów, rolą wody 
w  przyrodzie i  zdrowym żywieniem. 
Brali również udział w turnieju wiedzy 
ekologicznej, a  także konkurencjach 
sportowych i zabawach plastyczno-mu-
zycznych. Wszystko to nawiązywało 

i zachęcało do wykorzystywania surow-
ców wtórnych i ich właściwego zagospo-
darowania. Burmistrz Małgorzata Ma-
chalska i kierownik Referatu Gospodar-
ki Odpadami lubońskiego magistratu 
– Kamila Mazurek – wręczyły dyplomy 
i  nagrody laureatom konkursu ekolo-
gicznego dla szkół, który polegał na 
stworzeniu gra�cznego logo do hasła: 
„Segreguj śmieci, chroń świat dla swoich 
dzieci”, promującego selektywną zbiórkę 
odpadów. W kategorii szkół podstawo-
wych (klasy 4-6) zwyciężyła Zo�a Wo-
decka z  SP  3, drugie miejsce zdobyła 
Julia Ziemkowska z  SP  2, a  trzecie – 
Oskar Rapta, również z SP 2. W katego-

rii szkół gimnazjal-
nych zwyciężyła 
Julia Pokryszka, 
druga była Marian-
na Kubicka, a  trze-
cie miejsce ex aequo 
zajęły Ewa Rychel 
i Zuzanna Waligór-
ska (wszyscy z G 2). 
Przyznano również 
wyróżnienie dla Zo-
�i Tomczak z SP 1. 
Dużym powodze-
niem cieszył  się 
dmuchany zamek-
-zjeżdżalnia dla 
dzieci i  dwa wozy 
strażackie. Podobnie 
jak w zeszłym roku, 
imprezie towarzy-

EkoPiknik po raz trzeci
W pierwszą niedzielę września (3.09), w Wiśniowym Sadzie położonym 
pomiędzy ulicami Konarzewskiego a Fabryczną, Urząd Miasta 
zorganizował trzeci już EkoPiknik mający zachęcić mieszkańców do 
wspólnego wypoczynku i zabawy, integrując

Q
Ci, którzy przyszli, nie żałowali – w Wiśniowym Sadzie dużo się działo    
fot. Paweł Wolniewicz

szyła zbiórka surow-
ców wtórnych, pod-
czas której zgromadzo-
no: 180 kg makulatury, 
30  kg puszek alumi-
niowych, 15  kg two-
rzy w sztucznych 
i 133 kg baterii! Miesz-
kańcy, którzy przynie-
śli do stoiska Urzędu 
określoną ilość puszek, 
zużytych baterii lub 
makulatury otrzymali 
w  zamian sadzonki 
wrzosów w  donicz-
kach, ufundowane 
przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Wodnej w  Poznaniu. 
EkoPiknik zakończyła wieczorna pro-
jekcja �lmu należącego do klasyki kina 

pt. „Sherlock Holmes” (w ramach Kina 
Letniego).  PAW

Q
Laureaci ekologicznych konkursów szkolnych zostali nagro-
dzeni dyplomami i upominkami   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Dużym powodzeniem cieszył się wóz strażacki luboń-
skiej OSP   fot. Paweł Wolniewicz
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Pod hasłem „Koncert na 966 głosów” po 
raz drugi odbył się 13 sierpnia w Koź-
minie Wlkp. wyjątkowy i jedyny koncert 
w wykonaniu śpiewaków wielkopolskich. 
Pod Zamkiem zebrało  się 16 chórów, 
świeckich i  kościelnych, aby kontynu-
ować rozpoczęte w ubiegłym roku dzie-
ło kultywujące tradycje śpiewacze na 
ziemiach wielkopolskich. Organizator, 
Gminny Zespół Instytucji Kultury 
(GZIK) w  Koźminie Wielkopolskim, 
zaprosił następujące chóry: chór kościel-
ny pw. św. Grzegorza z Nowych Skalmie-
rzyc, „Lutnia” z Kościana, chór im. K. T. 
Barwickiego z Jarocina, „Bard” z Lubo-
nia, chór pw. św. Cecylii z  Mosiny, 
„Dzwon” – chór męski z Gniezna, „Re-
tro” – chór żeński z Gniezna, „Żydowian-
ki” z Żydowa, „Jutrzenka” z Borka Wlkp., 
„Belcanto” z  Dopiewa, „Wielisław” 
z Wielichowa, Towarzystwo Śpiewacze 
z Odolanowa, „Halka” z Dusznik, „Lut-
nia” z Pleszewa, „Harmonia” ze Zdun, 

chór im. Cz. Czypickiego z  Koźmina 
Wlkp. Olbrzymim zespołem złożonym 
z  tych chórów dyrygował Leszek Zięt-

Koncert na 966 głosów
Chór „Bard” wystąpił z kilkunastoma zespołami Wielkopolski

W samo południe 9 września, na bocznym 
boisku przy stadionie miejskim nad War-
tą rozpoczęła się inscenizacja bitwy z wrze-
śnia 1939 r. pomiędzy żołnierzami polski-
mi a  niemieckimi (w wykonaniu grup 
rekonstrukcyjnych z Wielkopolski). Pod-
czas sobotniego eventu, pod hasłem: „Wiel-
kopolska w  cieniu swastyki”, widzowie 
mogli zobaczyć także dioramy nawiązują-
ce do historii Wielkopolski w  okresie 
II wojny światowej – przygotowane przez 
uczniów lubońskich szkół. Organizatorem 
tej wspaniałej, żywej lekcji historii objętej 
patronatem przez wojewodę wielkopol-
skiego i burmistrz Małgorzatę Machalską 
oraz medialnym przez naszą redakcję, byli 
Grupa Rekonstrukcji Cywilno Militarnej 
„Semper Fidelis” (SF) oraz Związek Strze-
lecki „Strzelec”.

Inscenizacja
Już w poprzedzający inscenizację piątek, 
nad Wartą trwały przygotowania. Zbu-
dowano wiejską chatę, nieopodal niej 
upozorowano grób, a nieco dalej posta-
wiono przydrożny krzyż. W  pobliżu 
usytuowano namiastkę obozu koncen-
tracyjnego z  szubienicą i  fragmentem 
drutów. Byłem pod dużym wrażeniem 

ciekawego scenariusza i aranżacji insce-
nizacji, perfekcyjnie dopracowanych. 
W sobotnie przedpołudnie, przed poka-
zem bitwy z września 1939 r., uczniowie 
lubońskich szkół pod okiem nauczycie-
li wystawili dioramy nawiązujące do 
przeszłości Wielkopolski z okresu II woj-
ny światowej. Sceny zamykania kościoła, 
lekcji j. niemieckiego dla polskich dzie-
ci, zmian nazw miejscowości i  ulic na 
niemieckie, tajnego nauczania czy ska-
zywania Polaków na wywiezienie do 
obozu koncentracyjnego budziły nie 
tylko wzruszenie. Uczniowie, którzy 
wystąpili w widowisku, poznawali prze-
szłość wcielając  się w  role swoich pra-
dziadków, poznawali realia życia w oku-
powanej Wielkopolsce. Diorama przed-
stawiająca zmianę człowieka w więźnia 
obozu budziła wiele emocji, tym bardziej 
ważnych dla lubonian, że w Żabikowie, 
w czasie wojny znajdował się obóz karno-
-śledczy. Na prośbę prowadzących, 
uczniowie nie oklaskiwali aktorów, stąd 
grupy przechodziły w  ciszy. Czasami 
tylko, któreś dziecko zadało pytanie: do 
obozu za posiadanie radia? Za siedzenie 
w parku? Dlaczego? Cisza była hołdem 
i  upamiętnieniem tych, którzy stracili 

W cieniu swastyki

życie w czasie II wojny światowej. Nale-
ży docenić odwagę uczniów odgrywają-
cych swoje role oraz dojrzałość i stosow-
ne zachowanie oglądających. Jedni i dru-
dzy z  powagą uszanowali doniosłość 
chwili. Tuż po godz. 12 kilkudziesięciu 
rekonstruktorów przybliżyło nam fakty 
związane z wybuchem II wojny świato-
wej oraz z Kampanii Wrześniowej 1939 r. 
Zaczęło się podobnie jak przed 72. laty 
od sielskiego lata, kiedy ludność na wsi 
zbierała plony, a letnicy zwiedzali oko-
licę. W chwili wybuchu wojny żołnierze 
Wehrmachtu wkroczyli do wsi, której 
broniło polskie wojsko. Pierwszy atak 
został odparty, ale w kolejnym obrońcy 
zginęli. Żołnierze spustoszyli wieś 
i  aresztowali jej mieszkańców, w  tym 
dwie mieszkanki pobliskiego dworu, 
które przeżyły ogromny stres. Jedna się 
niedowierzająco śmiała, a druga była tak 
zła, że nie mogła wykrzyczeć słowa wo-
bec aktu barbarzyństwa. W  następnej 
fazie przybliżono czasy hitlerowskiej 
okupacji i odradzanie się armii polskiej, 
której żołnierze starli  się z  oddziałem 

panoszącym się we wsi. Po zwycięstwie 
naszych żołnierzy nad hitlerowcami 
wypędzona uprzednio ludność powró-
ciła do swoich zniszczonych działaniami 
wojennymi domostw. Na koniec insce-
nizacji kilkudziesięciu rekonstruktorów 
i około tysiąca zgromadzonych uczest-
ników wspólnie odśpiewali Mazurka 
Dąbrowskiego. Po zakończeniu tej po-
żytecznej, żywej lekcji historii i patrio-
tyzmu, szef SF – Sergiusz Myszograj – 
nie ukrywał wzruszenia, zadowolenia 
i  satysfakcji ze zrealizowanej z  dużym 
rozmachem inscenizacji. Dziękując 
wszystkim, którzy go wsparli i przyczy-
nili  się do zaistnienia przedsięwzięcia, 
wyraził szacunek dla odwagi i zaanga-
żowania młodzieży szkolnej uczestni-
czącej w wydarzeniu. Z radością dodał, 
że kolejne szkoły spoza Lubonia zgłasza-
ją chęć uczestnictwa w przyszłorocznym, 
wrześniowym evencie. Dlatego już dziś 
rozważa możliwość zorganizowania 
przyszłorocznej lekcji w dwudniowym, 
weekendowym cyklu.

PAW

kiewicz, dyrektor GZIK w  Koźminie 
Wlkp.
Na program koncertu złożyły się utwo-
ry i pieśni, które odgrywały i odgrywają 
ważną rolę podczas uroczystości pań-
stwowych i kościelnych, a także popu-
larne pieśni, które powstały w  Polsce, 
a stały się znane i chętnie śpiewane na 
całym świecie. Tegoroczny koncert został 

wzbogacony o utwory Feliksa Nowowiej-
skiego, którego 140.  rocznicę urodzin 
w tym roku obchodzimy. Zbliżająca się 
setna rocznica zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego, została uczczona słyn-
ną „Marsylianką Wielkopolską”. Pozo-
stałe utwory, wykonane wspólnie przez 
chóry, to: „Gaude Mater Polonia”, „Rota” 
– F. Nowowiejski, „Witaj Pokarmie”, 
„Bogurodzica”, pieśni kościelne: „Jak 
szczęśliwa Polska cała”, „Matka”, „Chwal-
cie łąki umajone”, „Zdrowaś Maryjo, 
Bogarodzico”.
Po koncercie śpiewacy zostali uhonoro-
wani poczęstunkiem, a  prezes Alicja 
Zgrzeba, w towarzystwie dyrygenta Ar-
kadiusza Klemczaka, odebrała z  rąk 
burmistrza Koźmina Wlkp., Macieja 
Bratborskiego, pamiątkową statuetkę. 
Podczas tej radosnej biesiady śpiewaczej 
każdy zespół miał okazję zaśpiewać jed-
ną z  popularnych pieśni, pomagając 
sobie tekstem wyświetlanym na dużym 
ekranie.
Dziękujemy pani Reginie Górniaczyk, 
dyrektor Ośrodka Kultury w Luboniu, 
za załatwienie autokaru i dopingowanie 
nas podczas koncertu.

Zarząd chóru „Bard”
Q
Luboński „Bard” na dziedzińcu zamkowym w Koźminie Wlkp., przed telebimem

Q
Dioramy przygotowane przez lubońskie szkoły   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Pacy�kacja wielkopolskiej wsi   fot. Paweł Wolniewicz
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Pony Express to poczta konna, która 
narodziła się w Stanach Zjednoczonych 
w latach 1860-1861, ale w wyniku po-
stępu techniki została wyparta przez 
telegraf. Stany Zjednoczone i europejskie 
kraje kultywują tę tradycję na pierwszej, 
starej trasie, dostarczając za pomocą 
konnych posłańców kartki okoliczno-
ściowe. W Europie w akcji biorą udział 
Niemcy, Czesi, Słowacy, Holendrzy, 
a także Polacy. Kurierami są uczniowie, 
studenci, prawnicy, księża, lekarze i inni.
Jeźdźcy przejechali przez pół Polski, 
dostarczając pocztę z czeskiej granicy do 
Lubonia. Konni listonosze wykonali 
powierzone zadanie w ciągu 48 godzin, 
pokonując kilkaset kilometrów. Nie ba-
cząc na warunki atmosferyczne i pogo-
dowe, przemierzali trasę w nocy i upal-
ne dni. Najważniejszym celem dla raj-
derów było dostarczenie i  przekazanie 

poczty kolejnym posłańcom w wyzna-
czonym miejscu i o danej godzinie. Li-
czyła się odwaga połączona z determi-
nacją, przygotowaniem psychicznym 
oraz �zycznym. Konie biorące udział 
w  tym spektakularnym wydarzeniu są 
wytrzymałe i odpowiednio ułożone do 
pokonywania kilometrowych szlaków 
leśnych, ulicznych i miejskich.
Do Kowbojskiego Miasteczka w Luboniu 
korespondencja została dostarczona 
z poniedziałku na wtorek 21 na 22 sierp-
nia o drugiej w nocy z Sowinek k. Mo-
siny przez rajderów na koniach Czanto-
ria z Fundacji „Stworzenia Pana Smole-
nia”, Eliza „Bursztynowy Zwierzyniec”’.
Burmistrz kowbojskiego miasteczka 
Jacek Przebierała wraz z  kowbojami 
dziękuje uczestnikom poczty konnej 
za udział i wykonanie zadania jak przy-
stało na jeźdźców z Dzikiego Zachodu. 

Finisz w Luboniu
Europejski Pony Express

Q
Kowbojska poczta przyjęta od rajderów w nocy z 21 na 22 sierpnia    
fot. Zbigniew Henciel

My, członkowie kowbojskiego mia-
steczka składamy rajderom podzięko-
wanie, a nasi kurierzy dziękują gospo-
darzom za zaproszenie i  gościnę na 
finiszu. Bardzo się cieszymy ich chęcią 

uczestnictwa w  następnym roku. To 
piękna tradycja, którą będziemy po-
pularyzować i przekazywać młodemu 
pokoleniu.

Zbigniew Henciel

W sobotę, 9 września odbyła się 
dziesiąta impreza zorganizowa-
na przez nasz Ośrodek Kultury 
(OK), będąca ostatnią plenero-
wą imprezą tego lata. Pogoda 
dopisała, frekwencja i humory 
mieszkańców również. Na Bibie 
tradycyjnie pojawili się pięknie 
ubrani w kolorowe, bogato zdo-
bione stroje przedstawiciele 
Towarzystwa Bambrów Poznań-
skich z  prezesem Ryszardem 
Skibińskim na czele. Wśród 
nich miło było spotkać mło-
dych lubonian – Paulinę i Ad-
riana Kołczów – dzieci Alek-
sandry i  Łukasza, założycieli 
Związku Strzeleckiego „Strze-
lec” w naszym mieście. Na sce-
nie wystąpiły zespoły związane 
z OK: Dziecięcy Zespół Tańca 
Ludowego „Lubonie”, Zespół 
Śpiewaczy „Szarotki” oraz Ze-
spół Wokalno-Instrumentalny 

Jerzy Połomski w Parku Siewcy
Jubileuszowa „Biba w Lasku”

Q
Park Siewcy w sobotę, 9 września, podczas „Biby w Lasku”   fot. Rafał Wojtyniak

Q
Pogoda i frekwencja na Bibie dopisały. Impreza ma już swoich stałych bywalców    
fot. Paweł Wolniewicz

„TON”. Ponadto mogliśmy usłyszeć Wal-
demara Rychłego z zespołem oraz Zo�ę 
Dragan z Kabaretem „Dziura”. Z okazji 
jubileuszu, organizatorzy przygotowali 
dla wszystkich uczestników pyszny, ju-
bileuszowy tort, który chętnie skonsu-
mowano. Z myślą o przybyłych na ro-
dzinny piknik ustawiono stoiska z ręko-
dziełem i  gastronomią, sprzedawano 
miód. Przygotowano również atrakcje 
dla najmłodszych uczestników imprezy. 
Dużym powodzeniem cieszyły się poka-
zy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa 
Wysokościowego Państwowej Straży 
Pożarnej (PSP). Co odważniejsi młodzi 
i  starsi, ubezpieczani przez strażaków, 
mogli  się wspiąć wysoko na okazałą 
topolę za pomocą drabinki speleologicz-
nej. Uczestnikom przypadły również do 
gustu przejażdżki powózkami konnymi 
i na kucyku wierzchem, które zagwaran-

towali Janusz Czyż z „Banderozy” w La-
sku i państwo Maćkowiakowie. Po raz 
pierwszy w  10-letniej historii Biby jej 
uczestnicy mogli wziąć udział w turnie-
ju strzeleckim o Puchar Dożynek zorga-
nizowanym w  specjalnie ustawionym 
namiocie przez Lubońskie Bractwo Kur-
kowe (LBK). Kilkudziesięcioro strzelców 
konkurowało pod okiem Starszego Brac-
twa – Roberta Świerczyńskiego. Gwiaz-
dą wieczoru w Parku Siewcy był znany, 
będący jedną z  ikon polskiej piosenki 
– Jerzy Połomski, który zaśpiewał swoje 
przeboje, m.in.: „Ta ostatnia niedziela”, 
„Daj”, „Piosenka przypomni ci”, „Prze-
minęło z wiatrem” oraz wiązankę starych 
melodii. Po tej wspaniałej uczcie mu-
zycznej do godz. 21 trwała zabawa pod 
chmurką, do której przygrywał zespół 
„Drivers”.

PAW

Q
Uznanie publiczności wzbudził występ 
Jerzego Połomskiego   fot. Paweł Wol-
niewicz
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Silna grupa wyruszyła wczesnym ran-
kiem autokarem z parkingu Intermarch 
é, autostradą A2 do Warszawy na IV Pa-
radę Seniorów. Przedstawiciele 110 miej-
scowości z całej Polski spotkali się przy 
rondzie Charles’a de Gaulle’a w Warsza-
wie (początek ul. Nowy Świat), by wspól-
ne przejść w paradzie na teren Uniwer-
sytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie 
Przedmieście 26/28), gdzie odbywał się 
Piknik Pokoleń. Fundacje „Zaczyn” 
i „Promedica 24” po raz kolejny wspie-
rały to wydarzenie. Wybór miejsca nie 
był przypadkowy, bo Piknik Pokoleń to 
spotkanie, na którym obok siebie bawi-
li  się uczestnicy w  różnym wieku. Po 
przejściu trasy, pod parasolami (padał 
deszcz), uraczyliśmy się ciepłą grochów-

ką. Tradycyjnie, oprócz �nałowego kon-
certu estradowej gwiazdy czyli Tercetu 
Egzotycznego, do tańca przygrywał Dj 
Wika. Równolegle odbywały się ciekawe 
panele dyskusyjne, warsztaty i ćwiczenia 
ruchowe. Nasza grupa miała w progra-
mie zwiedzanie Zamku Królewskiego 
z przewodnikiem, Starego Miasta oraz 
obejrzenie zmiany warty przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza. Obecnie zamek 
pełni funkcje muzealne i reprezenta-
cyjne. Spalony i ograbiony przez Niem-
ców w 1939 r., został w 1944 r. niemal 
doszczętnie zniszczony. W 1965 r. oca-
lałe fragmenty zamku oraz Bibliotekę 
Królewską, pałac Pod Blachą i Arkady 
Kubickiego wpisano do rejestru zabyt-
ków. Rekonstrukcją zamku przeprowa-

Parada Seniorów w stolicy
W sobotę, 2 września słuchacze Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku (LUTW) wzięli udział w IV Paradzie Seniorów i Pikniku Pokoleń 
„Dojrzali Wspaniali” w Warszawie, która przebiegała pod hasłem: „Siła 
wieku, człowieku!”

dzoną w  latach 1971-1984 kierował 
Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku 
Królewskiego w Warszawie. W 1979 r. 
w zamku utworzono muzeum, powołu-
jąc państwową instytucję kultury Zamek 
Królewski w Warszawie – Pomnik Hi-
storii i  Kultury Narodowej, od 2014 
działającej pod nazwą Zamek Królewski 
w  Warszawie – Muzeum. Rezydencja 
Królów i  Rzeczypospolitej. W  1980  r. 
obiekt wraz ze Starym Miastem został 
wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. W 1994 wraz z historycznym 
zespołem miasta z Traktem Królewskim 
i Wilanowem Królewskim został uzna-
ny za pomnik historii. Ideą warszaw-
skiego Grobu Nieznanego Żołnierza 
na placu marszałka Józefa Piłsudskie-
go jest uczczenie pamięci poległych 
w walce o niepodległość. Przy Grobie 
płonie wieczny znicz, a  służbę pełni 
warta honorowa z Batalionu Reprezen-
tacyjnego Wojska Polskiego. W święta 
państwowe odbywa się uroczysta zmia-
na wart z udziałem najwyższych władz 
państwa. Po obiedzie obejrzeliśmy 
ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu 

Warszawskiego. Zaprojektowane przez 
architekta krajobrazu Irenę Bajerską 
miejsce zostało otwarte 12 czerwca 
2002 r. Jest jednym z największych i naj-
piękniejszych ogrodów dachowych w Eu-
ropie. Rozciąga się na powierzchni po-
nad 1  ha. Roślinność zajmuje w  nim 
5 111 m2. Jako ogród uniwersytecki, tzn. 
ogólnie dostępny (choć ogrodzony i za-
mykany), stanowi doskonałe miejsce 
wypoczynku nie tylko dla studentów 
i  pracowników naukowych, ale także 
warszawiaków niezwiązanych z Uniwer-
sytetem. Ogród składa się z dwóch czę-
ści: górnej (o powierzchni 1 ha ) i dolnej 
(1,5 ha), połączonych strumieniem z ka-
skadowo spływającą wodą. Można 
w nim podziwiać różnorodne gatunki 
i odmiany roślin, posadzone w trzech 
odmiennie skomponowanych czę-
ściach. Bezpośrednio przy budynku 
znajdują  się krzewy okrywowe (m.
in. tawulec pogięty „Crispa”), oraz 
pnącza. Największymi ozdobami 
otwartej przestrzeni dolnego ogrodu 
są, połączone strumieniem, sztuczny 
kamień z  kaskadą i  zarybiony staw, 
nad którym zamieszkały kaczki. Po-
sadzono tu drzewa, krzewy i  byliny 
ozdobne we wszystkich porach roku. 
Dolny ogród zdobią także granitowe 
rzeźby Ryszarda Stryjeckiego. Cykl 
„Szkic sytuacyjny” nawiązuje do mo-
tywów kosmologicznych. Mamy ogród 
złoty, srebrny, karminowy i purpurowy, 
zależny od koloru nasadzeń. Wszystkie 
ogrody połączone są kładkami, ścieżka-
mi, mostkami i pergolami, na których 
rosną winorośl Zilga, hortensja pnąca, 
powojnik tangucki i actinidia. Z most-
ków i tarasu widokowego można podzi-
wiać panoramę Warszawy, Most Świę-
tokrzyski i Wisłę. Odwiedzający ogrody 
mogą też przez specjalne okna lub szkla-
ny dach zajrzeć z góry do wnętrza Bi-
blioteki. Wycieczka do Warszawy odby-
ła  się dzięki finansowemu wsparciu 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Maria i Jan BłaszczakowieQ
Słuchacze LUTW przed Grobem Nieznanego Żołnierza   fot. Jan Błaszczak

O otwarciu Galerii Trakcja przy ul. Sło-
necznej 9, gdzie od 4 lat mieszkają i two-
rzą Agnieszka Krupieńczyk i  Tomasz 
Kalitko, szeroko informowaliśmy przed 
rokiem (czytaj: „WL” 08-2016, s.42). 
W  czwartek, 7  września, odbył  się tu 
wspaniały koncert charyzmatycznego 
duetu muzyków z  Włoch – gitarzysty 
Giampaolo Bandiniego i bandoneonisty 
– Cesare Chiacchiaretty. Bandini Chiac-
chiaretta Duo wystąpił w ramach jubi-
leuszowej edycji Festiwalu „Akademia 
Gitary” organizowanego przez Bona Fide 
Stowarzyszenie Wielkopolan oraz agen-
cję koncertową „Good Taste Production”, 
który już od 10 lat dociera do kilkudzie-
sięciu miejsc w  Wielkopolsce (po raz 
pierwszy do Lubonia), co czyni go jedy-
nym w Europie wydarzeniem muzycz-
nym z gitarą na pierwszym planie o tak 
dużym zasięgu i wysokiej randze.
Duo Bandini Chiacchiaretta powstał 
przed 15.  laty. Za cel postawił sobie 
propagowanie muzyki argentyńskiej. 
Ambitni i wybitnie uzdolnieni muzycy 

dają koncerty na całym świecie. Duet 
zagrał m.in. podwójny koncert Astora 
Piazzolli, dyrygowany przez Maestro Leo 
Brouwera w Auditorium Paganini w Par-
mie oraz w Unione Musicale w Turynie, 
z udziałem znanej orkiestry kameralnej 
„Moscow Virtuosi” prowadzonej przez 
Pavela Bermana. W  2004  r. muzycy 
otrzymali 15. nagrodę „Beniamino Jop-
polo” Città di Patti, za niezwykłe osią-
gnięcia artystyczne w dziedzinie muzy-
ki. Ich pierwsza płyta „Hombres de 
Tango” sprzedała się w ponad 10 tysięcy 
egzemplarzy i została doceniona przez 
krytyków. Nagrywali dla najważniejszych 
kanałów radiowych i  telewizyjnych we 
Włoszech i za granicą.
W kameralnej atmosferze panującej 
w  Galerii Trakcja, przed audytorium 
około stu miłośników tego gatunku mu-
zyki zaprezentowali  się w  utworach 
o bardzo ciekawych aranżacjach i niesa-
mowicie pięknym brzmieniu,  m.in. 
Astora Piazzolli: „Ave Maria, Zita”, „Chi-
quilin de Bachin, Escualo”, „Invierno 

Akademia Gitary Porteno”, „Obli-
vion, Libertango”, 
oraz Leo Brouwe-
ra „La Folia a tra-
ves de los siglos” 
(utwór napisany 
i  dedykowany 
Bandini Chiac-
chiaretta Duo). 
Była to prawdzi-
wa uczta dla du-
szy, a  gitarzysta 
i grający na ban-
doneonie (instru-
ment dęty klawi-
szowy, rodzaj 
harmonii ręcznej, 
niektórzy mylą go 
z  akordeonem) 
wznosili  się na 
wyżyny artyzmu, 
wielokrotnie na-
gradzane owacja-
mi publiczności. 
Warto zwrócić uwagę, że Akademia 
Gitary ma również wymiar charytatyw-
ny. Mianowicie od kilku lat w  trakcie 
festiwalu jest prowadzona zbiórka pu-
bliczna dla dzieci z wielkopolskich ho-

spicjów oraz ich rodzin – tak też było 
w  naszym mieście. W  zamian można 
było – jak co roku – poczęstować  się 
piernikiem w kształcie gitary.

PAW

Q
Muzycy Bandini Chiacchiaretta Duo wznosili się na wyżyny 
artyzmu, wielokrotnie nagradzane owacjami publiczności   
fot. Paweł Wolniewicz



9/2017

38

KULTURA

W jednym z  zabytkowych budynków 
starej Fabryki Drożdży G. Sinera – ko-
tłowni z  1904  r. przy ul.  Armii Po-
znań 49, w pomieszczeniu o powierzch-
ni ok. 100 m2 mieści się obecnie nowa 
siedziba Klubu Motocyklowego „Skele-
ton Poznań”. W tym na pozór mrocznym 
i  ciemnym miejscu panuje przyjazna 
atmosfera. Lokal został wynajęty od 
prywatnego właściciela, a jego wnętrze 
zostało w  całości wyremontowane 
przez klubowiczów. Jego charakter 
pozostaje dość oryginalny, ale ma swój 
urok. Jedną ze ścian wewnętrznych 
wyłożono ozdobnymi cegiełkami i za-
wieszono na niej nowe logo klubu. 
Specjalne miejsce wydzielono na bar, 
z którego korzystają wyłącznie mem-
browie (członkowie klubu). Nad nim 
znajduje  się dodatkowa platforma, na 
którą wchodzi się po schodach. W przy-
szłości będzie się tam znajdować „mem-
brownia”, czyli miejsce o�cjalnych spo-
tkań. Wewnątrz lokalu ustawiono wiel-
kie, wygodne sofy i stoliki. Ściany przy-
ozdobiono częściami motocyklowymi, 
takimi jak ramy, tłumiki, wahacze, 
felgi czy błotniki. W  środku znajdu-
ją  się zabytkowe motocykle: Komar 
z  lat 60. i WSK z  lat 70. Pod sufitem 
wciąż wisi zabytkowa, ponad 100-letnia 
suwnica. Ogromnej wielkości, zbudo-
wany z  cegły budynek jest w  całości 
podpiwniczony. Do dziś stoją tutaj 
olbrzymie szyby kominowe pieców 
parowych. Na zewnątrz znajduje  się 
sporej wielkości plac, na którym z po-
wodzeniem można ustawić nawet kil-
kaset „maszyn”. Do klubu wchodzi się, 
stąpając po kilku metalowych stop-
niach i otwierając stare ogromne, me-
talowe drzwi, nad którymi powieszono 
napis „Skeleton”, a po obu ich stronach 
– logo klubu. Miejsce to zostało wybra-
ne z uwagi na swój niepowtarzalny cha-
rakter i dogodną lokalizację. Wchodząc 
do środka można zapomnieć o otacza-
jącej nas rzeczywistości.
Korzenie Klubu Motocyklowego „Ske-
leton” sięgają istnienia pubu motocyklo-
wego pod nazwą „Szkielet” przy ul. 
Rzecznej. To właśnie tam zbierali  się 
pasjonaci jazdy na motocyklach. Potem 
nazwę klubu przyjęto od miana lokalu. 

Z dniem 1  stycznia br. Klub 
Motocyklowy „Szkielet Po-
znań” został przemianowany 
na „Skeleton Poznań” (nazwa 
pochodzi z j. angielskiego, po 
polsku znaczy szkielet). Celo-
wo nie zmieniono nazwy na 
zupełnie nową. Jednak wraz 
z nią przyjęto również inne 
logo (poprzednie, na którym 
widniała czaszka i  napisy 
„Szkielet Poznań”, funkcjo-
n o w a ł o  w   l a -
tach 2014 – 2016, a  jeszcze 
wcześniej – jedynie czaszka), 
adres strony internetowej 
(www.skeletonpoznan.pl), 
dane kontaktowe. Niestety, 
powód zmiany miejsca sie-
dziby klubu i  jego loga po-
zostaje sprawą wewnętrzną 
klubu. Nie zmieniły się jedynie 
barwy klubowe. Membrowie 
wciąż noszą na sobie charakterystyczne 
czarno-złote kamizelki i klubowe koszul-
ki, reszta ubioru pozostaje kwestią indy-
widualną.
Nieo�cjalnie klub istnieje od 18 lat, na-
tomiast formalnie od pięciu i jest jedy-
nym w naszym mieście (najbliżej Lubo-
nia jest poznański Klub Motocyklowy 
„Biały Orzeł”). „Skeleton” nie jest sto-
warzyszeniem, ale posiada swój regula-
min, który się nie zmienił (zawiera frag-
menty dotyczące zachowania członków 

„Skeleton” klubu, uiszczania składek etc.) oraz 
władze. W skład zarządu klubu od pięciu 
lat wchodzą te same cztery osoby, które 
wcześniej wyłoniono na drodze głoso-
wania, są to dwaj założyciele: 49-letni 
prezydent (president) Dariusz z Roga-
linka „Resor”, 50-letni wiceprezydent 
(v-president) Przemysław z  Poznania 
„Piniu” oraz sierżant (sergeant) „Sprę-
żyna” z Poznania trzymający dyscyplinę 
w klubie i sekretarz (secretar) – lubonia-
nin „Piciu” utrzymujący kontakty z in-
nymi klubami, organizujący imprezy, 
zajmujący się �nansami. Najstarszy klu-
bowicz ma 52 lata, najmłodszy 32. Choć 
nie może zostać nim kobieta, to bez 
przeszkód płeć piękna może uczestniczyć 
w  wyjazdach motocyklowych. Dwóch 
braci klubowych pochodzi z  Lubonia 
pozostali z  okolicznych miejscowości, 
takich jak: Rogalinek, Poznań, Stęszew, 
Przeźmierowo czy Dąbrowa. Najmłodszy 
stażem member uczestniczy w spotka-

niach klubowych od ok. 2 lat., ale nie-
którzy z klubowiczów znają się od po-
czątku, czyli odkąd utworzono pub 
motocyklowy, zatem już ponad dekadę. 
Od kiedy Klub Motocyklowy istnieje 
liczba jego membrów ulegała zmianie. 
Kiedyś było ich aż 20, a obecnie 10 (kil-
ku zrezygnowało i  nie przeniosło  się 
wraz z pozostałymi do nowej siedziby). 
Nie zmienia to jednak faktu, że do 
„Skeletona” wciąż chcą dołączyć kolej-
ne osoby, dwie z nich ubiegają się o to 
od miesiąca, a  kolejne dwie wkrótce 
mają otrzymać wymarzone kamizelki. 
Braci klubowych łączy swoista więź, 
ich motto brzmi: „Braci się nie traci, 
a jak traci, to nie braci”. Jeżeli ktoś chce 
wstąpić do klubu, musi poznać warto-
ści i  żelazne prawa panujące w  nim, 
zyskać zaufanie współtowarzyszy, uczest-
niczyć w życiu grupy. „Nowy” jest oce-
niany przez długi czas. Nie otrzymuje 
od razu kamizelki z pełnymi barwami 
– rokerami (napisy i grafika widnieją-
ce na logu), a  stopniowo, gdy na nie 
zasłuży. O tym, kiedy dołączy do resz-
ty klubowiczów, decydują oni sami. 
Jeżeli ktoś chciałby uczestniczyć w wy-
jazdach klubowych najlepiej gdyby 
zakupił bluzę z napisem support, ko-
lorystycznie dopasowaną do barw klu-
bowych. Sympatykiem klubu może być 
także osoba nie jeżdżąca na motocyklu. 
Obowiązkowe spotkania, w  których 

uczestniczą wyłącznie osoby należące do 
klubu, odbywają się sporadycznie. Luź-
ne spotkania towarzyskie, w  których 
uczestniczyć może każdy (osoby spoza 
klubu, inni motocykliści, miłośnicy mo-
toryzacji etc.) odbywają się codziennie, 
lecz dniem klubowym pozostaje piątek. 
W nowej siedzibie będą organizowane 
spotkania okolicznościowe takie, jak 
Wigilia, urodziny czy wyjazdy integra-
cyjne. Bracia klubowi są ze sobą bardzo 
zżyci. Jeden z nich nawet oświadczył się 
swojej dziewczynie na jednym ze spo-
tkań. Membrowie często organizują wy-
jazdy grupowe, ostatnia trasa wiodła do 
Mielna. Uczestniczyli również na zlocie 
w  Łagowie. W  Poznaniu wzięli udział 
w imprezie charytatywnej na rzecz dzie-
ci pochodzących z  rodzin dotkniętych 
alkoholizmem. Za rok wybierają  się 
wspólnie do Chorwacji, a jeden z nich 
już wkrótce „rusza” do Włoch.
Klubowicze jeżdżą na motocyklach ta-

kich marek, jak: Harley Davidson, Hon-
da czy Yamaha, które możemy zaliczyć 
do turystycznych, sportowych i klasycz-
nych chooperów. Wspólnym ich celem 
pozostaje propagowanie sportu moto-
cyklowego, solidarności i dobrej zabawy.
W sobotę, 2 września, o godz. 18 roz-
poczęła  się tutaj impreza „Skeleton 
Party” połączona z oficjalnym otwar-
ciem ClubHouse’u, w której uczest-
niczyli motocykliści (zrzeszeni i nie-
zrzeszeni) oraz przyjaciele i znajomi 
membrów, łącznie blisko 300  osób. 
W trakcie imprezy można było zjeść 
grillowaną karkówkę i wypić coś do-
brego. Na miejsce zjechało ok.  80 
maszyn z okolicznych klubów i dal-
szych regionów (Bydgoszcz, Gniezno, 
Wrocław, Łagów Lubuski). Każdy 
z nich podarował „Skeletonom” drob-
ny upominek. Gościem specjalnym 
była kapela „Sama River Blues”, którą 
tworzą Robert Rosada „Borys” (har-
monijka, gitara, wokal), Robert Zaleśny 
„Robin” (gitara elektryczna), Marcin 
Borowski (gitara elektryczna), Paweł 
Nowak (perkusja), Paweł Wawrzyniak 
„Wawrzyn” (gitara basowa). Zespół 
założony w 2013 r. pochodzi z Szamo-
tuł. Ich utwory z gatunku muzycznego 
blues i rock z pewnością nadały wyda-
rzeniu niepowtarzalny charakter. Im-
preza trwała do rana.

Natalia

Q
Nowe logo Klubu Motocyklowego 
„Skeleton Poznań”

Q
Jedna z licznych pamiątek otwarcia ClubHaus’u   fot. Filip Łuś

Q
Impreza motocyklistów „Skeleton Party”,  przed nową siedzibą klubu w kotłowni Fabryki Droż-
dży z 1904 r.   fot. Natalia
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Tego dnia już po raz siódmy do Wir, 
na zielony teren przy ul. Zespołowej 

zjechali miłośnicy pojazdów, wśród nich 
także lubonianie – warto podkreślić, 
że z roku na rok pojawiają się w coraz 
większym gronie – na VII Piknik z Mo-
toryzacją Wiry 2017. Tematem eventu, 
objętego honorowym patronatem przez 
starostę poznańskiego oraz naszym pa-
tronatem medialnym, było połączenie 
świata motoryzacji z imprezą kulturalną 
otwartą dla wszystkich.

Impreza zainicjowana przed sześciu laty 
przez sołtysa Wir – Dominika Występ-
skiego – i organizowana pod jego prze-
wodnictwem, zatacza coraz szersze krę-
gi. W  niedzielę, 27  sierpnia, podczas 
pikniku mogliśmy podziwiać zarówno 
najnowsze modele prezentowane przez 
dealerów, auta mody�kowane, rajdowe 
i wyścigowe, militarne, motocykle, jak 
również tradycyjnie już pojazdy zabyt-
kowe należące do właścicieli z różnych 
regionów Polski. Do tych ostatnich na-
leżały m.in.nymi: najstarszy na pikniku 
citroen C3 Torpedo z 1925 r., w którym 
zastosowano po raz pierwszy na świecie 
oświetlenie seryjne, wyposażony w kie-
runkowskazy semaforowe (jego właści-
cielowi – Markowi Kosteszynowi ze 
Słubic – starosta Jan Grabkowski wręczył 

puchar dla właściciela naj-
starszego pojazdu). Podzi-
wialiśmy o  rok młodszych 
simcę i �ata, chewroleta Ma-
ster Deluxe (1936  r.), edsel 
Pacer (1958 r.), cadillaci Fle-
etwood (1960 r.) i Eldorado 
(1975 r.), a także wiele samo-
chodów różnych marek 
z lat:40., 50., 60. i 70. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się 
również wojskowy volkswa-
gen Schwimmwagen (pływa-
jący samochód terenowy – 
am�bia) z 1943 r. skonstru-
owany dla armii niemieckiej, 
toyota Hilux, na której Adam 
Małysz startował w  rajdzie 
„Dakar”, oraz jaguary XK8 
i XJS Convertible. Podobnie jak w ubie-
głym roku, u  sąsiadów za miedzą nie 
zabrakło akcentów lubońskich. Podziw 
wzbudzały dwa w pełni sprawne zabyt-
kowe wozy strażackie marki Star – jeden 
z 1966 r. będący własnością OSP – pre-
zentowany przez prezesa Marka Macie-
jewskiego i  jego zastępcę – Jacka Rut-
kowskiego, oraz drugi, z 1972 r., którego 
właścicielem jest Filip Pawlicki. Z kolei 
Piotr Bobiński z  synami Franciszkiem 
i Brunem przyjechali na piknik radziec-
kim ciężarowym gazem. Swoje motocy-

kle prezento-
wali Zygmunt 
Karalus, który 
przybył do Wir 
yamahą Drag 
Star (gwiazda 
smoka) 
z 1999  r. i Ro-
man Hofa pre-
zentujący swoją 
SHL-kę 
z 1969 r.. Lubo-
nianie – Kinga 
Skrzątek i  Pa-
weł Ławniczak 
– z  powodze-
niem startowa-
li w  konkur-
sach jazdy na 
stacjonarnym, 
elektronicznym 
trenażerze ro-
werowym ze 
specjalnie 
przygotowaną 

Piknik za miedzą

trasą. Oboje zwyciężyli w swoich kate-
goriach.
Po południu, w  ramach akcji charyta-
tywnej „Panny Młode”, na teren pikniku 
przyjechało na motocyklach około 
100  pań w  sukniach ślubnych. Panny 
Młode przechadzając się między uczest-
nikami imprezy, kwestowały na pomoc 
dla 9-letniego Kacpra z naszego miasta. 
Po zakończonej akcji i przeliczeniu ze-
branej kwoty okazało się, że padł pusz-
kowy rekord akcji od początku jej ist-
nienia! Otóż na intensywną rehabilitację 
chłopca z  Lubonia zebrano jakże po-
trzebne 6 347,79 zł. Na koniec koncer-
towały lubońska grupa rockowa „Anti-
gravity”, wykonując zarówno utwory 
z  pierwszej swojej płyty, jak i  starsze 
przeboje, a po niej będący gwiazdą wie-
czoru założyciel zespołu IRA – Kuba 
Płucisz i jego goście, którzy zaprezento-
wali repertuar z najnowszego krążka oraz 
premierowo zagrali utwór „Moje myśli”. 
Pomysłodawca i  inicjator, wirowskich 
pikników – sołtys Dominik Występski 
– oraz wspierająca go żona – Magdalena 
– nie ukrywali zadowolenia, że aura 
dopisała, impreza  się udała i  wzięło 
w  niej udział wielu mieszkańców, nie 
tylko Wir, ale również z sąsiednich gmin. 
Wydarzeniu towarzyszyły liczne kon-
kursy i  zabawy dla dzieci i  dorosłych. 
O stoiska z gastronomią zadbał luboński 
hotel MAX, natomiast ciasto i  kawę 
zapewniła cukiernia „Krzyżan” z  Wir. 
Wirowski sołtys z ogromną satysfakcją 
i zadowoleniem przyznał, że dzięki akcji 
„Panny Młode” udało się pomóc w re-
habilitacji niezbędnej Kacprowi i w ten 

sposób spełniło się jego marzenie o wy-
korzystaniu potencjału imprezy na 
szczytny cel. Podkreślił również wspa-
niałą atmosferę, rodzinny klimat i wy-
soką kulturę uczestników wydarzenia 
oraz to, że uważa piknik za świetną in-
tegrację, dla której nie ma granic, nato-
miast jej �larami są uczestnicy. Jedno-
cześnie podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do zaistnienia tego wspa-
niałego eventu i zaprosił sympatyków na 
przyszłoroczny VIII Piknik z Motoryza-
cją Wiry 2018, obiecując, że dołoży 
wszelkich starań, żeby był jeszcze lepszy 
od poprzednich.

PAW

Q
By umożliwić dalszą rehabilitację choremu, 9-letniemu Kacprowi z Lubonia (siedzi na wózku 
inwalidzkim), na pikniku w Wirach kwestowało około stu pań w sukniach ślubnych    
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Lubonianie: Piotr Bobiński i jego synowie – Franciszek i Bruno 
– przyjechali na piknik ciężarowym gazem   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Lśniącą SHL-ką przybył do Wir mieszka-
niec naszego miasta – Roman Hofa   fot. 
Paweł Wolniewicz

Organizacyjnie
QQ Od 1 września Biblioteka Miejska 

zaprasza: poniedziałek, wtorek, środa – 
11-19; czwartek, piątek, sobota – 9-15.
QQ Zapraszamy Państwa do nowej czytelni 

na parterze biblioteki, otwartej również 
w soboty.
QQ Filia nr 3 (przy Ośrodku Zdrowia, ul. R. 

Maya 1) – godziny otwarcia we wrześniu: 
poniedziałek 10-18, wtorek, środa: 8-16.

QQ Filia nr 4 (w Ośrodku Kultury przy 
ul. Sobieskiego 97) pozostaje nieczynna 
do odwołania.
QQ Przyjmujemy zapisy na nowy rok 

szkolny 2017-2018. Proponujemy zaję-
cia z języków: angielskiego, niemieckiego 
i  hiszpańskiego, zajęcia plastyczne dla 
dzieci, zajęcia z kaligra�i, informatykę 
dla dorosłych od podstaw, warsztaty mo-
delarskie dla dzieci i młodzieży.

Zaproszenie dla dzieci i młodzieży!
„COOL-tura” – Biblioteczny Miesięcznik 
Kulturalny Lubonia – czeka na Was. To 
Wy będziecie go tworzyć. Chcesz zostać 
dziennikarzem? Lubisz pisać? Przyjdź 
do nas. Dla zainteresowanych planujemy 
od września warsztaty tematyczne. Szcze-
góły na plakacie i w „Galerii na Regale” 
Biblioteki.

SMS
Zachęcamy osoby chętne do otrzymy-
wania wiadomości dotyczących wyda-
rzeń w bibliotece do wypełnienia nowe-

go formularza zgłoszeniowego – dostęp-
ny w Bibliotece.

Sobota z „Weselem”
2 września odbyło się Narodowe Czyta-
nie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. 
Z tej okazji Biblioteka Miejska zorgani-
zowała czytanie utworu połączone z bie-
siadą weselną. Gościliśmy tancerzy z Ze-
społu Folklorystycznego Wielkopolanie, 
a także członków Kabaretu „Humoreska”. 
Było swojsko, radośnie i gwarnie (patrz 
też str. 6)

BM

Z Biblioteki Miejskiej
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Czas wakacji
Lato sprzyjało wypoczynkowi oraz 
wzmacnianiu ciała i ducha. Wielu z pa-
ra�an uczestniczyło w zorganizowanym 
wypoczynku, czy to przez para�ę, czy 
uczestnicząc w formacyjnych wyjazdach 
rekolekcyjnych dla członków grup dusz-
pasterskich. Wiele rodzin z Domowego 
Kościoła uczestniczyło w  rekolekcjach 
organizowanych w całej Polsce, seniorzy 
wypoczywali w nadmorskim Grzybowie, 
a  dzieci i  młodzież w  ośrodku Caritas 
w Ostrówcu k. Wałcza. Grupa ta spędzi-
ła wakacje korzystając z do�nansowania 
Urzędu Miasta Luboń, w ramach reali-
zacji zadania publicznego oferowanego 
przez nasze miasto. Za �nansowe wspar-
cie serdecznie dziękujemy.

Grosz za kilometr
Już po raz kolejny w  wakacyjny czas 
obchodziliśmy Ogólnopolski Tydzień 
św. Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej 
okazji ks. Proboszcz w  dniach 22 i  23 
lipca pobłogosławił kierowców i pojazdy 
mechaniczne. Przeprowadzona została 
również „Akcja św. Krzysztof – podaruj 
1  grosz za 1  km szczęśliwej jazdy na 
środki transportu dla misjonarzy”. O po-
moc w ich zakupie apeluje każdego roku 
MIVA – misja, dbająca o  zapewnienie 
pojazdów dla pracujących na misjach. 
W ubiegłym roku zebrano w Polsce ok. 
2 mln zł, dzięki czemu udało się zakupić 
37 samochodów, 5 busów, 2 silniki do 
łodzi i 132 rowery. Stało się tak dzięki 
o�arności wiernych, więc także dzięki 
para�anom z Lasku, którzy w tę akcję się 
włączyli w ubiegłym roku. Hasło tego-
rocznej zbiórki brzmiało: „Podaruj Do-
brą Nowinę drogami świata”. Ta również 
zaowocowała hojnością świadomych, jak 
ważną posługę pełnią misjonarze – nie 
tylko ewangelizacyjną, ale także na rzecz 
rozwoju społecznego w ubogich krajach 
Afryki, Ameryki Pd czy Azji. Dziękuje-
my za o�arność.

Ratujemy życie
12 sierpnia, podczas akcji zorganizo-
wanej w naszej parafii z okazji odpustu 
parafialnego ku czci św. Maksymiliana, 
zbierano krew dla dzieci leczonych na 
oddziale hematologii i transplantologii 

Szpitala Klinicznego im. Karola Jon-
shera w Poznaniu. Ks. Proboszcz, pod-
czas każdego odpustu, podkreśla jak 
za przykładem ojca Kolbe można we 
współczesnym świcie ratować ludzkie 
życie. Świadomość ta jest w społeczeń-
stwie coraz większa, Cieszymy się, że 
akcja organizowana w  naszej parafii 
spotkała  się z  odzewem parafian 
i mieszkańców Lubonia, którzy wiedzą, 
że „Ratowanie życia mamy we krwi”. 
Frekwencja jak co roku dopisała. Zgło-
siło się 44 chętnych, z czego zakwali-
fikowano 33, które honorowo oddały 
krew. W jednym dniu zebrano 14,850 
litrów. Równolegle, podczas zbiórki 
krwi prowadzona jest akcja propagu-
jąca dawstwo szpiku. Prawdopodobień-

stwo znalezienia odpowiedniego daw-
cy dla pacjenta jest bardzo niskie. Im 
więcej potencjalnych dawców  się za-
rejestruje, tym więcej jest szans na 
uratowanie życia dla cierpiących na 
nowotwory krwi. Podczas tej akcji do 
Banku Dawców Szpiku zarejestrowało 
się12 osób. Podczas zbiórki pojawia-
ła się wśród dawców młoda dziewczy-
na, Karolina Mielecka. Chciała tu być 
i dziękować za uratowane życie, gdyż 

Z parafii św. Maksymiliana

jest po udanym przeszczepie 
szpiku. Każdy z  potencjalnych 
dawców szpiku może czuć  się 
pośrednio współtwórcą tego 
„małego cudu”. W  ramach po-
dziękowań przywiozła do parafii 
pamiątkowy medal, który złoży-
ła na ręce proboszcza, ks. Józefa 
Majchrzaka, który w odpust pa-
rafialny ku czci św. Maksymilia-
na zaprasza do oddawania krwi, 
by jak nasz Patron, ratować ludz-
kie życie. Dziękujemy tym 
wszystkim, którzy przyłączyli się 
do walki z  nowotworami krwi. 
Jako dawcy krwi czy potencjalni 
dawcy szpiku dali chorym naj-
cenniejszy dar – szansę, by żyć. 
Dziękujemy Rafałowi Szczeszko-
wi, który koordynuje coroczną 
akcję.

Odpust parafialny
14 sierpnia w  parafii przeżywaliśmy 
odpust para�alny ku czci św. Maksymi-
liana. W uroczystościach uczestniczyli 
kapłani z dekanatu lubońskiego, a Słowo 
Boże wygłosił ojciec Dariusz Galant, 
kapelan Sióstr Służebniczek Maryi. Mszę 
św. odpustową poprzedziła całodzienna 
adoracja para�an przed Najświętszym 
Sakramentem, zanoszona w intencji po-
koju i jedności w naszej ojczyźnie. Na-
stępnego dnia, w uroczystość Wniebo-

wzięcia Najświętszej Maryi Panny dzię-
kowaliśmy za łaski otrzymane za Jej 
wstawiennictwem, a poświęcone podczas 
mszy św. wiązanki ziół zanieśliśmy do 
naszych domów jako dar wdzięczności 
za „chleb powszedni”. Wiązanki rozpro-
wadzał Para�alny Zespół „Caritas”, któ-
ry zebrane o�ary przeznaczył na cele 
charytatywne.

Nowy wikariusz
Dekretem ks. 
Arcybiskupa 
z  25 sierpnia 
wikariuszem 
paraf i i  św. 
Maksymiliana 
M .  K o l b e 
w Luboniu zo-
stał mianowa-
ny ks. Piotr 
Bednarski, 
który dotych-
czas pełnił po-
sługę wikariu-
sza w  parafii 
w   Now y m 
Tomyślu. Ży-
czymy mu 
wielu łask Bo-
żych w pracy duszpasterskiej w Lasku.

Lednica Seniorów
2 września seniorzy z  naszej parafii 
uczestniczyli w corocznym spotkaniu na 
Polach Lednickich. Po raz kolejny była 
okazja do spotkania przed Bramą III Ty-
siąclecia, do wspólnej modlitwy i bycia 
razem. Podobnie jak podczas czerwco-
wego Spotkania Młodych, seniorzy roz-
ważali słowa „Idź i kochaj”. Nawiązują 
one do spotkań Maryi z  Elżbietą oraz 
Pana Jezusa z Zacheuszem. Wśród obec-
nych widać było same szczęśliwe, rado-
sne twarze. W promieniach słońca i po-
wiewie Ducha Świętego, mimo godnego 
już wieku, kroczyli raźnie, by już po 
powrocie dalej „Iść i kochać”.

Pomoc w potrzebie
W odruchu serca i  odpowiadając na 
zachętę Kościoła, 15 sierpnia, para�anie 
włączyli się w akcję pomocy poszkodo-
wanym w wichurze., przekazując datki 
na ten cel. W sierpniu Caritas zorgani-
zował także akcję „Tornister pełen 
uśmiechu”, wspierając dzieci z  para�i 
niezbędnym wyposażeniem szkolnym.

A.K.

Q
Pamiątkowe zdjęcie seniorów w Lednicy   fot. Dorota Hirsch

Q
Grupa dzieci i młodzieży biorących udział w wypoczynku letnim w Ostrówcu   
fot. Dorota Hirsch

Q
Ks. Piotr Bednarski – 
nowy wikariusz w para�i 
laskowskiej   fot. Anna 
Kaźmierczak

Q
Suma odpustowa koncelebrowana pod przewodnictwem o. Dariusza Galanta   fot. 
Anna Kaźmierczak
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W niedzielę, 27 sierpnia, w  kościele 
św. Barbary odprawiono mszę świętą 
na pożegnanie dotychczasowego wi-
kariusza, ks. Jacka Zjawina, i powitanie 

nowego – ks. Damiana Wachowiaka 
(wymieniają się miejscami posługiwa-
nia, ks. Jacek przechodzi do parafii św. 
Jana Jerozolimskiego za Murami w Po-

Zmiana wikariusza

Q
Msza św. w niedzielę, 27 sierpnia, na której jednocześnie żegnano ks. Jacka i wita-
no ks. Damiana   fot. Rafał Wojtyniak

Q
Ks. Jacek Zjawin ze scholką para�alną i prezentami na pożegnanie    
fot. Rafał Wojtyniak

znaniu, gdzie dotąd pracował ks. Da-
mian). Później w ogrodzie Sióstr Słu-
żebniczek Maryi można było złożyć 
duszpasterzom życzenia i  podzięko-
wania, a także skorzystać z przygoto-
wanego poczęstunku. Na koniec od-

był się koncert zespołu „Pinokio Bro-
thers”, którego członkiem jest odcho-
dzący z parafii ks. Jacek Zjawin.

Rafał Wojtyniak

Pożegnanie ks. Jarka
Po trzech latach dobrej pracy i wiernej 
posługi kapłańskiej ks. Jarosław Żuraw-
ski z  woli arcybiskupa pożegnał naszą 
para�ę i obecnie jest wikariuszem w pa-
rafii pw. św. Michała Archanioła 
i  Wniebowzięcia NMP w  Poznaniu-
-Kiekrzu. Uroczystą liturgię, podczas 
której pożegnaliśmy lubianego i bardzo 
cenionego kapłana, sprawował odcho-
dzący wikariusz. Po zakończeniu Mszy 
św. przemówił ks. proboszcz Roman 
Kubicki. Podziękował ks. Jarkowi za 
współpracę i  wszystkie dobre owoce 
pracy duszpasterskiej. Życzył wzruszo-

nemu kapłanowi dalszego poznawania 
i zagłębiania się w piękno powołania, 
które urzeczywistnia się właśnie przez 
posługę, po czym dodał: Niech św. Jan 
Bosko będzie także pięknym wzorem… 
blask, który bije od Jana Bosko, wspa-
niałego duszpasterza i  wychowawcy 
młodzieży, mieścił się oczywiście tak-
że w zakresie pracy księdza. Ks. Jarek 
podziękował księdzu proboszczowi za 
miłe słowa oraz każdemu ze wspólno-
ty parafialnej z osobna – za wsparcie, 
życzliwość, uśmiech i  dobre słowo. 
Wyznał, że nigdy słowa nie oddadzą 
wdzięczności, dlatego ma ją w swoim 

sercu i  będzie 
o nas pamiętał. 
Na koniec pod-
kreślił, że nie 
jest ważne, jacy 
będą jego nastę-
py – młodsi, 
starsi, przystoj-
ni, brzydcy, elo-
kwentni czy nie. 
Ksiądz jest po 
to, aby nas ob-
darzać sakra-
mentami, i  to 
jest najważniej-
sze. Na koniec 
dodał: Świat się 
ani ode mnie nie 
zaczął, ani  się 
na mnie nie za-
kończy. Zanim 
ks. Jarek opuścił 
naszą parafię, 

przyjął podziękowania i wiązanki kwia-
tów od licznie zgromadzonych, wzru-
szonych para�an.

Remonty
Trwają prace przy kładzeniu nowej 
posadzki. Podobnie jak wcześniej 
w  prezbiterium układane są płytki 
z granitu strzegomskiego o wymiarach 
40x40 cm. W nawie głównej ułożono 
dwubarwną mozaikę. Powierzchnia 
nowej posadzki ma około 400 m2. Przy-
stąpiono też do odkopania fundamen-
tów domu parafialnego, które zostaną 
zaizolowane.

PAW

Z parafii św. Jana Bosko

Q
Wzajemnym podziękowaniom i życzeniom nie było końca, za-
równo w kościele, jak i na dziedzińcu. Odchodzący ks. Jarosław 
Żurawski w otoczeniu żegnających go para�an   fot. Paweł Wol-
niewicz

Q
Nowa posadzka w kościele św. Jana Bosko   
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Prace przy izolacji fundamentów ko-
ścioła   fot. Paweł Wolniewicz

Ksiądz proboszcz Roman Kubicki dzię-
kuje para�anom za o�ary składane na 
remont kościoła św. Jana Bosko.

Zaangażowani w różne 
dzieła para�alne żegna-
ją się śpiewem z ks. 
Jackiem Zjawinem    
fot. Rafał Wojtyniak

Q
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dzięki czemu stopniowo nabywał do-
świadczenie, ucząc  się ich rozumieć 
i  wyrażać gestami na bieżąco to, co 
podpowiadają myśli. Z czasem opanował 
też odmienną gramatykę języka migo-
wego. Teraz, świadomy potrzeb środo-
wiska niesłyszą-
cych, zamierza 
w  miarę możli-
wości wspoma-
gać księży, którzy 
w nim pracują.
W parafii żabi-
kowskiej, oprócz 
s t a ł e j  p r a c y 
duszpasterskiej, 
ks. Damian bę-
dzie  się opieko-
wał ministranta-
mi i   scholką 
oraz kręgami 
Domowego Ko-
ścioła. Będzie 
też katechizo-
w a ł  u c z n i ów 
VI LO w Pozna-
niu.
Zawsze intereso-
wały go nowe 
technologie 
i programowanie. Dotąd nie miał jednak 
okazji rozwinąć tych pasji. Ścisłe wy-
kształcenie nakreśliło jego poziom wie-
dzy i umiejętności. Jak mówi, ma ten-
dencję do precyzyjnego wyrażania myśli 

i  szczegółowego analizowania. Lubi 
zdobywać wiedzę w  różnych formach. 
Czyta powieści, ale głównie eseje, np. 
ulubionego brytyjskiego pisarza Gilber-
ta Keitha Chestertona. Śledzi w Interne-
cie konferencje i wykłady w języku pol-
skim i  angielskim, w  którym czuje  się 
najswobodniej pośród języków obcych. 
Poznaje też język hiszpański. W  prze-
szłości miał również przygodę dzienni-
karską z tygodnikiem para�alnym „Do-
bra Nowina” w para�i Dobrego Pasterza, 

redagowanym głównie przez młodzież. 
Z  małych zainteresowań ks. Damian 
wymienia przyrządzanie kawy w różnych 
jej postaciach. 

HS

Z PARAFII / OŚWIATA

Urodził  się w  1988  r. i  wychowywał 
w  Czaczu (wieś pod Kościanem). Ma 
o rok starszą, zamężną siostrę i o 3 lata 
młodszego brata. W  jego rodzinie, od 
strony ojca, były już osoby konsekrowa-
ne – dwie siostry elżbietanki.

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące 
w  Lesznie (profil matematyczno-fi-
zyczny), w którym w 2007 r. zdał ma-
turę, po czym wstąpił do Arcybisku-
piego Seminarium Duchownego w Po-
znaniu. 17 maja 2012 r. otrzymał świę-
cenia diakonatu. Odbył roczną prak-
tykę diakońską w parafii pw. Dobrego 
Pasterza na ul. Nowiny w  Poznaniu. 

Święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 
2013 r. z rąk ks. arcybiskupa Stanisła-
wa Gądeckiego. Na obrazku pamiąt-
kowym z  okazji prymicji umieścił 
słowa z Ewangelii św. Jana, jako myśl 
przewodnią swojej posługi kapłańskiej: 
„Dobry pasterz daje swoje życie za 
owce” (J 10,11). Pierwszym miejscem, 
w którym po święceniach pełnił służ-
bę duszpasterską była parafia św. Mar-
cina w Swarzędzu. Uczył też w tamtej-
szym II LO. Po dwóch latach, z dniem 
25 sierpnia 2015 r., został skierowany 
do parafii św. Jana Jerozolimskiego za 
Murami w Poznaniu, gdzie od 25 sierp-
nia br. posługuje ks. Jacek Zjawin, do 
niedawna wikariusz w lubońskiej pa-
rafii św. Barbary. Ks. Damian pełnił 
tam funkcję Archidiecezjalnego Dusz-
pasterza Osób Niesłyszących. Katechi-
zował w Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym dla Dzieci Niesłyszących przy ul. 
Bydgoskiej w  Poznaniu, a  w  parafii 
prowadził przygotowanie młodzieży 
gimnazjalnej i starszej do bierzmowa-
nia oraz grupę ministrancką.
Przed objęciem tych obowiązków ks. 
Damian ukończył intensywny kurs ję-
zyka migowego, który pozwolił mu za-
poznać się z podstawami tej mowy. Ru-
szył potem z nimi do szkoły i duszpa-
sterstwa dla niesłyszących (msza św. 
o godz.15, spowiedź). Pracował z ucznia-
mi klas gimnazjalnych i  ponadgimna-
zjalnych, również niedosłyszącymi, 

Sympatyk wiedzy i kawy
Ks. Damian Wachowiak – od 25 sierpnia wikariusz w para�i św. Barbary

Q
Nowy wikariusz w para�i św. Barbary 
– ks. Damian Wachowiak wyrażający 
w języku migowym słowo Bóg   fot. 
Hanna Siatka

Q
Powitanie ks. Damiana podczas pikniku po mszy św. 27 sierpnia 
(patrz też str. 41)   fot. Rafał Wojtyniak

Zdaniem uczniów, wakacje jak zwykle były 
za krótkie – niektórzy mieli jeszcze 
w uszach szum morza, odgłosy mew i wa-
kacyjny wiatr we włosach. W poniedziałek, 
4 września dyrekcja szkoły,Grażyna Leciej 
i  jej zastępcy: Anita Plumińska-Mieloch 
i Hanna Marcinkowska (obie panie do tej 
pory pracowały w Gimnazjum nr 1, a z po-
czątkiem roku szkolnego – w  związku 
z  reformą oświaty przeszły do Trójki) 
uroczyście powitały społeczność szkolną. 
Odbyło się to w trzech turach: o godz. 8 

rok szkolny rozpoczęli uczniowie oddzia-
łów gimnazjalnych i kl. VII, o 9 kl. 0-III, 
natomiast o 9.45 – kl. IV-VI. Uczestniczą-
cy w inauguracji Burmistrz Mateusz Mi-
kołajczak oraz proboszcz para�i św. Jana 
Bosko – ks. prałat Roman Kubicki – ży-
czyli uczniom i nauczycielom, aby nowy 
rok szkolny przyniósł im wiele radości 
i satysfakcji. Burmistrz podziękował rów-
nież dyrektor gimnazjum – Anicie Plu-
mińskiej-Mieloch, jej zastępcy – Hannie 
Marcinkowskiej oraz byłej zastępcy dyrek-

Wrześniowy dzwonek
Po dwóch miesiącach letniej kanikuły w Szkole Podstawowej nr 3 (do 
której włączono Gimnazjum nr 1) zabrzmiał dzwonek inaugurujący rok 
szkolny 2017-2018

Q
Podczas wprowadzania szkolnych sztandarów. W 1. rzędzie księża i zastępczynie 
dyrektor Grażyny Leciej – Anita Plumińska-Mieloch (z prawej) i Hanna Marcinkow-
ska   fot. Paweł Wolniewicz

tora SP  3 – Beacie 
Janickiej za pracę, 
jaką wykonały przy 
wdrażaniu reformy. 
Po zakończeniu uro-
czystości w sali gim-
nastycznej, uczniowie 
pod opieką swoich 
wychowawców uda-
wali się do sal lekcyj-
nych.

PAW

Społeczność szkolną 
powitała dyrektor 
Grażyna Leciej   fot. 
Paweł Wolniewicz

Q
Najmłodsi uczniowie – oddział przedszkolny z wychowawcą, Małgorzatą Sachą   
fot. Paweł Wolniewicz

Q
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W piątek, 25 sierpnia, odbyło się w niepublicz-
nym żłobku przy ul. Sienkiewicza uroczyste 
pożegnanie małych wychowanków, którzy od 
września będą kontynuować edukację w przed-
szkolu. Maluchy otrzymały pamiątkowe dyplo-
my, zdjęcia oraz książeczki, a rodzice – gorące 
podziękowania za zaufanie, którym obdarzyli 

dyrekcję żłobka oraz wychowawczynie, powie-
rzając im opiekę nad swoimi maluchami. Spę-
dzone wspólnie wzruszające chwile, pierwsze 
wypowiedziane słowa, pierwsze kroki, zjedzone 
samodzielnie obiadki, na długo pozostaną w na-
szej pamięci. Dziękujemy!

dr Joanna Teklik

W Żłobku „Zielony Groszek”

Pożegnanie wychowanków 
żłobka „Zielony Groszek”

Wakacje już się skończyły i choć w spo-
rej części były spędzane przez dzieci 
w przedszkolu, to jednak dostarczyły im 
wielu radosnych wrażeń. Dla najstar-
szych dzieci z Publicznego Przedszkola 

nr 1 był to czas pożegnania z miejscem, 
gdzie przebywały przez cztery lata swo-
jego życia, gdzie dorastały, dojrzewały 
i uczyły się, aby z dobrym przygotowa-
niem rozpocząć edukację w szkole pod-

stawowej. Po 
to, by utrwalić 
wspomnienia 
z przedszkola, 
jeszcze 

Z Pogodnego Przedszkola

Q
Dni Adaptacyjne w Pogodnym Przedszkolu

w  czerwcu zarówno 
dzieci najstarsze, jak i te 
najmłodsze, mogły zro-
bić sobie pamiątkowe 
zdjęcia.
Tymczasem już od 28 
sierpnia w przedszkolu 
pojawiły się na dniach 
adaptacyjnych nowo 
przyjęte dzieci wraz 
z  rodzicami. Świeżo 

upieczone przedszkolaki przez cztery 
dni bawiły się i uczestniczyły w zajęciach 
dydaktycznych, a 1 września same wkro-
czyły już do przedszkolnych sal.
Wszystkim dzieciom, które zostały przy-
jęte do naszego przedszkola na nowy rok 
2017/2018, a także ich rodzicom, życzy-
my radości i  satysfakcji. Wszystkiego 
dobrego.

Iwona KmiecikQ
Pamiątkowe zdjęcie grupowe z Przedszkola nr 1 (Pogodne)

Q

W uznaniu szczególnych zasług w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuń-
czej nagrodą Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty wyróżniono w  tym roku 
89  wielkopolskich pedagogów. Wśród 
laureatów znalazła się nauczycielka wy-
chowania �zycznego w Gimnazjum nr 1 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
(obecnie Szkoły Podstawowej nr  3) – 
Karina Rzepecka
Jest absolwentką Akademii Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu. W latach 1998-
2000 pracowała w Szkole Podstawowej 
nr 4, od 17 lat uczyła w Gimnazjum nr 1, 
obecnie w  związku z  reformą oświaty 
przeszła do Trójki. Od dziesięciu lat jest 
nauczycielem dyplomowanym, który 
publikuje; organizuje i współorganizuje 
zawody, koncerty i festyny. Opracowała 
i wdrożyła nowatorski projekt „Razem 
dla szkoły” oraz koordynowała ogólno-
polskie projekty m in. „WF z  klasą”, 
„Młody Obywatel na Sportowo”, „Szko-
ła współpracy – rodzice i  nauczyciele 
kapitałem społecznym nowoczesnej 
szkoły”. Laureatka wyróżniona przez 
kuratora nieustannie doskonali  się za-

wodowo, jest Ekspertem Ministerstwa 
Edukacji ds. awansu zawodowego. Peł-
niła także rolę opiekuna nauczycieli 
stażystów i szefa zespołu przedmiotowe-
go. Aktywnie udziela  się w  Szkolnym 
Związku Sportowym i  stale jest pełna 
pedagogicznego entuzjazmu. Przed czte-
rema laty, za osiągnięcia zawodowe zo-
stała uhonorowana Nagrodą Burmistrza 
Miasta Luboń. Wielokrotnie była też 
nagradzana przez dyrektora Gimnazjum 
nr 1 – Anitę Plumińską-Mieloch. Pani 
Karina opracowała i wdrożyła innowację 
pedagogiczną „Ocenianie nie tylko za 
doskonałe bieganie” oraz program au-
torski „Wychowanie �zyczne i zdrowot-
ne w gimnazjum”.
Przy współpracy z poznańską AWF or-
ganizuje warsztaty dla uczniów „Mów 
do mnie, a nie o mnie”, w celu uświado-
mienia problemu osób niewidomych. 
Ku zadowoleniu szkolnej społeczności 
opiekowała się również szkolną kawia-
renką dla rodziców. Osobny rozdział 
w  pracy tej ambitnej kobiety stanowią 
publikacje w czasopiśmie „Wychowanie 
�zyczne w szkole”, oraz współautorstwo 

Nagroda kuratora „Niezbędnika Nauczyciela WF”. To, że 
jest trenerem lekkiej atletyki pomogło 
w organizowaniu Memoriału Bogdana 
Jędrzejewskiego, Mistrzostw Lubonia 
w Biegach Przełajowych, Indywidualnych 
Mistrzostw Lubonia w Lekkiej Atletyce, 
Integracyjnego Powiatowego Turnieju 
Bocci, Babskiego Spotkania ze Sportem. 
Młodzież wybrała ją na opiekuna Samo-
rządu Uczniowskiego. Na uwagę zasłu-
guje podejmowanie przez nią działań 
mających na celu integrację społeczności 
lokalnej – organizacja festynów szkol-
nych i koncertów walentynkowych, przy-
noszących szkole wymierny efekt pro-
mocyjny i materialny. Przygotowywani 
przez nią uczniowie osiągają sukcesy 
sportowe w rejonie i województwie. Pani 
Karina jest zaangażowana w życie szko-
ły i bardzo lubiana przez uczniów oraz 
grono pedagogiczne. Podejmowanie 
przez nią działania są wzorem dla in-
nych, gdyż zawsze są perfekcyjnie zor-
ganizowane. Laureatce gratulujemy 
osiągniecia kolejnego sukcesu.

PAW

Laureatka nagrody Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty – Karina Rzepecka – 
przed tablicą patrona G 1 – Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego   fot. Paweł Wol-
niewicz

Q
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W liczbach
oddziały: 24
uczniowie: ok. 530 (wciąż się zmienia ze 
względu na nowe zapisy)
nauczyciele: 58
sale dydaktyczne: 21

Remonty
W wakacje została odremontowana pra-
cownia �zyczna i chemiczna oraz przygo-
towane do niej zaplecze z kratą na oknie. 
Z początkiem września stały w nich jeszcze 
małe ławki, ale w połowie miesiąca miały 
dojechać nowe, wyższe. Sala będzie wypo-
sażona w  nowy sprzęt do nauki �zyki 

i  chemii. Ponadto, zostały wymalowane 
lamperie na korytarzach. Zainstalowano 
trzy kamery: w małej sali gimnastycznej, 
w łączniku oraz przy wyjściu od ul. Ponia-
towskiego. Dzięki temu monitoring objął 
już cały budynek. Ważna zmiana dotyczy 
biblioteki, która powróciła w  pierwotne 
miejsce, gdzie strop został specjalnie 
wzmocniony, by utrzymał ciężkie regały 
z książkami. Wcześniej, by zyskać dodat-

kową salę dydaktyczną, została przenie-
siona do dwóch mniejszych pomieszczeń. 
Teraz w tym miejscach będą prowadzone 
zajęcia specjalistyczne (indywidualne, lo-
gopedyczne, itp.). Istotną inwestycją jest 
oświetlenie sceniczne w małej sali gimna-
stycznej, wykorzystywanej do różnych 
uroczystości okolicznościowych (np. wie-
czornice). W  świetlicy dla młodszych 
dzieci pojawił się nowy regał z książkami. 
Kącik czytelniczy sukcesywnie zapełnia się 
nowymi egzemplarzami dzięki uprzejmo-
ści jednej z pań świetliczanek i jej tacie. Na 
remonty szkoła wydała ok. 30 tys. zł. Nie 
wszystkie inwestycje zostały ukończone ze 

względu na niską dostępność fachowców 
w sezonie wakacyjnym; będą kontynuowa-
ne w weekendy. Na zakup pomocy nauko-
wych i mebli, na dzień 1 września, szkoła 
przeznaczyła ok. 30  tys.  zł, przy czym 

Szkoła Podstawowa nr1

dyrektor zastrzega, że 
wydatki będą większe. 

Zmiany kadrowe
Za Monikę Cegłowską 
(urlop macierzyński) 
funkcję psychologa 
przejęła Ilona Ludwi-
czak.  W  związku 
z wprowadzeniem no-
wych przedmiotów za-
istniała potrzeba anga-
żu nauczycieli. Trzy 
panie z  Gimnazjum 
nr 2 będą również uczy-
ły klasę 7. w SP 1. Są to: 
Joanna Taberska (che-
mia), Ewa Rubisz (�zy-
ka) i Aneta Jankowska-
-Łukomska (geogra�a). 

Polityka obwodowa
Szkoła przestrzega rejonizacji, zwłaszcza 
przy naborze dzieci do klas  1, 4 i  7. 
Jednak nie ma problemu, jeśli rodzic 

z innego rejonu chciałby zapisać swoje 
dziecko do Jedynki Warunkiem jest 
wolne miejsce w danej klasie. Decyzję 
podejmuje dyrektor.

Nowość
Od tego roku szkoła otworzyła klasę 
o  pro�lu sportowym, ze szczególnym 
naciskiem na piłkę nożną i tenis stołowy. 
Będzie to jedna klasa 4, która składa się 
w większości z uczniów byłej klasy 3a. 
Dzieci, aby dostać się do tej klasy, prze-

szły testy sportowe. Pozostałe dwie kla-
sy 4. są o pro�lu ogólnym.

Sprawdzone, więc wznowione
Dużym zainteresowaniem cieszyły  się 
zajęcia pozalekcyjne, dlatego też od tego 
roku uczniowie będą mogli uczestniczyć 
w kołach: szachowym, teatralnym, �a-
żoletowym, modelarskim, turystyczno-
-krajoznawczym oraz w  zajęciach SKS 
i dla cheerleaderek. Będzie się tez moż-
na uczyć języka chińskiego.

BS

Q
Wyremontowana pracownia �zyczno-chemiczna, jeszcze z małymi ławkami   
fot. Beata Stempczyńska

Q
Biblioteka szkolna wróciła na swoje pierwotne miejsce   fot. Beata Stempczyńska

Q
Dwa mniejsze pomieszczenia, w których dotychczas była 
biblioteka, a teraz powstały dwie salki do zajęć specjali-
stycznych   fot. Beata Stempczyńska

Q
Świetlica dla dzieci 1-3   fot. Beata Stempczyńska

Q
Zamontowano oświetlenie sceniczne 
w małej sali gimnastycznej   fot. Beata 
Stempczyńska



9/2017

45

OŚWIATA

W liczbach
Liczba uczniów – 736
Liczba oddziałów – 33
Liczba sal dydaktycznych – 23
Liczba nauczycieli – 79

Remonty
Przed SP 2 wymieniono chodnik. Wy-
remontowano i dostosowano większość 
sal lekcyjnych. Pojawiły się pracownie, 
w których odbywają się lekcje z chemii, 
�zyki czy geogra�i. Remont jednej z sal 
został przeprowadzony ze środków prze-
kazanych przez sponsora. Całkowitej 
przemianie uległ też pokój nauczycielski. 
Inwestycje w SP 2 przedstawiliśmy sze-

rzej w ub. miesiącu na str. 46, w artyku-
le „Remonty w Cieszkowiance”.

Kadra
W tym roku do grona dołączyli nauczy-
ciele nowych przedmiotów: Małgorzata 
Morawska (chemia), Magdalena Przy-
bylska (�zyka), Magdalena Kaszkowiak 
(geogra�a), E. Szelągowska (j. angielski 
w kl. 1-3), Małgorzata Czajkowska (na-
uczyciel świetlicy), A. Kowalczyk (na-
uczyciel wspomagający). Dziewięciu 
nauczycieli z  pozytywnym wynikiem 
zakończyło awanse zawodowe: Katarzy-
na Skiba, Agnieszka Mikulska-Spalona, 
Małgorzata Olejniczak, Katarzyna Ra-
tajczak, Anna Czarnecka-Kimla, Marta 

Cieszkowianka wita nowy rok
Lewandowska, Radosław Jastak, Grze-
gorz Sokowicz i Michał  Szwacki.
Ogromnym sukcesem jest też to, że 
panie Bogumiła Kurzawska i  Joanna 
Kordzińska zostały laureatkami Nagro-
dy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Nowości
Utworzono dwie klasy siódme, z czego 
jedną o pro�lu matematyczno-informa-
tycznym. Uczniowie tej klasy w szcze-
gólny sposób rozwijają swoje zaintere-
sowania związane z przedmiotami ści-
słymi poprzez dodatkowe godziny ma-
tematyki i  informatyki. Najzdolniejsze 
dzieci w szkole są objęte opieką tutorów 
(tutoring – metoda dydaktyczna, szcze-
gólnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie 

potencjału uczniów oraz motywowanie 
ich do samodzielnej pracy, polegająca na 
regularnych spotkaniach z  uczniem, 
w ramach których podopieczni samo-
dzielnie przygotowują zadania, następ-
nie omawiane z tutorem). Duża część 
grona pedagogicznego jest w  trakcie 
szkolenia, aby móc tą metodą praco-
wać. Duży nacisk w SP 2 kładzie się na 
aktywne spędzanie przerw międzylek-
cyjnych, dlatego też w szkolnych ho-
lach uczniowie odpoczywają w kącikach 
czytelniczym i  relaksacyjnym. Zostały 
one zaprojektowane przez uczniów w ra-
mach programu „Eduprzestrzeń”. Kon-
kurs dla klas przeprowadzono w minio-
nym roku szkolnym.

BS

Co nowego?
W konsekwencji wprowadzonej w Polsce 
reformy oświaty, Gimnazjum nr 1 zosta-
ło włączone do Trójki i od 1 września 
placówki funkcjonują jako ośmioletnia 
Szkoła Podstawowa nr  3 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi. Zmienił się także adres 
szkoły, z  ul. Dąbrowskiego 2  A na ul. 
Armii Poznań 27. Zgodnie z nową usta-
wą oświatową, Trójką kieruje dotychcza-
sowa dyrektor – Grażyna Leciej. Jej za-
stępczyniami są Anita Plumińska-Mie-
loch odpowiedzialna za dydaktykę oraz 
Hanna Marcinkowska, w  gestii której 
leży organizacyjna strona szkoły (obie 
panie dotychczas były dyrektorami Gim-
nazjum nr 1). Ponieważ każda z połą-
czonych szkół miała swojego patrona 
(SP 3 – Generała Tadeusza Kutrzebę, G 1 
– Kardynała Stefana Wyszyńskiego) trze-
ba się liczyć z wyborem nowego – wspól-
nego.

Statystyka
Klasy 1-7 zostały podzielone na 22 od-
działy, w  których uczy  się 474  dzieci. 
2. klasa gimnazjalna to 7 oddziałów (w 
tym jeden specjalny) – 176  uczniów, 
natomiast 3. gimnazjalna to 5 oddziałów 
– 135  uczniów. W  szkole funkcjonuje 
również oddział przedszkolny – 24 dzie-
ci. W  sumie do Trójki uczęszcza 
809 uczniów. W tym samym budynku 

funkcjonuje również punkt przedszkol-
ny „Trójeczka”, do którego uczęszcza 
25 dzieci.

Remonty
Salę nr 14 w segmencie byłego gimna-
zjum zaadaptowano na pokój dla wszyst-
kich nauczycieli. Tam, gdzie poprzednio 
był pokój nauczycielski, urządzono salę 
językową. Powstała nowa sala nagrań, 
na trzech kondygnacjach szkoły urucho-
miono przejścia między częściami bu-

Szkoła Podstawowa nr 3

Q
Salę nr 30 wyremontowano i zaadaptowano do potrzeb oddziału przedszkolnego   
fot. Paweł Wolniewicz

dynku, podzielonego wcześniej na G 1 
i SP 3. Jedną z sal dostosowano do po-
trzeb oddziału przedszkolnego, powsta-
ła nowa świetlica, a starą wyremontowa-
no. Ponadto odnowiono szatnie i kantor 
nauczycielski przy sali gimnastycznej.

Kadra
Nauczyciele, którzy dotychczas uczyli 
w gimnazjum, edukują obecnie klasę 7. 
oraz 2. i 3. gimnazjalne. Niektórzy z nich 
nauczają również w  klasach niższych. 
Pedagodzy z SP 3 pozostali w macierzy-
stej szkole. Powróciły z urlopów zdro-
wotnych nauczycielki Hanna Ruszkow-
ska i Małgorzata Hinz. Przyjęto pięcioro 

nowych: Małgorzatę Sachę (od-
dział przedszkolny), Katarzynę 
Borowicz (j. angielski), Monikę 
Pawlak (psycholog) oraz księży 
– Krzysztofa Twardowskiego 
i Piotra Bednarskiego (religia).

Warto dodać, że Trójka uczest-
niczy w ogólnopolskim projek-
cie Dnia Patrioty/ki XXI  w. 
organizowanym przez Centrum 
Edukacji, którego elementem 
było zorganizowanie i zrealizo-
wanie nad Wartą inscenizacji 
„Wielkopolska w cieniu swasty-
ki”. Finał projektu nastąpi 16 li-
stopada.
Dyrekcja Trójki zapewnia, że 
dołoży wszelkich starań, aby 

szkoła funkcjonowała właściwie. Będą 
kontynuowane i kultywowane tradycje 
obu połączonych placówek. Kadra na-
uczycielska będzie się starać utrzymać 
wysoki poziom nauczania. Jednym 
z priorytetów jest szeroko rozumiana 
integracja społeczności Trójki.

PAW

Q
Na trzech kondygnacjach szkoły, która 
przed wprowadzeniem gimnazjów cała 
była podstawówką, uruchomiono 
przejścia między częściami budynku 
podzielonego wcześniej na G 1 i SP 3. 
W tym celu osadzono nowe drzwi   fot. 
Paweł Wolniewicz

Q
Stara świetlica została odmalowana, na podłodze położono również nową wykła-
dzinę    fot. Paweł Wolniewicz

Q
Wyremontowano szatnie przy sali gimnastycznej   
fot. Paweł Wolniewicz
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Każdy tydzień lipca i sierpnia w niepu-
blicznym przedszkolu przy ul. Koperni-
ka 10 upływał pod innym hasłem. „Ko-
lorowe improwizacje”, czyli  warsztaty 
artystyczne rozpoczęły wakacyjny czas. 
Przedszkolaki malowały otoczenie przy-
rodnicze z  bezpośredniej obserwacji, 
tworzyły z różnorodnego materiału pla-
stycznego, kreatywnie działały w  pia-
skownicy. Punktem wyjścia do tych 
zajęć były kolory tęczy.
I tak np. kolor czerwony - dzieci pozna-
ły sygnalizację świetlną, ile kropek ma 
biedronka, czerwone warzywa i owoce, 

czyli witaminy, spotkały się też z czer-
wonym kapturkiem. Kolor pomarań-
czowy, z  czego powstaje; zdrowe od-
żywianie, pomarańczowe owoce, bez-
pieczeństwo na plaży, ochrona przed 
słońcem. Dzieci dowiedziały się jakich 
farb użyć, żeby powstał kolor poma-
rańczowy. Z kolei żółty to kolor słoń-
ca, żółte zwierzęta, piasek. Na koniec 
żółtego tygodnia poznały smak cytry-
ny, wykonywały ćwiczenia grafomoto-
ryczne, opowiadały do czego służą ka-
mizelki odblaskowe. Odbyła się wyciecz-
ka w  poszukiwaniu najpiękniejszego 

Z Czarodziejskiego Ogrodu drzewa, a zielona żabka, praca plastycz-
na tworzyła dopełnienie całości. Kolor 
błękitny, kojarzy  się nam z  żywiołem 
jakim jest woda. Nasze pociechy pozna-
ły jej właściwości, rozwiązywały zagad-
ki o zwierzętach podwodnych. Najcie-
kawsza była oczywiście możliwość prze-
brania  się za smerfy i  wykorzystania 
kostiumów z  kącika teatralnego. Na 
zakończenie powstał plakat niezapomi-
najek. Kolor granatowy kojarzy się dzie-
ciom z nocą i dniem, oceanami i głębi-
nami. Dzieci oglądały kolorowe ilustra-
cje, wysłuchały wiersza J. Brzechwy „Czy 
to dzień i noc”. Posmakowały też jagód 
i borówek. Fiolet to ostatni kolor. Dzie-
ci uczyły się jak łączyć kolory by powstał 

�oletowy. Kwiaty i krzewy �oletowe po-
wstały na naszej przedszkolnej wystawie. 
Dzieci wysłuchały bajki pt. „Gumisie” 
i  zrobiły koktajl owocowy, naturalnie 
�oletowy.
28 sierpnia odbyło się szkolenie dla pra-
cowników z udzielania pierwszej pomo-
cy. Wszystkie panie dowiedziały się, jak 
udzielić pierwszej pomocy osobie po-
szkodowanej.
Od 29 do 31 sierpnia odbyły się zajęcia 
adaptacyjne, podczas których dzieci oraz 
rodzice uczestniczyli w zabawach mu-
zycznych, plastycznych oraz zapoznali się 
z wychowawcami, którzy zapewnili dzie-
ciom mnóstwo wrażeń i atrakcji.

CzO

Nowości
W celu zwiększenia bezpieczeństwa i za-
pobiegnięcia niepożądanym wizytom, 
zwłaszcza, gdy placówka jest zamknięta, 
teren został opłotowany estetycznymi, 
metalowymi przęsłami i  bramą. Poza 
tym przed głównym wejściem do szko-
ły, na ulicy, zamontowano funkcjonalne 
barierki, które uniemożliwiają uczniom 
wychodzącym ze szkoły nagłe wtargnię-
cie na ruchliwą jezdnię. Przed szkołą 
odmalowano przejście dla pieszych. 
W korytarzu ustawiono automat z lek-
kimi przekąskami i  napojami. Sale te-
matyczne są systematycznie przekształ-
cane w  pracownie. W  konsekwencji 
reformy oświatowej uległy zmianie ob-
wody szkolne, w porównaniu do ubie-
głego roku, uczniów przybyło.

Statystyka
Klasy 1-7 podzielono na 25 oddziałów 
(w tym 3 specjalne), w których uczy się 
466 uczniów. Ponadto w szkole funkcjo-
nuje oddział przedszkolny (dawniej „0”) 
– 24  uczniów. W  sumie do Czwórki 
uczęszcza 490 uczniów.

Remonty
Ciągi komunikacyjne – korytarze, klat-
ki schodowe zostały wyszpachlowane 
i  odmalowane. Pracownię chemiczną 
z zapleczem, które zostało wyposażone, 
odmalowano. Kompleksowo wyremon-

towano oddział przedszkolny oraz ubi-
kację dla najmłodszych uczniów.

Kadra
Dyrektorem jest, tak jak dotychczas, 
Agnieszka Antczak, a  jej zastępcą – 
Ewa Wawrzyniak. Przyjęto do pracy 
nowych nauczycieli: Anetę Andrze-
jewską (geografia), dwie polonistki – 
Annę Mizerską i Cecylię Przybyszew-
ską-Marciniak, Aleksandrę Siejak 
(fizyka), Paulinę Łączną (przyroda), 
Izabelę Cykowiak (chemia), Martę 
Borucką (biologia), Kamila Koleckie-
go (wf) oraz księży – Józefa Majchrza-
ka i Piotra Bednarskiego (religia).

PAW

Szkoła Podstawowa nr 4

Wejście do Czwórki jest 
teraz dobrze oznakowa-
ne i bezpieczne   fot. 
Paweł Wolniewicz

Q
Podczas lekcji w odmalo-
wanej pracowni chemicz-
nej   fot. Paweł Wolniewicz

Korytarze i ciągi komunika-
cyjne wyszpachlowano 
i pomalowano   fot. Paweł 
Wolniewicz

Wyremontowana, este-
tyczna i funkcjonalna 
ubikacja   fot. Paweł 
Wolniewicz

Q

Q

Q
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log – Angelika Zimow-
ska (absolwentka szko-
ły), nauczyciel oddzia-
łu przedszkolnego – 
Anna Augustyniak 
(przeszła z  SP  2), na-
uczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej: Alek-
sandra Sołecka, Lucyna 
Frankowska (przeszły 
z SP 2), Monika Siwek 
(wcześniej uczyła w G 2 
geografii); świetlica: 
Kamila Antczak (dla 
oddziału przedszkolne-
go), Katarzyna Rataj-
czak, Katarzyna Skiba 
(przeszły z  SP  2, tam 
również pracowały 
w świetlicy), j. angielski: Katarzyna Śliw-
ka, Dorota Sznura (przeszła z SP 2), w-f 
– Łukasz Nowicki (0,5 etatu), chemia – 
Ewa Malinowska (0,5 etatu).

Polityka obwodowa
Placówka przestrzega przyjętych, nowych 
obwodów szkolnych, jednak każdy wnio-
sek jest rozpatrywany indywidualnie. 
Dyrekcja uwzględnia prośby rodziców, 
jeśli są one odpowiednio uzasadnione 
(np. sytuacją rodzinną) i  jeśli pozwala 
na to liczba wolnych miejsc w  danej 
klasie.

Nowości
QQ obecność małych uczniów w szkole
QQ klasy 0-7 obok klas drugiej i trzeciej 

gimnazjum
QQ zwiększona liczba nauczycieli
QQ pedagog i dwóch psychologów (w tym 

jeden na pół etatu)
QQ dwie duże przerwy obiadowe, spo-

wodowane wzrostem liczby wydawa-
nych obiadów
QQ świetlica funkcjonująca od godz. 6.45 

do 17.30 oraz świetlica dla oddziału przed-
szkolnego (6.45-7.45 i 13.00-17.30)
QQ planowany plac zabaw przy szkole

oprac. Beata Stempczyńska

W liczbach
Liczba uczniów: 746
Liczba oddziałów: 28 plus przedszkolny
Liczba sal dydaktycznych: 26
Liczba nauczycieli: 64

Remonty
Dla najmłodszych uczniów zostało za-
adaptowane skrzydło szkoły położone 
w głębi. Ta część budynku przeszła grun-
towny remont: na-
prawiono pęknię-
cia, pomalowano 4 
sale lekcyjne i kory-
tarze, dostosowano 
łazienki do potrzeb 
małych uczniów (2 
dla dziewczynek i 2 
dla chłopców), 
stworzono dwa za-
plecza. Do tych sal 
zakupiono nowe 
meble i pomoce, na 
korytarzach stanęły 
nowe szafki dla 
uczniów 1-4, a przy 
sali oddziału przed-
szkolnego posta-
wiono dużą szafę 
typu komandor, 
pełniąca funkcję szatni dla najmłodszych 
dzieci. Ponadto w piwnicy dostosowano 
i pomalowano 2 pomieszczenia do nauki 
języków obcych, mieszczące do 15 
uczniów. Wzbogacono zasoby biblio-
teczne o książki i lektury dla młodszych 
uczniów oraz dokupiono regały do bi-
blioteki. Szkoła zakupiła 3 tablice mul-

timedialne i trzy rzutniki zainstalowane 
w  salach klas 1, 3, 4. Zainwestowano 
w  mobilną pracownię komputerową, 
wyposażoną w 25 nowych laptopów dla 
klas 1-3, dzięki której nie będą one mu-
siały przechodzić do sali komputerowej. 
W jednej pracowni komputerowej do-
stosowano systemy operacyjne do wy-
magań nowej podstawy programowej. 
Zakupiono także pomoce naukowe dla 

najmłodszych (książki, gry do świetlicy). 
Proces wyposażania szkoły jest w toku. 
Dyrekcja i grono pedagogiczne prowadzą 
diagnozę potrzeb uczniów. Na dotych-
czasowe remonty, adaptacje i  zakupy 
szkoła wydała do tej pory około 150 
tys. zł (planowany zakup kolejnych po-
mocy w najbliższych tygodniach).

Kadra
Dyrektorem SP 5 jest 
Jolanta Walczak, 
wcześniej kierująca 
Gimnazjum nr  2. Jej 
zastępcą jest Katarzy-
na Pilarska. Funkcję 
przewodniczącego 
Rady Rodziców pełni 
Miron Kozłowski. 
W związku z reformą 
w  szkole pojawili  się 
nowi nauczyciele (11) 
i specjaliści: drugi wi-
cedyrektor – Ewa 
Frąckowiak, psycho-

OŚWIATA

Nowa SP 5
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kołłątaja 1, wcześniej Gimnazjum nr 2

Podziękowanie
„Czasem potrzeba jednego radosnego
oblicza, by rozjaśniło się nasze życie.”
(Phil Bosmans)

Dziękuję za to oblicze.

Kończąc swoją 20-letnią kadencję na 
stanowisku Dyrektora Przedszkola nr 5 
„Weseli Sportowcy” z dniem 31 sierpnia 
2017 r., pragnę Państwu serdecznie po-
dziękować za każdy wspólnie spędzony 
dzień, za uśmiech, życzliwość, wsparcie 
i wyrozumiałość.
Życzę wszystkiego co najlepsze.

Z poważaniem i pozdrowieniami
Violetta Tomczak

Q
Jedna z sal dla klasy 1   fot. Beata Stempczyńska

Od redakcji: Nowym dyrektorem 
Przedszkola nr 5 „Weseli Sportowcy” 
jest od września br. Elżbieta Kałuska

Q
Łazienka dla klas „0” i 1-3 – nisko umieszczone umywalki 
i ubikacje, dostosowane dla małych uczniów   fot. Beata 
Stempczyńska

Q
Korytarz na piętrze skrzydła szkoły przeznaczonego 
dla klas 1-3   fot. Beata Stempczyńska

Q
Świetlica dla klas 1-4 urządzona w piwnicy    
fot. Beata Stempczyńska

Q
Wyremontowany korytarz i nowe szafki w skrzydle SP 5 przygotowanym 
specjalnie dla maluchów   fot. Beata Stempczyńska
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polskich miast, laureatami konkursów 
szkolnych w swoich miastach.
W czasie wakacyjnym wielu nauczycie-
li podnosiło swoje kwali�kacje, a szkoła 
zyskała nowe uprawnienia.
Z Cieszkowianki
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 
2017/2018 w SP 2 miała wyjątkowy charak-
ter. Wielu uczniów spotkało się ze swoimi 
nowymi kolegami i koleżankami, także no-
wym wychowawcą. Pojawiły się nowe przed-
mioty i nowi nauczyciele. Tradycyjnie już 
spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej, 
gdzie uczniowie wraz z nauczycielami i przy-

byłymi gośćmi wspólnie zaśpiewali hymn 
państwowy i hymn szkoły. W naszej szkole 
hymny śpiewamy z  dyrygentem. To już 
tradycja, która trwa piętnaście lat. Tworzymy 
wtedy największy chór w Luboniu złożony 
z ponad pół tysiąca osób. I to dwukrotnie! 
Gdyby odbyła się jedna uroczystość dla 
wszystkich klas z gośćmi, śpiewałoby nas 
wtedy ponad tysiąc! Nasza sala gimna-
styczna nie jest jednak aż tak duża. 
Podczas uroczystości rozpoczęcia roku 
szkolnego nie zabrakło garści informacji 
o tym, co nowe, które przedstawiła nam 
pani dyrektor, Lidia Kałwińska. Wyremon-
towane sale, także pokój nauczycielski, 
chodnik wzdłuż boiska sportowego to nie 
wszystko. Zaczęliśmy nowy rok w nowej, 
ośmioletniej szkole. W roku 2019 pierwsi 
ośmioklasiści przystąpią do egzaminu koń-
cowego i będą starać się o przyjęcie do wy-
branych przez siebie szkół ponadpodstawo-
wych, w  tym liceów i  nowopowstających 
szkół branżowych. Pięknie zaprezentował się 
nasz nowy poczet sztandarowy, w  skład 
którego weszli uczniowie klas... siódmych. 
To też nowość.
Dla wszystkich obecnych wystąpił Brajan 
Szajek (kl. 4), tegoroczny laureat II miej-
sca w  Międzyszkolnym Festiwalu Pio-
senki Małolata w Puszczykowie. Brajan 
rywalizował z uczniami z ośmiu wielko-
polskich miast, laureatami konkursów 
szkolnych w swoich miastach. 
W czasie wakacyjnym wielu nauczycie-
li podnosiło swoje kwali�kacje, a szkoła 
zyskała nowe uprawnienia.

Radosław Jastak

OŚWIATA

Uroczystość rozpoczęcia roku szkol-
nego 2017-2018 w  SP  2 miała wyjąt-
kowy charakter. Wielu uczniów spo-
tkało się ze swoimi nowymi kolegami 
i  koleżankami, także nowym wycho-
wawcą. Pojawiły się nowe przedmioty 
i nauczyciele. Tradycyjnie już spotkanie 
odbyło się w sali gimnastycznej, gdzie 
uczniowie wraz z nauczycielami i przy-
byłymi gośćmi wspólnie zaśpiewali 
hymn państwowy i hymn szkoły. W na-
szej szkole hymny śpiewamy z  dyry-
gentem. To już tradycja, która trwa 
piętnaście lat. Tworzymy wtedy naj-
większy chór w Luboniu złożony z po-
nad pół tysiąca osób. I to dwukrotnie! 
Gdyby odbyła  się jedna uroczystość 
dla wszystkich klas z gośćmi, śpiewa-
łoby nas ponad tysiąc! Nasza sala gim-
nastyczna nie jest jednak aż tak duża. 
Podczas uroczystości rozpoczęcia roku 
szkolnego nie zabrakło garści informa-
cji o tym, co nowe, które przedstawiła 
nam pani dyrektor, Lidia Kałwińska. 
Wyremontowane sale, także pokój na-
uczycielski, chodnik wzdłuż boiska 
sportowego to nie wszystko. Zaczęli-
śmy nowy rok w nowej, ośmioletniej 
szkole. W 2019 r. pierwsi ośmioklasiści 
przystąpią do egzaminu końcowego 
i będą starać się o przyjęcie do wybra-
nych przez siebie szkół ponadpodsta-
wowych, w tym liceów i nowopowsta-

jących szkół branżowych. Pięknie za-
prezentował  się nasz nowy poczet 
sztandarowy, w  skład którego weszli 
uczniowie klas... siódmych. To też no-
wość.
Dla wszystkich obecnych wystąpił Brajan 
Szajek (kl. 4), tegoroczny laureat II miej-
sca w  Międzyszkolnym Festiwalu Pio-
senki Małolata w Puszczykowie. Brajan 
rywalizował z uczniami z ośmiu wielko-

Z Cieszkowianki

Q
Największy chór w Luboniu – 800 uczniów plus rodzice i nauczyciele. I tak w SP 2 
od lat

Młodzież z  naszego miasta od zawsze 
była zainteresowana kontynuowaniem 
edukacji na różnych pro�lach licealnych 
i technicznych tejże szkoły. Dane staty-
styczne ZSL-T z ostatnich lat, wykazu-
jące ilość absolwentów pochodzących 
z Lubonia, są następujące: rok 2011-12 
– 11 osób; 2012-13 – 13; 2013-14 – 7; 
2014-15 – 9; 2015-16 – 3 osoby. Obecnie 
uczy się w szkole 49 osób z Lubonia.
W tym roku szkoła obchodzi jubileusz 
70-lecia. Trudno dzisiaj zliczyć, ilu 
mieszkańców Lubonia uczęszczało przez 
dziesiątki lat do słynnego „Mechanika”, 
jak dawniej nazywano szkołę. Na pewno 
w każdej rodzinie znajdzie się absolwent 
tej szkoły, dlatego warto przypomnieć 
jej bogatą historię.
Za początek dziejów naszej szkoły uzna-
je się rok 1947. Wtedy to przy Zakładach 
HCP powstał Ośrodek Szkolenia Zawo-
dowego (wówczas ul. Daszyńskiego 217, 
od 1951  r. ul. Feliksa Dzierżyńskiego, 
później ul. 28 Czerwca 1956). W pierw-
szych latach po wojnie istniały przy HCP 
różne typy szkół, które kształciły pra-
cowników przede wszystkim dla wła-
snych potrzeb, m.in. Szkoła Przemysło-
wa (typ szkoły zasadniczej), której dy-
rektorem został mgr inż. Roman Madej.
W latach 1947-1951, w ramach Ośrodka 
Szkolenia Zawodowego istniały: Pań-
stwowe Gimnazjum Mechaniczne oraz 
Państwowe Liceum Mechaniczne nr  2 
(młodzieżowe) i  Państwowe Liceum 

Przemysłu Metalowego nr 2 dla Doro-
słych (wieczorowe), z których pochodzą 
pierwsi maturzyści (rocznik 1949-1950). 
Dwie ostatnie szkoły przemianowano 
w 1951 r. na Technikum Budowy Tabo-
ru Kolejowego (dzienne i wieczorowe), 
kierowane przez rok przez mgra Kazi-
mierza Zabłockiego, a od 1952 r. przez 
mgr. inż. R. Madeja.
Od listopada 1956 r. cała szkoła przenio-
sła  się do nowych budynków, będących 
własnością HCP, przy ul. F. Dzierżyńskie-
go 352/360. Zarządzeniem Ministra Oświa-
ty z 1959 r., w sprawie ustalenia nazw szkół, 
wprowadzono nową nazwę – Technikum 
Mechaniczne nr  1 (obejmujące szkołę 
młodzieżową i wydziały dla pracujących). 
W  1967  r. szkoła otrzymała imię Janka 
Krasickiego, co połączono z oddaniem do 
użytku hali sportowej.
W latach 60. dużą popularnością cieszy-
ło się kształcenie w systemie wieczoro-
wym i zaocznym. Dyrektorem Techni-
kum Mechaniczno-Elektrycznego dla 
Pracujących był wówczas mgr Cz. Dytz. 
Przy Technikum Mechanicznym istnia-
ły też szkoły pomaturalne. Wszystkie 
typy szkół weszły od 1972  r. w  skład 
Zespołu Szkół Zawodowych nr  1. 
W 1975 r. zmieniono nazwę na Zespół 
Szkół Mechanicznych im. Janka Krasic-
kiego, a od 1992 na Zespół Szkół Me-
chanicznych nr 1. W latach 1968-1977 
dyrektorem naczelnym placówki był mgr 
Zygmunt Sobczyński, w latach 1977-1991 

O szkole średniej na Dębcu
Zarys historii Zespółu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu przy 
ul. 28 Czerwca 1956 w Poznaniu – jednej z niewielu szkół średnich 
położonych blisko Lubonia

mgr Jerzy Majchrzak, a w latach 1991-
1998 mgr inż. Włodzimierz Kruszwicki.
Od września 1991 r. w szkole zaczęło funk-
cjonować XIX Liceum Ogólnokształcące 
o  pro�lu podstawowym z  poszerzonym 
programem informatyki. Stopniowo 
w sprzęt komputerowy wyposażono dwie 
pracownie, umożliwiające nauczanie pod-
staw informatyki, komputer tra�ł też do 
gabinetu dyrektora, sekretariatów, biblio-
teki. Z  każdym miesiącem poszerzał  się 
zakres komputeryzacji szkoły. Od 1 wrze-
śnia 1993 r. wprowadzono w LO autorski 
program nauczania informatyki, opraco-
wany przez mgr inż. Cz. Pakułową i dy-
rektora Wł. Kruszwickiego. Ten profil 
kształcenia stał się kierunkiem dominują-
cym w XIX LO.
Od początku lat 90. gwałtownie zmala-
ło zainteresowanie młodzieży nauką 
w naszym Technikum, bo dla jego ab-
solwentów brakowało pracy. Systema-
tycznie rosła liczba uczniów zaintereso-
wanych nauką w LO. W okolicy Dębca 
„Dziewiętnastka” była jedynym LO i to 
położenie szkoły zadecydowało, że uczy-
ło się u nas najwięcej młodzieży z Dęb-
ca, Lubonia, Puszczykowa i  Mosiny. 
Powstanie Liceum Ogólnokształcącego 
zasadniczo zmieniło oblicze szkoły. Do-
tychczasowe Technikum było placówką 
zdecydowanie męską. W historii szkoły 
dziewczęta stanowiły nikły procent spo-
łeczności uczniowskiej. W klasach lice-
alnych zaczęły przeważać dziewczęta.
Od września 1995 r. powstało ekspery-
mentalne Liceum Techniczne (o specjal-
nościach: elektroniczna, mechaniczna, 
ekonomiczno-administracyjna, kształ-
towanie środowiska), którego program 
kształcenia był oparty na wzorcach eu-
ropejskich. Tak więc tradycyjne Techni-

kum Mechaniczne znalazło się na roz-
drożu, wypierane przez XIX LO i Liceum 
Techniczne.
W październiku 1997 r. uroczyście ob-
chodziliśmy Złoty Jubileusz. W 1998 r. 
uległa zmianie nazwa szkoły – z Zespo-
łu Szkół Mechanicznych nr 1 na Zespół 
Szkół Licealno-Technicznych. Placówka 
otrzymała wówczas nowy sztandar 
(6.11.1999 r.), ufundowany przez Radę 
Rodziców i Stowarzyszenie Absolwentów.
W 2002 r. w ZSL-T powstały trzyletnie: 
XIX Liceum Ogólnokształcące i XIX Li-
ceum Pro�lowane. W latach 1998-2004 
dyrektorem naczelnym był mgr inż. Jerzy 
Śmigielski, a od 1 września 2004 r. za-
stąpiła go mgr Elżbieta Wypijewska. 
W 2007 r. świętowaliśmy 60-lecie szko-
ły. W  2008  r. XIX  LO otrzymało imię 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym 
samym roku w ZSL-T powstało Techni-
kum nr 19. We wrześniu 2012 r. do Ze-
społu Szkół Licealno-Technicznych 
przyłączono Zespół Szkół Chemicznych, 
co poszerzyło ofertę kształcenia o nowe 
kierunki. W ramach Technikum nr 19 
proponujemy gimnazjalistom kształcenie 
w zawodach: technik informatyk i tech-
nik analityk. Od 1 września 2014 r. sta-
nowisko dyrektora naczelnego objęła 
mgr Beata Lisińska.
Z powodu zakończenia edukacji w klasach 
licealnych i kontynuowania naboru tylko 
do klas technicznych, od 1 września 2017 r. 
Zespół Szkół Licealno-Technicznych został 
przemianowany na Technikum nr 19 im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Maria Nowakowska, Hanna Delimata

Na str. 55 informacja o uroczystościach 
jubileuszowych szkoły i zaproszenie dla 
absolwentów.
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Celem Zlotu było: pogłębienie wiedzy 
o walorach krajoznawczych Ziemi Świę-
tokrzyskiej, poznanie osobliwości przy-
rodniczych i  historii Ziemi Koneckiej, 
promocja miejsc i  obiektów ujętych 
w Kanonie Krajoznawczym Polski oraz 
wymiana doświadczeń i integracja śro-
dowisk krajoznawczych. Patronat hono-
rowy objęli: Adam Jarubas – Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego, Agata 
Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski, 
Krzysztof Obratański – Burmistrz Mia-
sta i Gminy Końskie oraz Roman Bargieł 
– Prezes ZG PTTK w Warszawie. Bazą 
Zlotu był Ośrodek Wypoczynkowy 
„Łucznik” w Sielpi. Wycieczki przedzlo-
towe odbywały  się na grani-
czących terenach wojewódz-
twa łódzkiego: Tomaszów 
Mazowiecki (rez. Groty Nagó-
rzyckie, Skansen Rzeki Pilicy, 
rez. „Niebieskie Źródła”), 
Inowłódz (kościół św. Idzie-
go), Anielin (szaniec mjr. Hu-
bala), bunkier w  Konewce 
i mazowiecki Przysuch (Mu-
zeum im. Oskara Kolberga), 
Skłoby (cmentarz o�ar pacy-
�kacji), Chlewiska (Muzeum 
Hutnictwa i  Przemysłu Ma-
szynowego), Szydłowiec (Mu-
zeum Ludowych Instrumen-
tów Muzycznych, kirkut ży-

dowski). Uroczyste otwarcie odbyło się 
w Świątyni Greckiej, w zespole pałaco-
wo-parkowym w Końskich, w restaura-
cji „Leliwa”. Podczas wycieczek zloto-
wych zwiedziliśmy: Chęciny (Zamek 
Królewski, rynek z  „Niemczówką”), 
Podzamcze Chęcińskie (Starościński 
Dwór Obronny), Zagnańsk (dąb „Bar-
tek”), Zachełmie (rez. przyrody nieoży-
wionej), Niekłań (rez. Skałki „Piekło pod 
Niekłaniem”), Wąchock (zespół klasz-
torny Cystersów), Starachowice (Wysta-
wa Historyczna PTTK, Muzeum Przy-
rody i Techniki „Ekomuzeum”), Kielce 
(Muzeum Narodowe, Wzgórze Katedral-
ne), Oblęgorek (Muzeum Henryka Sien-

Zlot krajoznawców w Sielpi
W dniach 21 – 27 sierpnia w Sielpi koło Końskich odbywał się XLVII (47.) 
Centralny Zlot Aktywu Krajoznawczego – CZAK 2017, zorganizowany 
przez Oddział PTTK w Końskich. Brali w nim udział także przedstawiciele 
lubońskiego Oddziału PTTK im. Cyryla Ratajskiego

kiewicza), Ruda 
Maleniecka (Izba 
Tradycji im. prof. 
Franciszka Sta�a), 
Maleniec (Zabytko-
wy Zakład Hutni-
czy). Było ognisko 
integracyjne, pod-
czas którego pre-

zentowała  się grupa rekonstrukcyjna 
obrzędów ludowych z Cisownika. Moż-
na było zdobyć certy�katy potwierdza-
jące umiejętność wykonywania dawnych 
prac gospodarskich: mielenie zboża na 
żarnach, ubijanie masła, cięcie drewna, 
tłuczenia kaszy itp. oraz wziąć udział 
w rzutach podkową do celu (gdzie pi-
szący te słowa zajęli dwa drugie miejsca 
w kategorii dla pań i panów i otrzymali 
dwa puchary i dyplomy). Biesiada tury-
styczna została wspaniale przygotowana. 
Wystąpił zespół ludowy „Korniczanka” 
przy WDK w  Kornicy. Podsumowano 
na niej zlot i wręczono puchary, dyplomy 

i nagrody za udział w konkursach kra-
joznawczych i sprawnościowych. Podczas 
sesji krajoznawczych wysłuchaliśmy 
ciekawych  referatów. Komitet Organi-
zacyjny zlotu stanowili: komandor – 
Wojciech Pasek, wicekomandor – Zbi-
gniew Gontek, sekretarz – Magdalena 
Weber i  kwatermistrz – Lucyna Jaku-
bowska oraz członkowie: Andrzej Rem-
balski, Stanisław Cisak, Marzenna Kwiet-
niewska-Cisak, Zdzisława Król, Katarzy-
na Pawłowska, Małgorzata Pasek, Kata-
rzyna Sorn, Krzysztof Wiatr i  Teresa 
Wołodkiewicz. Impreza została przygo-
towana wzorcowo i z dużym zaangażo-
waniem całego zespołu. Przewodnicy 
starali się pokazać ponad 75 uczestnikom 
przybyłym z  całej Polski największe 
atrakcje turystyczne i przyrodnicze wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Kolejny 
CZAK za rok odbędzie się w Wielkopol-
sce, w Kaliszu.

Maria i Jan Błaszczakowie

Q
 Uczestnicy Centralnego Zlotu Aktywu Krajoznawczego w Selpi   fot PTTK

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
(OOM) w  sportach halowych będzie 
rozgrywana na obiektach sportowych 
Wielkopolski na przełomie kwietnia 
i  maja 2018  r. Łącznie będzie w  niej 
uczestniczyć ponad 3 500 sportowców 
w kategorii wiekowej juniora młodszego 
z całej Polski, a lubońskie obiekty spor-
towe będą gościć tenisistów stołowych!
5 września w  Urzędzie Miasta Luboń 
odbyło się spotkanie władz z Przewod-
niczącym Komitetu Organizacyjnego 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w sportach halowych – Tomaszem Wik-
torem, który pełni także funkcję Dyrek-
tora Departamentu Sportu i  Turystyki 

Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. 
Ze strony organizatorów OOM w spo-
tkaniu uczestniczył też Dyrektor Wiel-
kopolskiego Stowarzyszenia Sportowego 
– Bogusław Wolwowicz. Władze miasta 
reprezentowali: burmistrz Małgorzata 
Machalska oraz jej zastępca – Mateusz 
Mikołajczak. Obecni byli też: prezes 
Wielkopolskiego Związku Tenisa Stoło-
wego (WZTS) – Tadeusz Nowak, prezes 
LKTS Luboń – Mariusz Pyśk, prezes 
LOSiR Sp. z  o.o. – Michał 
Kosiński oraz pracownicy 
LOSiR-u – Maciej Kędziora 
(kierownik hali) i  Marek 
Giese.

Luboń organizuje olimpiadę

Q
W pierwszy weekend września odbył się w hali LOSiR turniej zorganizowany z oka-
zji 10-lecia Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego

cd.  
na str. 
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Pogrom miał rozpocząć rundę na wła-
snym boisku 27 sierpnia. Niestety, mecz 
nie doszedł do skutku, ponieważ Lotnik 
Poznań wycofał się z rozgrywek. Inau-
guracja dla zawodników Pogromu na-
stąpiła 2 września. Lubonianie spotka-
li się na wyjeździe z KS Szczytniki i od 
razu zaczęli od mocnego uderzenia, 
pokonując gospodarzy 5:2. Pierwsza 
połowa zakończyła się remisem 1:1. Już 
w 15. minucie zespół ze Szczytnik, po 
rzucie karnym prowadził 1:0, jednak 
gospodarze długo nie cieszyli się tą zdo-
byczą, bo w 30. minucie arbiter podyk-
tował rzut karny dla Pogromu, a  jego 

pewnym wykonawcą był Maciej Matu-
szalski.
Druga odsłona meczu to dominacja 
Pogromu, który zdobył 4 bramki. Strzel-
cami byli: Dawid Kubiak, Krystian Ko-
nieczka, Adam Wiśniewski i  Damian 
Kałużny. Kadra zespołu w tym spotkaniu 
przedstawiała  się następująco: Tomasz 
Kubiak, Michał Jankowski, Jasiek Wierz-
biński, Krzysztof Garczyński, Bartosz 
Machura, Daniel Powierża, Artur Łapaj-
czyk, Dariusz Skwaryło, Krystian Ko-
nieczka, Sebastian Michalak, Damian 
Kałużny, Michał Marczak, Maciej Ma-
tuszalski, Mariusz Krysiak, Dawid Ku-

biak, Adam Wiśniewski. Trene-
rem zespołu jest Rajmund Sob-
kowiak, a prezesem klubu i kie-
rownikiem zespołu – Szymon 
Owsianny.
- 10 września Pogrom podejmo-
wał u siebie beniaminka – UKS 
Śrem. Po bardzo wyrównanym 
meczu, w  którym beniaminek 
okazał się nadspodziewanie trud-
nym przeciwnikiem, Pogrom 
wygrał, ale tylko 1:0. Zwycięską 
bramkę na wagę 3 punktów zdo-
był z rzutu karnego Maciej Ma-
tuszalski.

Władysław Szczepaniak

Rozpoczęli od zwycięstw
Pogrom Luboń śmiało poczyna sobie w B klasie

Tabela B klasy
 1.  Poznań FC  3 7  18:02
 2.  Przemysław Poznań  2  6  10:00
 3.  KS Gminy Brodnica Manieczki  3  6  09:03
 4.  Pogrom Luboń  2  6  06:02
 5.  Jastrząb Rudniki  3  6  14:04
 6.  Okoń Sapowice  3  4  03:08
 7.  Orły Plewiska  2  3  04:03
 8.  UKS Śrem  3  3  03:04
 9.  Ma Same Kozaki Dobra  3  3  07:16
 10.  Zawisza Dolsk  2  3  01:01
 11.  Skra Wielkopolska Otusz  3  3  05:18
 12.  KS Szczytniki  2  0  02:11
 13.  Odlew Poznań  3  0  00:10

WS
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Luboń organizuje olimpiadę
Dyrektor Tomasz Wiktor przed-
stawił szczegóły organizacyjne 
i sportowe związane z przepro-
wadzeniem tych prestiżowych 
zawodów. Prezes WZTS z uzna-
niem wyrażał  się o  poziomie 

organizacji zawodów oraz zgrupowań przez 
LOSiR, z którym od kilku lat z powodze-
niem współpracuje. Burmistrz Małgorzata 
Machalska z satysfakcją przyjęła propozycje 
organizacji tej rangi imprezy w  Luboniu 

i zagwarantowała stworzenie optymalnych 
warunków do jej przeprowadzenia.
Zawody w  Luboniu będą  się odbywać 
w  dniach 3-6 maja 2018  r. Uczestniczyć 
w  nich będzie 195 najlepszych młodych 
tenisistów i tenisistek stołowych. Rywaliza-
cja będzie obejmować gry pojedyncze, de-
bel oraz turniej drużynowy. Liczymy na 
dobrą postawę i sukcesy zawodników Lu-
bońskiego Klubu Tenisa Stołowego.

Marek Giese  

cd.  
ze str. 
49

7 stycznia 2014 r. odbyły się wybory w Stel-
li Luboń. Po roku od wyborów, 10 stycznia 
2015 r., podczas posiedzenia zarządu i re-
zygnacji wiceprezesa Tomasza Niemca 
wybrano dwóch nowych członków, m.in. 
Szymona Dornę, który został wicepreze-
sem klubu. Teraz dowiedzieliśmy się o jego 
rezygnacji. Zadaliśmy mu kilka pytań.

„Wieści lubońskie”: Czy złożył Pan rezy-
gnację o�cjalnie, na piśmie do zarządu?

Szymon Dorna: Nie złożyłem takiego 
pisma, zrobię to w  pierwszych dniach 
września.

„WL”: Cieszył się Pan wśród zawodników 
i kibiców zaufaniem i operatywnością. 
Skąd nagle na początku sierpnia, na 
kilka miesięcy przed upływem kadencji 
władz klubu (styczeń 2018), decyzja 
o rezygnacji z funkcji wiceprezesa?

Sz.D.: Na początku lipca poprosiłem 
prezesa Dawida Paprockiego o udostęp-

nienie wglądu 
do konta klu-
bu oraz oka-
zanie statutu 
stowarzysze-
nia. Chciałem 
zwiększyć za-
angażowanie 
w  codzienne 
życie klubu. 
Od 1 sierpnia 
zmieniłem 
pracę i  z  tego 
powodu mógł-
bym poświęcić 
więcej czasu dla Stelli, w myśl przysłowia: 
co dwie głowy, to nie jedna. Niestety, 
żadna z moich próśb nie została przez 
Pana prezesa spełniona, co oznaczało 
dla mnie brak możliwości dalszej współ-
pracy.

„WL”: Jaka jest pańska opinia na temat 
odchodzenia zawodników z klubu? Czy 
to nie jest początek końca drużyny 

Rezygnacja wiceprezesa

Q
Szymon Dorna   fot. 
Władysław Szczepa-
niak

Niemały dylemat przed rozpoczęciem 
sezonu w A-klasie mieli włodarze Stel-
li i trener Sebastian Kleiber, którzy po 
odejściu aż 8 zawodników musieli 
odbudować prawie cały zespół. Nie-
którzy kibice zastanawiali się, czy Stel-
la w  ogóle przystąpi do rozgrywek, 
ponieważ dwa pierwsze mecze zostały 
przełożone. Jak się okazało, 2 września 
zespół ze Szkolnej przystąpił do roz-

grywek, z młodym zespołem. Co praw-
da brakuje im jeszcze odpowiedniego 
zgrania, bo większości to sami mło-
dzieżowcy, ale mimo porażki 3:1 z Po-
gonią Książ Wielkopolski, pozostawi-
li bardzo dobre wrażenie. Bramkę dla 
Stelli zdobył Mohamed Amine Tayachi. 
6 września stellowcy w zaległym meczu 
podejmowali u siebie Klescevię Klesz-
czewo. To spotkanie było rozgrywane 

Trudne początki
Stella Luboń zmuszona do gry w nowym składzie

22 maja w  SP  2 (Cieszkowianka) 
odbyło  się zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego 2, podczas którego 
wybrano nowe władze. Prezesem 
został Andrzej Chyliński, sekreta-
rzem Robert Tomkowiak, a skarb-
nikiem Maria Budzyńska. Pozosta-
li członkowie to Katarzyna Szala 

i  Sławomir Czosnowski. Z  kroni-
karskiego obowiązku podajemy, że 
przez ostatnie 4 lata funkcję preze-
sa pełnił obecny prezes LKS-u – 
Stanisław Wojski.
Nowy zarząd dziękuje prezesowi Sta-
nisławowi Wojskiemu oraz byłemu 
zarządowi, za 4-letnią współpracę.

W.S.

Nowy prezes UKS 2

w  anormalnych warun-
kach, przy silnie padają-
cym deszczu, co spowodo-
wało dużo przypadkowo-
ści, w  niektórych miej-
scach bardzo dobrze przy-
gotowanej murawy piłka 
stawała w  wodzie. Pomi-
mo tej aury, zawodnicy 
obu zespołów przeprowa-
dzili kilka ciekawych akcji. 
Przegrali ten mecz 1:2, ale 
należy im się pochwała za 
wolę i młodzieńczą ambi-
cję. Bramkę zdobył Daniel 

Baran.  Po 
tym spotka-
niu wszyscy 
mieli niedo-
syt, bo patrząc na prze-
bieg gry, drużyna zasłu-
żyła na remis. Z  kroni-
karskiego obowiązku 
musimy podać, że w tym 
spotkaniu arbiter poka-
zał aż 10 żółtych kartek: 
6 dla Stelli i 4dla gości, 
plus jedną czerwoną. 
Skład zespołu przedsta-
wiał  się następująco: 
Bartosz Leśniewski, Ja-
kub Łukaszewski, Domi-
nik Moskalik, Dawid 
Jurga, Marcin Mroczyń-
ski, Daniel Baran, Pa-

tryk Łukaszewski, Artur Ryczek, 
Arkadiusz Nowicki, Daniel Smulkow-
ski, Marcin Ogrodowczyk, Jarosław 
Kwocz, Kamil Danielewicz, Mushin 
Nassir Ali, Marcin Sobik, Michał 
Olszak, Robert Rochowiak, Bartosz 
Witkowski. Trenerem zespołu jest 
Sebastian Kleiber, a  kierownikiem – 
Maciej Łukaszewski.
QQ W dniu jubileuszu 95-lecia klubu, 

9 września, Stella podejmowała benia-
minka – Piasta Łubowo. Gospodarze 
przegrali to spotkanie 2:4. Bramki zdo-
byli: Marcin Mroczyński z rzutu kar-
nego i Daniel Baran.

Władysław Szczepaniak

Tabela A klasy
 1.  Pelikan Niechanowo  4  10  09:03
 2.  Czarni Czerniejewo  4  9  16:03
 3.  KS Olimpia Poznań  4  8  07:02
 4.  Maratończyk Brzeźno  4  8  07:03
 5.  Polonia II Środa Wlkp.  3  6  12:03
 6.  GTS Phytopharm Klęka  4  6  05:04
 7.  Clescevia Kleszczewo  4  6  08:12
 8.  Piast Łubowo  4  6  11:09
 9.  Lider Swarzędz  4  6  08:08
 10.  Pogoń Książ Wlkp.  4  4  06:17
 11.  Lechita Kłecko  4  3  05:10
 12.  KKS Jurand Koziegłowy    2  05:12
 13.  Kłos II Zaniemyśl  4  1  01:09
 14.  Stella Luboń  3  0  04:09

WS

Q
Mecz Stelli z Klescevią Kleszczewo na boisku przy ul. Szkolnej 6 września    
fot. Władysław Szczepaniak

seniorów w  Stelli? 
Przecież miało być 
tak pięknie. W ubie-
głym sezonie mówi-
ło się, by z  tym ze-
społem powalczyć 
o  awans do klasy 
okręgowej.

Sz.D.: Niestety, do-
meną klubów z  niż-
szych lig jest brak 
stabilizacji kadry za-
wodników. Nie ukry-
wam, że odejście kil-
ku naszych czoło-
wych piłkarzy jest dla 
mnie nie do końca 
zrozumiałe, ponieważ 
ostatni sezon w Stelli 
uważam za więcej niż 
dobry. Jednak nawet 
odejście grupy za-
wodników nie oznacza końca klubu.

„WL”: Przy okazji mógłby Pan wyja-
śnić, czy został Pan wybrany przez 
walne zebranie członków klubu, czy 
też w innych okolicznościach?

Sz.D.: Na członka zarządu, jak rów-
nież na funkcję wiceprezesa, zostałem 
wybrany w  styczniu 2015  r. przez 
zarząd TMS Stella Luboń jednogłośną 
decyzją.

Władysław Szczepaniak

Q
W przerwie meczu oldbojów Stelli z Polonią Bytom zawod-
nicy drużyny seniorów i trener Sebastian Kleiber (drugi 
z lewej) wręczyli na pożegnanie Szymonowie Dornie (stoi 
centralnie) okolicznościową plakietkę   fot. Władysław 
Szczepaniak
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QQ 19 sierpnia zainaugurowano rundę je-
sienną. Drużynie z Lubonia przyszło się 
zmierzyć na wyjeździe z Concordią Mu-
rowana Goślina. Po nieudanym sezonie 
w IV lidze zobaczyliśmy zupełnie inny 
zespół, który został poważnie „przeme-
blowany”. W drużynie jest kilku doświad-
czonych zawodników oraz parę nowych 
twarzy. Początek spotkania zaczął się nie-
pomyślnie dla lubonian, ponieważ zespół 
gospodarzy, po błędzie naszego bramka-

rza już w 3. minucie zdobył prowadzenie. 
Gdy w 39. minucie zawodnicy Concordii 
zdobyli kolejną bramkę na 2:0 wydawało 
się, że następne gole będą kwestią czasu 
ponieważ oba zespoły stwarzały wiele sy-
tuacji podbramkowych. W 45. minucie 
LKS zdobył kontaktową bramkę na 2:1, 
której strzelcem był Łukasz Małolepszy. 
Pechowa okazała się 75. Minuta, kiedy 
zawodnicy Concordii podwyższyli na 3:1, 
jednak riposta LKS-u była natychmiastowa 

– w 77. minucie LKS 
ponownie zmniejszył 
rozmiary porażki na 
3:2. Zdobywcą bram-
ki okazał się Łukasz 
Lekier. Po tym prze-
ciętnym, ale wyrów-
nanym meczu pozo-
stał niedosyt, bo remis 
byłby sprawiedliwszy 
w przekroju całego me-
czu. Pomimo porażki 
zespół z Lubonia po-
zostawił lepsze wraże-
nie, niż w poprzednim 
sezonie. Widać pomysł 
lepszej gry i poukła-

LKS w grze
Pierwsze mecze w klasie okręgowej

Q
Rozpoczęcie sezonu przez LKS na własnym stadionie przy ul. Rzecznej – mecz 
z Piastem Kobylnica   fot. Władysław Szczepaniak

danie w szeregach zespołu. Jeśli grają-
cy trener, Krzysztof Piskuła, popracuje 
z zawodnikami nad stałymi fragmentami 
i lepszym zgraniem drużyny, to możemy 
liczyć, że LKS sprawi wszystkim niejed-
ną niespodziankę. Lubonianie wystąpili 
w składzie: Adrian Krzyżanowski, Jakub 
Kimel, Adam Rybak, Kevin Kasztelan, Ja-
kub Polerowicz, Piotr Kowalak, Krzysztof 
Piskuła, Damian Krzyżaniak, Piotr Mi-
chalak, Łukasz Małolepszy, Łukasz Lekier, 
Rafał Cendlak, Paweł Biliński, Tomasz 
Domagała, Patryk Piórkowski, Bartłomiej 
Lubka, Piotr Pietrzak i Paweł Woźniak. 
Trenerem w  tym meczu był Krzysztof 
Piskuła, kierownikiem –Maciej Wicher, 
asystentem trenera – Marek Wiórek.

QQ W pierwszym meczu na własnym bo-
isku w rundzie jesiennej 26 sierpnia LKS 
podejmował Piasta Kobylnicę. Przeciwnik 
okazał się bardzo niewygodny dla lubo-
nian. Po dobrym spotkaniu LKS uległ 0:1. 
Goście zdobyli bramkę w drugiej części 
meczu. Pomimo ambitnej gry gospodarzy 
znów zabrakło szczęścia, choćby remisu 
i zdobycia jednego punktu. Należy zazna-
czyć, że świetnie bramkarz LKS-u Rafał 
Cendlak parokrotnie wychodził obronną 
ręką z opresji i uchronił zespół od wyż-
szej porażki.
QQ 2 września TPS Winogrady pokona-

ły LKS 3:0.
QQ Z kronikarskiego obowiązku podajemy, 

że w meczu pierwszej kolejki Luboński 
przegrał w Murowanej Goślinie 3:2, jed-
nak Wielkopolski Związek Piłki Nożnej 
zwery�kował wynik na 0:3 i przyznał 3 
punkty zespołowi z Lubonia z powodu 
nieuprawnionego w tym dniu zawodni-
ka Concordii.
QQ 9 września LKS podejmował na wła-

snym boisku beniaminka – Poznańską 13-
tkę. Niestety, mecz zakończył się porażką 
2:3. Bramki dla LKS-u zdobyli: Łukasz 
Małolepszy i Krzysztof Piskuła. 
Jak widać, lubońskiemu zespołowi bra-
kuje spektakularnego zwycięstwa, które 
psychicznie wzmocniłoby zawodników.

Władysław Szczepaniak

Q
Inauguracja rundy jesiennej w Murowanej Goślinie   fot. Władysław Szczepaniak

Tabela Ligi Okręgowej
 1.  Zjednoczeni Trzemeszno  4  12  11:00
 2.  1922 Lechia Kostrzyn  4  9 09:06
 3.  Piast Kobylnica  4  9  06:03
 4.  Kłos Zaniemyśl  4  7  11:09
 5.  Otps Winogrady Poznań  4  6  05:06
 6.  Avia Kamionki  4  6  09:07
 7.  Poznańska 13 Poznań  4  6  06:07
 8.  Concordia Murowana Goślina  4  4  08:09
 9.  Orkan Jarosławiec  4  4  04:07
 10.  Warta Śrem  4  4  05:10
 11.  Wiara Lecha Poznań  4  4  08:09
 12.  Vitcovia Witkowo  4  4  07:11
 13.  Luboński 1943 Luboń  4  3  05:07
 14.  Wielkopolska Komorniki  4  3  04:07

W.S.

„Wieści Lubońskie”: Co było powodem 
zwolnienia trenera Marka Wilczyńskie-
go na 3 dni przed rozpoczęciem meczu 
ligowego w klasie okręgowej?

Stanisław Wojski: Z powodu braku środ-
ków �nansowych na utrzymanie dwóch 
trenerów w lidze seniorów zdecydowa-
liśmy, by zwolnić jednego z nich. Trene-
rem grającym pozostał Krzysztof Pisku-
ła, w którym pokładamy duże nadzieje 
na utrzymanie zespołu w lidze, a w przy-
szłości awans do wyższej.

„WL”: Jak Pan ocenia przygotowanie 
zespołu oraz jakie są Pańskie oczeki-
wania i cele do zrealizowania na koniec 
sezonu?

S.W.: Od nowego sezonu została powo-
łana nowa kadra piłkarska wywodząca się 
z różnych klubów. Przykro mi, że zawod-

nicy ze Stelli Lu-
boń poprosili 
mnie o  możli-
wość  grania 
w  naszym klu-
bie. Jaki był po-
wód ich odej-
ścia, niech  się 
wypowie prezes 
Stelli. Rozegrali-
śmy kilka sparingów, wyciągnęliśmy 
wnioski, które dały nam podstawę do 
ułożenia drużyny, ale cały czas szkolimy 
ich podnosząc poziom gry. Jako prezes 
uważam, że musimy na obecnym etapie 
tak grać, aby utrzymać  się w  obecnej 
lidze. Po rozegraniu dwóch meczy jeste-
śmy na siódmym miejscu w tabeli.

„WL”: W przyszłym sezonie ligi zosta-
ną zreformowane. W klasie okręgowej, 
w  której gra obecnie 14 drużyn, po 

U progu sezonu
Wywiad z prezesem LKS-u – Stanisławem Wojskim

zmianach pozostanie połowa. Czy Pana 
zdaniem jest szansa, by na zakończenie 
sezonu uzyskać co najmniej siódme 
miejsce, które będzie gwarantowało 
dalszą grę w tej nowo utworzonej lidze?

S.W.: Bardzo będziemy się starać o utrzy-
manie siódmego miejsca, jak również 
walczyć o  wyższe. Z  uwagi na to, że 
posiadamy dość szeroką kadrę, w przy-
szłości chcemy utworzyć drugi, rezer-
wowy zespół, który rozpocznie grę 
w  B-klasie i będzie wzmacniał pierwszą 
drużynę. Przede wszystkim chodzi o to, 
by pozostali zawodnicy mieli kontakt 
z piłką i meczami.

„WL”: Na miesiąc przed rozgrywkami 
nie był Pan zadowolony ze stanu mu-
rawy na głównej płycie boiska przy 
ulicy Rzecznej. Jak po pierwszym me-
czu ocenia Pan jakość przygotowania 
obiektu do jesiennej rundy?

S.W.: W znacznym stopniu murawa się 
poprawiła. Jak chodzi o środek boiska, 
to wymaga on jeszcze lekkiej kosmetyki.

„WL”: Zmieniły się władze LOSiR-u, 
w którego gestii leży stadion miejski 
przy ulicy Rzecznej. Jak podsumo-
wałby Pan współpracę z poprzednim 
prezesem, Zbigniewem Trawką, i cze-
go oczekuje Pan (zarząd klubu) od 
nowego prezesa spółki – Michała 
Kosińskiego?

S.W.: Osobiście nie miałem i nie mam 
żadnych uwag do byłego dyrektora 
Zbigniewa Trawki, jak i nowego – Mi-
chała Kosińskiego. Liczę że z nowym 
dyrektorem nawiążemy wzajemną 
współpracę.

Prezes zaprasza wszystkich mieszkańców 
i młodzież na spotkania ligowe LKS-u.

oprac. Władysław Szczepaniak

Q
Stanisław Wojski   
fot. Władysław Szcze-
paniak

Nowy prezes UKS 2

Jak oświadczył prezes LKS-u, Stani-
sław Wojski, skład zarządu został od 
nowego sezonu poszerzony o jednego 
członka, który będzie pełnił funkcję 
dyrektora klubu do spraw związanych 
z promocją, sponsoringiem i sprawa-
mi technicznymi.
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Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986W zawodach zorganizowanych przez 

Lubońską Petankę w niedzielę, 6 sierp-
nia, wzięło udział 46 osób, w tym zawod-
nicy reprezentujący kluby zrzeszone 
w Polskiej Federacji Petanque: KP Lesz-
czynko, KSP Słowianka, Śremski KP, 
Hu�ec Miotający, ŚKPP Buler, KP Kali-
ska oraz Lubońska Petanka.
Turniej rozegrano systemem szwajcar-
skim na dystansie 7 rund. 1.  miejsce 
zajął dublet Mateusz Bartkowiak i Maciej 
Kiepsch, 2. – Paweł Pieprzyk i Przemy-
sław Broniek, a 3. – Karolina Fabiś i Piotr 
Maciejewski.
Cztery najlepsze zespoły zostały nagro-
dzone pamiątkowymi pucharami, 
a wśród wszystkich zawodników rozlo-
sowano nagrody rzeczowe: krzesła tury-

styczne, kółka i świnki do gry. Zawod-
nicy z innych miast, którzy mieli okazję 
być po raz pierwszy w tym roku na za-
wodach w Luboniu chwalili nowy bulo-
drom przy ul. Dojazdowej. Rywalizacja 
dostarczyła wielu sportowych emocji.
Współorganizatorem zawodów był LO-
SiR, a patronat medialny objęły „Wieści 
Lubońskie” oraz e-lubon.pl.
Turniej był współ�nansowany ze środ-
ków z Urzędu Miasta Luboń.

Lubońska Petanka zaprasza na Mistrzo-
stwa Lubonia w  bule pod patronatem 
Polskiej Federacji Petanque, które odbę-
dą się 24 września.

K.F.

Grand Prix Lubonia w bule

Q
Zwycięzcy Grand Prix Lubonia w bule

W sierpniu Straż Miejska podjęła łącznie 
692 różnych interwencji.
Wykonaliśmy m.in. 23 kontrole doko-
nania przyłącza nieruchomości do ka-
nalizacji sanitarnej, a także 16 kontroli 
rachunków na wywóz nieczystości płyn-
nych. Pragnę w  tym miejscu przypo-
mnieć, iż górna stawka opłat ponoszo-
nych przez właścicieli nieruchomości 
za wywóz nieczystości płynnych ze 
zbiorników bezodpływowych i  ich 
transport do punktu zlewnego wyno-
si na terenie Lubonia 37,80 zł brutto 
za 1 m³.
Aż 128 naszych interwencji było zwią-
zanych z  nieprzestrzeganiem zapisów 
„Ustawy o  wychowaniu w  trzeźwości 
i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. 
W 20 przypadkach działania te zakoń-
czyły się nałożeniem na osoby spożywa-
jące alkohol w  miejscach publicznych 
– grzywny mandatowej. Interwencji 
związanych z nieprzestrzeganiem „Re-
gulaminu utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Miasta Luboń” było 
w sierpniu 35. W głównej mierze doty-
czyły one niedozwolonego w tym okre-
sie spalania suszu ogrodowego. 
W 17 przypadkach nasze działania wią-
zały się z nieprzestrzeganiem przez wła-
ścicieli psów nakazanych i  zwykłych 

środków ostrożności przy trzymaniu 
zwierząt. Dwóch właścicieli czworono-
gów, które „uciekły” z  posesji, zostało 
ukaranych kredytowanymi mandatami 
karnymi. 13  razy interweniowaliśmy 
w  związku z  zanieczyszczeniem drogi 
publicznej.
W 53  przypadkach podejmowaliśmy 
interwencje, gdy kierujący pojazdami 
mechanicznymi zaparkowali je w sposób 
niezgodny z przepisami ruchu drogowe-
go. Z terenu naszego miasta usunęliśmy 
3 kolejne pojazdy mechaniczne, których 
stan techniczny wskazywał, iż są nieuży-
wane.
Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej wykonaliśmy 9 kontroli w miej-
scach zamieszkania osób korzystających 
z pomocy tej instytucji. Ponadto na rzecz 
MOPS- u w sierpniu wykonaliśmy jeden 
konwój wartości pieniężnych.
11 sierpnia nasze działania były związa-
ne z  intensywnymi opadami atmosfe-
rycznymi. Wraz z  innymi służbami, 
w tym przede wszystkim z Ochotniczą 
Strażą Pożarną i Państwową Strażą Po-
żarną, zabezpieczaliśmy miejsca, gdzie 
przejazd był niemożliwy lub groził nie-
bezpieczeństwem.

Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń

Kolejne loty lubońskich gołębi za nami. 
Oto wyniki młodych ptaków (podajemy 
wyniki tylko lubońskich hodowców):
QQ lot z Przytocznej, 13 sierpnia: 1. W. 

i S. Stankiewicz, 2. Tadeusz Nowak, 3. 
Piasecki-Piechocki;

QQ lot z Górzycy, 20 sierpnia, zaliczany do 
Mistrzostw Polski – w Oddziale Poznań 
miejsca 1 do 6: Piasecki-Piechocki; miej-
sca 11 do 13 i 14 do 18: Tadeusz Nowak; 
21 do 23: Krystian Paciorkowski;
QQ lot z Seelow I, 26 sierpnia, zaliczany 

do Mistrzostw Polski – w Oddziale Po-
znań miejsca 4 do 6: Tadeusz 
Waliczak, 9 do 11 i 13 do 20: 
Janusz Kołodziej, 21. Piasec-
ki-Piechocki;
QQ lot z Seelow II, 2.września 

zaliczany do Mistrzostw Polski 
– w Oddziale Poznań miejsce 
2. Ryszard Dziubalski, 4. Ta-
deusz Nowak, 5 i 6 Krystian 
Paciorkowski. Aż 9 gołębi 
w  pierwszej 20-stce należy 
do Tadeusza Waliczaka.
QQ lot z Seelow III, 9 września, 

zaliczany do Mistrzostw Polski 
– w Oddziale Poznań miejsce 
4. Tadeusz Waliczak, 10. W. 
i S. Stankiewicz, 15. Piasecki-
-Piechocki.
Te wyniki pozwalają wierzyć 
w  generalny sukces luboń-
skich hodowców w tegorocz-
nym rankingu Oddziału Po-
znań.

JN

Dobry lot

Q
Z ostatniego dnia wkładań gołębi pocztowych 
w sezonie 2017

Ochotnicza Straż Pożarna wykonała 
w sierpniu 63 interwencje w Luboniu, 
Poznaniu i okolicznych gminach.
QQ 1.08 – zabezpieczanie miejsca zerwania 

linii energetycznej w Poznaniu;
QQ 2.08 – usuwanie skutków nawałnic 

– 7 akcji w Poznaniu (powalone drze-
wa i gałęzie) i 5 w Luboniu (zalana ul. 
Dworcowa; naderwane konary drzew na 
ul. Kościuszki, Pułaskiego i 11 Listopa-
da; drzewo na linii energetycznej na ul. 
Żabikowskiej);
QQ 3.08 – usuwanie gałęzi z linii energe-

tycznej przy ul. Klonowej;
QQ 4.08 – usuwanie naderwanego konaru 

drzewa na ul. 11 Listopada; rozpoznanie 
zagrożenia (szerszenie) przy ul. Wojska 
Polskiego;
QQ 5.08 – sprawdzanie monitoringu sys-

temu przeciwpożarowego oraz rozpozna-
nie zagrożenia w związku z obecnością 
os na ul. Źródlanej;
QQ 6.08 – pożar domu w Głuchowie;
QQ 7.08 – zagrożenie ze strony os (ul. 

Wschodnia i Źródlana w Luboniu oraz 
Poznań);
QQ 8.08 – powalone drzewo na drodze 

w Szreniawie;
QQ 9.08 – otwarcie mieszkania na ul. Ar-

mii Poznań i wypadek na ul. Poznańskiej 
w Łęczycy;
QQ 10.08 – neutralizacja substancji ropopo-

chodnej na ul. Chudzickiego i rozpoznanie 
zagrożenia (osy) przy ul. Wschodniej;
QQ 11.08 – pomoc przy lądowaniu Lot-

niczego Pogotowia Ratunkowego na ul. 
Głogowskiej w Poznaniu oraz usuwanie 
skutków nawałnicy – powalone drzewo 
w Puszczykowie i zalania w Luboniu (ul. 
Dworcowa, Konarzewskiego i Szreniawska; 

Leśmiana, Armii Poznań i  Lemańskie-
go – piwnice, Kościuszki – piekarnia, ul. 
Nagietkowa i Wschodnia w Luboniu oraz 
Północna w Łęczycy – garaże; usuwanie 
zagrożenia na ul. Sobieskiego i udrażnianie 
cieku przy ul. Nad Żabinką);
QQ 12.08 – pożar w Pożegowie;
QQ 13.08 – przecinanie biżuterii przy ul. 

Żabikowskiej oraz zabezpieczanie zerwanej 
linii energetycznej na ul. Konopnickiej;
QQ 14.08 – wypadek na drodze S11;
QQ 15.08 – kolizja na ul. 11 Listopada;
QQ 16.08 – zagrożenie w związku z osami 

na ul. Chopina;
QQ 17.08 – 3-krotne rozpoznanie zagro-

żenia w związku z szerszeniami i osa-
mi (Kilińskiego, Streicha, Świerkowa), 
uszkodzenie gazociągu na ul. Miłosza, 
otwieranie mieszkania na ul. Lipowej;
QQ 19.08 – pożar samochodu w Komor-

nikach;
QQ 23.08 – ptak w przewodzie wentyla-

cyjnym na ul. Jachtowej;
QQ 25.08 – powalone drzewo na ul. Le-

śmiana i pomoc pogotowiu ratunkowe-
mu na Źródlanej;
QQ 26.08 – osy na ul. Granicznej;
QQ 27.08 – wypadek na ul. Głogowskiej 

w Poznaniu i pożar trawy przy ul. Nie-
złomnych;
QQ 28.08 – zagrożenie ze strony os przy 

ul. Niepodległości;
QQ 29.08 – zadymienie w skrzynce ga-

zowej w Plewiskach;
QQ 30.08 – neutralizacja substancji ro-

popochodnej na ul. Platanowej;
QQ 31.08 – zagrożenie przez szerszenie 

na ul. 3 Maja.
Na podstawie danych z OSP

HS

Kronika strażacka
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QQ 01.08 – Przy ul. Żabikowskiej zatrzyma-
no mężczyznę kierującego samochodem 
podejrzanego, że jest nietrzeźwy (pobrano 
krew do analizy).
QQ 01.08 – dwóch mężczyzn ukradło z su-

permarketu Intermarché przy ul. Żabi-
kowskiej maszynki do golenia i alkohol. 
Jednego ze sprawców zatrzymano, drugi 
jest poszukiwany (straty: 
ponad 600 zł).
QQ 01.08 – jeden z miesz-

kańców ul. Piotra Skargi 
znieważył publicznie �agę 
państwową wywieszając ją 
przekreśloną czarną farbą.
QQ 02.08 – podczas nie-

obecności domowników, 
nieznany sprawca wyłamał 
okno kuchenne i wtargnął 
do domu jednorodzinne-
go przy ul. Bocznej, skąd 
skradł pieniądze i biżute-
rię. Na miejscu zdarzenia 
technik kryminalistyki zabezpieczył ślady.
QQ 02.08 – lubońscy policjanci zatrzymali 

w Poznaniu, przy ul. Chłapowskiego męż-
czyznę, który w lipcu włamał się do budki 
z lodami i dokonał innych kradzieży na 
terenie naszego miasta.
QQ 04.08 – nieznany sprawca wybił szybę 

w oknie kuchennym domu jednorodzin-
nego przy ul. Nowej i skradł biżuterię. 

Technik kryminalistyki zabezpieczył sto-
sowne ślady (straty: 7 000 zł).
QQ 05.08 – właścicielka posesji przy ul. 

Wojska Polskiego zgłosiła, że nieznany 
sprawca otruł biegające w ogrodzie psa 
i kota. Na szczęście czworonogi przeżyły.
QQ 06.08 – nieznany sprawca przywłasz-

czył sobie telefon komórkowy znajdują-
cy się w świetlicy Ro-
dzinnych Ogródków 
Działkowych „Pokój” 
przy ul. Świerczewskiej.
QQ 08.08 – przy ul. 

Kochanowskiego za-
trzymano nietrzeźwego 
kierowcę – obywatela 
Ukrainy (2,7 promila).
QQ 09.08 – mieszka-

niec Poznania przy-
właszczył sobie wó-
zek widłowy znaj-
dujący się na posesji 
przy ul. Granicznej 

(straty: 8 000 zł).
QQ 10.08 – przy ul. Ks. Streicha nieznany 

sprawca wyważył okno w piwnicy i wła-
mał się do remontowanego domu. Skradł 
kuchenkę gazową, baterię kuchenną oraz 
narzędzia. Technik kryminalistyki zabez-
pieczył stosowne ślady (straty: 5 000 zł).
QQ 10.08 – byli dzierżawcy i pracownicy 

jednej z �rm przy ul. Dworcowej oddali 

POLICJA - STRAŻ / BAW SIĘ Z NAMI

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

W sierpniu w Luboniu 
skradziono jeden samo-
chód, zatrzymano 6 nie-

trzeźwych kierowców. 
Policja zatrzymała na 
gorącym uczynku lub 

w bezpośrednim pościgu 
13 sprawców, 6 osób po-

szukiwanych oraz wylegi-
tymowała 300

W Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu, dla mieszkańców Wielko-
polski funkcjonuje bezpłatny „Policyjny 
telefon zaufania i 10 minut”: 800 130 334. 
Infolinia jest czynna przez całą dobę, 
a dyżurujący policjanci przyjmują od 
zgłaszających sprawy dotyczące szcze-
gólnie: braku reakcji lub przewlekłego 
oczekiwania na policję w sprawie zgło-
szenia przestępstwa lub wykroczenia, 
na informacje o  ich sprawcach, gdy 
zgłaszający nie chce osobiście zawia-
domić o przestępstwie i zachować ano-
nimowość, ukrywających się osobach 
podejrzanych, a także działaniach lub 
powiązaniach przestępczych policjantów.

na złom nowe kontenery i wprowadzili 
w błąd pracodawców, informując ich, że 
nie nadawały się do użytku. Następnie 
owe kontenery zostały ponownie prze-
malowane, oklejone danymi �rmy i od-
sprzedane (straty poniesione przez �rmę: 
6 000 zł).
QQ 11.08 – z  niezabezpieczonego po-

mieszczenia na z posesji przy ul. Krętej 
skradziono klucz udarowy i  skrzynkę 
narzędziową (straty: 600 zł).
QQ 12.08 – z  niestrzeżonego parkingu 

przy ul. Wschodniej skradziono suzuki 
(straty:40 000 zł).
QQ 15.08 – przy ul. Poznańskiej zatrzy-

mano nietrzeźwego, 16-letniego chłopca 
jadącego skuterem (0,3 promila).
QQ 17.08 – przy ul. Kościuszki zatrzyma-

no mężczyznę posiadającego przy sobie 
narkotyki.
QQ 20.08 – z otwartego domu jednoro-

dzinnego przy ul. Ratajczaka skradziono 
telewizor i dekoder (straty: 800 zł).
QQ 20.08 – Mieszkanka Lubonia uszko-

dziła dwa samochody zaparkowane przy 
ul. Sikorskiego, zarysowując ich powłokę 
lakierniczą.
QQ 21.08 – przy pl. Edmunda Bojanow-

skiego zatrzymano mężczyznę kierującego 
pojazdem, pomimo posiadania zakazu.
QQ 21.08 – przy ul. Dębieckiej zatrzyma-

no nietrzeźwego kierowcę – obywatela 
Niemiec (1,4 promila).
QQ 22.08 – w Głuchowie przy ul. Komor-

nickiej lubońscy policjanci ujęli kierowcę, 
który wcześniej nie reagował na próby 
zatrzymania do kontroli. Okazało się, że 
kierujący pojazdem nie miał ku temu 
uprawnień.

QQ 24.08 – przy ul. Armii Poznań zatrzy-
mano mężczyznę kierującego pojazdem, 
pomimo posiadania zakazu.
QQ 24.08 – przy ul. Dworcowej zatrzyma-

no nietrzeźwego kierowcę (1,1 promila).
QQ 25.08 – przy ul. Sobieskiego zatrzymano 

nietrzeźwego kierowcę (1 promil), który 
prowadził samochód, pomimo orzeczo-
nego przez sąd zakazu. Ponadto okazało 
się, że zatrzymany był poszukiwany w celu 
doprowadzenia do aresztu śledczego.
QQ 29/30.08 – skradziono koła od citro-

ena zaparkowanego przy ul. Wschodniej 
(straty: 1 000 zł).
QQ 31.08 – przy ul. Ks. Streicha zatrzy-

mano mężczyznę kierującego pojazdem, 
pomimo posiadania zakazu.
Na podstawie danych Policji

Paweł Wolniewicz

QQ Stu lat i jednego dnia dłużej z okazji 
urodzin – córce Joannie Brzezinka – 
życzy tata Jacek.
QQ W dniu podjęcia tak wielkiej decyzji 

o Waszym ślubie dla serca i szczęścia – 
Magdalenie Bogackiej-Bartczak i Ro-
bertowi Dziembowskiemu składamy 
życzenia niezmiernego powodzenia od 
Kowbojskiego Miasteczka w Luboniu.
QQ Michałowi i Iwonie Komischkom ży-

czymy z okazji ślubu błogosławieństwa 
Bożego na nowej, wspólnej drodze życia. 
Od teraz smutki i radości dzielicie na pół.
QQ Burmistrzowi Mateuszowi Mikołaj-

czakowi życzymy sukcesów w pracy dla 
miasta, spełnienia planów zawodowych 
i osobistych oraz szczęścia rodzinnego.
QQ Przewodniczącej Rady Miasta – Tere-

sie Zygmanowskiej – życzymy dobrych 
decyzji dla pomyślności mieszkańców 
Lubonia, zdrowia i radości osobistych.
QQ Dyrektor Reginie Górniaczyk z okazji 

nadchodzących imienin życzymy speł-
nienia w pracy zawodowej, zdrowia i ra-
dosnych spotkań w gronie rodzinnym.
QQ Naszemu niezawodnemu Koledze i po-

mocnikowi – Michałowi Schmidtowi – 
pełni szczęścia rodzinnego i  sukcesów 
w życiu zawodowym życzy redakcja „WL”.
QQ Otuleni zdrowiem i miłością, odważnie 

świat zdobywajcie. Spełniajcie marzenia 
i życie kochajcie. Bądźcie szczęśliwi i ra-
dością tryskajcie oraz że kochamy Was 
nad życie, zawsze pamiętajcie. Adasiowi 
z okazji 1. urodzin i Wojtusiowi z okazji 
6. najlepsze życzenia składają rodzice.

Z serca
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QQ Z  okazji przypadającej we wrze-
śniu 32.  rocznicy ślubu – Bożenie 
i  Wiesławowi Chermułom życzę 
wszystkiego najlepszego. Syn Marcin
QQ - W 32.  rocznicę ślubu życzymy 

Wam, aby płomień Waszej miłości 
nigdy nie słabnął, a  Wasze dzieci 
i wnuki chowały się szczęśliwie w jego 
cieple i blasku. Wiesławowi i Boże-
nie Chermułom – Małgosia z Ireną.
QQ Z okazji pięknego jubileuszu, jakim 

są Sza�rowe Gody (45 lat małżeństwa), 
dla Danuty i Jerzego Okoniewskich, 
najserdeczniejsze życzenia błogosła-
wieństwa Bożego, miłości i dalszych 
długich lat życia w zdrowiu składają 
Radosław, Ola oraz wnuk Franek.
QQ Igusiu, Grzesiu! Już 5 lat minę-

ło od tej uroczystej chwili, gdyście 
w  kościele złożyli sobie przysięgę. 
W dniu drewnianej rocznicy, życzę 
by życie dało Wam w darze wszystko, 
co najlepsze. Niech los Wam sprzyja, 

spełniają  się wspólne plany, a  Wa-
sze serca zawsze pamiętają przysięgę 
sprzed lat. Mama Krystyna
QQ Idze Przybył i Grzegorzowi Ro-

chatce, z okazji drewnianej rocznicy 
ślubu pragnę złożyć serdeczne życzenia: 
miłości, zdrowia i powodzenia, a każdy 
następny rok razem spędzony niech 
będzie piękny i wymarzony. Emilka
QQ Rocznica Ślubu Drewniana to ważna 

chwila, niech będzie dla Was bardzo 
miła. Pragniemy złożyć życzenia: mi-
łości, zdrowia i powodzenia, a każdy 
rok razem spędzony niech będzie 
piękny i wymarzony. Agnieszce i Łu-
kaszowi Czerwińskim życzy mama 
z Maciejem. 

Na kolację do restauracji „Villa Montana” przy ul. Poniatowskiego 14 wy-
biorą się w tym miesiącu państwo Danuta i Jerzy Okoniewscy. Życzymy 
przyjemności. Prosimy o kontakt redakcją.

Kolacja we dwoje

BAW SIĘ Z NAMI

Jak przesłać życzenia?
Życzenia do rubryk: „Z serca” i „Kolacja we dwoje” można kierować do re-
dakcji: e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl), SMS-em [pod numer 
71068 wysłać: TC.WLZSERCA.(treść życzeń do 160 znaków), koszt usługi – 1 zł 
netto (1,23 zł z VAT)], na kartkach (wrzucać do niebieskich skrzynek pocz-
towych na terenie miasta lub przynieść do redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).

(red)

Szlakiem Architektury Przemysłowej
Terminy wycieczek w  roku kulturalnym 2017-2018: 30.09.2017, 28.10.2017, 
25.11.2017, 02.12.2017, 20.01.2018, 10.02.2018, 24.03.2018, 21.04.2018, 
26.05.2018, 09.06.2018
Zapisy i informacje – Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97, tel. 61 8130 072

Magda Baranowska

Trudne zadanie rozwiązane! Brawo dla tych którzy wiedzieli, że rebusy przedsta-
wiały nazwy trzech miast partnerskich Lubonia: Rouen we Francji, Bumbesti-Jiu 
w  Rumunii i  Montfoort w  Holandii. Nagroda-niespodzianka przypadła Natalce 
Rożek. Dziś nowe zadanie: krzyżówka; mam nadzieję, że będzie dla was łatwiejsza.
Odgadnij hasła, a następnie odczytaj litery w oznaczonych na szaro polach (kolejno 
z lewej do prawej i od góry do dołu), to będzie właściwe rozwiązanie.

1. okrąg wyznaczający granicę między tym, co widzimy a tym, co zasłania Ziemia, 
linia pozornego stykania się ziemi z niebem
2. gatunek chrząszcza, np. majowy lub kasztanowy
3. służy do ostrzenia kredek lub ołówka
4. zbiera nektar i produkuje z niego miód.
5. rozwiązujesz ją nie tylko dla przyjemności, ale także, by ćwiczyć mózg
6. roślina, siejemy ją często na święta wielkanocne – do jedzenia i dla ozdoby
7. oczyszczamy i dezynfekujemy rany, by nie wdało się w nie niebezpieczne …
8. pijemy z niej kawę lub herbatę, często ze spodkiem
9. rodzaj samochodu, przeznaczony do przewożenia większych i cięższych ładunków
10. rama, w której osadza się drzwi lub okna

Pozdrawiam wszystkich lubiących łamigłówki i czekam na hasło – jeden wyraz.
Pani Literka

Łamigłówki pani Literki
ZAGADKI  DLA  DZIECI

Zabawa polega na odgadywaniu cie-
kawych i  charakterystycznych miejsc 
w Luboniu. Prosimy określić, co przed-

stawia opublikowana fotografia i gdzie 
obiekt się znajduje. Odpowiedzi moż-
na przesyłać (również pocztą elektro-

Zgadnij, co to?

Q
Szeregowce przy ul. Kurowskiego   fot. Piotr P. Ruszkowski

niczną), dostarczać do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a lok. 62) albo wrzucać 
do niebieskich skrzynek „Wieści Lu-
bońskich” na terenie miasta. Kartki 
z  dopiskiem: „Zgadnij, co to” muszą 
być podpisane imieniem i nazwiskiem 
uczestnika konkursu. Wśród tych, któ-
rzy nadeślą poprawne odpowiedzi, 
rozlosujemy upominki. Prosimy też 
o nadsyłanie swoich propozycji (foto-
grafii).

Opublikowane w  ubiegłym miesiącu 
zdjęcie przedstawiało charakterystyczną 
zabudowę szeregową, mieszkaniową 
przy ul. Kurowskiego, pomiędzy ul. 
Rydla a  Dworcową. Spośród popraw-
nych odpowiedzi wylosowaliśmy tę, któ-
rą nadesłał Marcin Wieczorek z ul. To-
polowej. Po odbiór niespodzianki zapra-
szamy do redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/62) w godzinach dyżurów.

(red)

Q
Zgadnij, co za obiekt i gdzie się znajduje?   fot. Hanna Siatka
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Nasza krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca września, na kartce pocztowej, dostarczyć do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/62, patrz mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich 
skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie 
odgadną hasło, wylosujemy nagrodę, którą ufundowała �rma MALIBU z ul. Sikor-
skiego.
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w  poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: 
„Lato w mieście”. Nagrodę wylosował: Lech Pytlak z ul. Malinowej. Gratulujemy! 
Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Poziomo:
 1.  pług, obsypnik
 4.  włoski biały marmur
 7.  cyrk lodowcowy
 8.  górna część ubrania sportowego
 9.  odmiana kotów i królików
 10.  brat Czecha i Lecha
 11.  poczet, orszak, asysta
 14.  wódz rzymski w I w. n.e.
 17.  osprzęt – zespół pomocni-

czych urządzeń i elementów
 21.  zapaśnik, ciężarowiec, herkules
 24.  oszust, łotr, hulaka
 25.  podstawa armaty
 26.  ischias
 27.  popularna potrawa z ryb za-

lanych sosem z papryką
 29.  japoński sport – za-

pasy dla otyłych
 31.  budowla łącząca brzegi rzeki
 32. typ �ata
 33.  rzeka zapomnienia z mi-

tologii greckiej
 34.  potocznie czarna kawa z nie-

wielką ilością śmietanki

Pionowo:
 1.  złodziej, łupieżca
 2.  mieć … język, nie 

umieć się zachować
 3.  dwukołowa taczka
 4.  piękno, uroda, czar
 5.  karność, dyscyplina, usta-

lony porządek
 6.  córka króla Arkadii z mi-

tologii greckiej
 12.  ukrop, wrzątek
 13.  towarzyszka łowów Artemidy
 15.  stary, zniszczony sprzęt, rupieć
 16.  automatyczny zamek do drzwi
 17.  kłopot, tarapaty
 18.  znaczek, żeton
 19.  balas, balustrada
 20.  odmiana pinczera
 22.  obraźliwie o wyznają-

cym poglądy lewicowe
 23.  potrawa z surowego mięsa
 27.  sznur
 28.  fan
 30.  prezent, podarunek

oprac. Bernard Stachowiak

14 października br. Zespół Szkół Lice-
alno-Technicznych przy ul. 28 Czerwca 
1956 nr 352/360 w Poznaniu (od 1 wrze-
śnia 2017 r. Technikum nr 19 im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego), dawniej 
m.in. Technikum Mechaniczne nr  1) 
będzie świętować 70-lecie.
Program Zjazdu przedstawia się nastę-
pująco:
QQ godz. 9-10 – Msza św. koncelebro-

wana pod przewodnictwem ks. Marka 
Matyby, sprawowana z  udziałem księ-
ży absolwentów w kościele pw. Świętej 
Trójcy na Dębcu; uroczysty przemarsz 
do budynku szkoły,
QQ godz. 11-12.30 – uroczystość główna 

w  auli audiowizualnej, z  udziałem za-
proszonych gości, absolwentów, byłych 
i obecnych pracowników oraz uczniów 
ZSL-T,

QQ godz. 12.30-15 – zwiedzanie szkoły 
i wystaw związanych z jej historią, spo-
tkania koleżeńskie absolwentów w salach 
dydaktycznych, poczęstunek w sali gim-
nastycznej.
Możliwość rejestracji uczestników oraz 
odbiór okolicznościowych pamiątek ze 
Zjazdu – w holu szkoły (na parterze) od 
godz. 8.
Zapraszamy do udziału w  jubileuszu 
wszystkich Nauczycieli, Pracowników 
i Absolwentów.
Bliższe informacje o  Zjeździe można 
znaleźć na stronie: www.zslt.edu.pl lub 
www.technikum19.edu.pl, albo otrzymać 
bezpośrednio w  szkole pod nr. 
61  832  00  33 wew.  15 u  pani Iwony 
Spychalskiej.

H.D.

Na str. 48 czytaj o historii placówki.

Jubileusz Mechanika

Kowbojskie Miasteczko przy ul. Kwiatowej 30 
organizuje w niedzielę, 24 września, kolejną 
imprezę na rzecz bezdomnych i bezpańskich 
zwierząt przebywających w  poznańskim 
schronisku. Osoby, które chciałyby wesprzeć 
placówkę, zapraszamy na godz. 14 z psia-
kami, a także bez nich. Wstęp i udział jest 
wolny! Weźmiecie udział w konkurencjach 
sportowych połączonych z zabawą z waszym 
czworonogiem. Osoby nieśmiałe mogą obser-
wować uczestników. Czekają na Was nagrody 
i upominki! Konkursy i zabawy dla dzieci!
Posiadasz niepotrzebne koce, legowiska, 
smycze, kagańce, miski, kuwety, artykuły, 
zabawki, budy, gadżety, które już nie są po-
trzebne Twojemu pupilowi, nie wyrzucaj! 
Przynieś je do kowbojskiego miasteczka 
i  przekaż na dobroczynną akcję. Karmę 
oraz inne artykuły przyjmujemy również 
w kowbojskim miasteczku od poniedziałku 
do niedzieli w godzinach popołudniowych.
Kontakt: 511 563 491 (organizator – Zbi-
gniew Henciel) oraz 604 379 755 (Jacek 
Przebierała), 602 751 318 (Dorota Prze-
bierała) i 61 813 09 06.

Na terenie westernowego miasteczka pod-
czas akcji dobroczynnej, dostępni i  po-
mocni będą: lekarz weterynarii (badania 
i porady medyczne) i groomer (fryzjer dla 
psów). Poza tym czekają: stoiska z karmą 
dla zwierząt i  poradami żywieniowymi; 
kiermasz książek i różności przeznaczo-
nych na akcję. Atrakcją będzie pies asy-
stujący osobie niepełnosprawnej, który 
zademonstruje pomoc w  codziennych 
obowiązkach życiowych swojej pani. Na 
koniec zapraszamy na �lm przygodowy 
emitowany na dużym ekranie.
Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Zbigniew Hanciel
organizator

Wystawa psów u kowbojów
5. edycja akcji charytatywnej „Nasz wierny przyjaciel”



9/2017

56

CO, GDZIE, KIEDY

Spis zapowiedzi imprez, spotkań, posiedzeń władz miasta, akcji, turniejów 
itp., zebranych w jednym miejscu. Apelujemy do organizacji i czytelników 
o przekazywanie nam tych informacji.

Co, gdzie, kiedy

QQ do końca września 2017 r. – wystawa 
czasowa „Usunięcie żywotnych sił. Dzia-
łalność Einsatzgruppe VI w Wielkopol-
sce 1939 r.” – Muzeum Martyrologiczne 
w Żabikowie, ul. Niezłomnych
QQ 16 września, godz. 12 – Teatrzyk Japoń-

ski „Kamishibai” – „Ogród niebios” – wstęp 
5 zł – Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 18 września, godz. 16-18 – dyżury 

radnych dla mieszkańców: Paweł An-
drzejczak – Urząd Miasta, pl. E. Boja-
nowskiego  2; Paweł Krzyżostaniak – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42; 
Marek Samulczyk – Gimnazjum nr  1, 
ul. Armii Poznań 27; Hieronim Gawel-
ski – Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 18 września, godz. 17 – Kino „Ka-

mera” – projekcje nowości �lmowych 
w  kameralnej atmosferze – wstęp 5  zł 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 23 września, godz. 12 – Gry i zabawy 

z książką „Pachnące i  smakowite opo-
wieści Joanny Krzyżanek – wstęp 5  zł 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 23 września, godz. 16 – Stella Luboń 

– Olimpia Poznań – boisko, ul. Szkolna
QQ 24 września, Mistrzostwa Lubonia 

w bule pod patronatem Polskiej Federacji 
Petanque – bulodrom, ul. Dojazdowa

QQ 24 września, godz.  14 – V Chary-
tatywna Wystawa Psów – miasteczko 
country, ul. Kwiatowa 30
QQ 25 września, godz. 17 – Kino „Ka-

mera” – nowości �lmowe w kameralnej 
atmosferze – wstęp 5  zł – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 27 września, godz. 17 – „Kotek i kogu-

tek” dla dzieci, Teatr „Duet” – wstęp 5 zł 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 28 września, godz.  10 – spotkanie 

autorskie z  Tomaszem Kruczkiem – 
wstęp wolny – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 30 września, godz. 12 – Mały nauko-

wiec – wstęp 5 zł – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 30 września, godz. 16 – LKS – 1922 Le-

chia Kostrzyn – stadion miejski, ul. Rzeczna
QQ 2 października, godz. 16-18 – dyżu-

ry radnych dla mieszkańców: Andrzej 
Okupniak – Urząd Miasta, pl. E. Boja-
nowskiego 2; Tomasz Kołodziej – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42; Paweł 
Wolniewicz – Gimnazjum nr 1, ul. Armii 
Poznań 27; Karolina Wilczyńska-Kąkol 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 2 października, godz. 17 – Kino „Ka-

mera” – nowości �lmowe w kameralnej 

atmosferze – wstęp 5  zł – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ - 3 października, godz. 17 – wykład 

historyka Michała Szwackiego – wstęp 
wolny – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42
QQ 4 października, godz. 12 – Poezja 

i malarstwo „Lustro czasu” – spotkanie 
z poetą, prozaikiem, autorem tekstów 
piosenek, Andrzejem Tadeuszem Ma-
cury; wystawa prac Barbary Kozieł-
-Gawrońskiej – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 4 października, godz. 17 – „Podró-

że z pasją – Maroko” – wstęp wolny – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 7 października – Bieg Pamięci Orląt 

Lwowskich organizowany przez Związek 
Strzelecki „Strzelec” – ul. Rzeczna 1 – 
patrz też na str. 53
QQ 7 października, godz. 12 – Teatrzyk 

Japoński „Kamishibai” – „Trzy świnki” 
– wstęp 5  zł – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 7 października, godz. 16 –Stella Luboń 

– Lider Swarzędz – boisko, ul. Szkolna
QQ 9  p a ź d z i er n i k a ,  g o d z .   1 7  – 

Kino „Kamera” – nowości filmowe 
w kameralnej atmosferze – wstęp 
5 zł – Biblioteka Miejska, ul.  Ża-
bikowska 42
QQ 10 października, godz. 17 – Spotka-

nie autorskie z Magdaleną Ludwiczak. 
Wstęp wolny – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 11 października, godz. 18 – Wokół 

Wielkiej Sceny – red. Piotr Nędzyński, 

Roma Jakubowska Handke – wstęp 5 zł 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 14 października, godz. 12 – teatrzyk 

dla dzieci, Teatr „Kulturka” – wstęp 5 zł 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 14 października – obchody 70-lecia 

Zespołu Szkół Licealno-Technicznych 
(ZSL-T) – Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 
nr 352/360 – szczegóły str. 48
QQ 14 października, godz. 16 – LKS – 

Wiara Lecha Poznań – stadion miejski, 
ul. Rzeczna
QQ 15 października, godz. 11 – Pogrom 

Luboń – Skra Wielkopolska Otusz – sta-
dion miejski, ul. Rzeczna
QQ 16 października, godz. 12 – „Kultura 

na oku” – warsztaty aktorskie z Januszem 
Andrzejewski, aktorem Teatru Nowego 
w Poznaniu – wstęp wolny 
QQ 16 października, godz. 16-18 – dyżu-

ry radnych dla mieszkańców: Kazimierz 
Górecki – Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego  2; Piotr Izydorski – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42; Katarzyna 
Ekwińska – Gimnazjum nr 1, ul. Armii 
Poznań  27; Dorota Franek – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 16 października, godz.  17 – Kino 

„Kamera” – nowości �lmowe w kameral-
nej atmosferze – wstęp 5 zł – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 17 października, godz. 17 – spotka-

nie autorskie – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 18 października, godz. 17 – karaoke 

– wstęp wolny – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42                           oprac. HS

Lubońscy Seniorzy, rozpoczęto rekru-
tację na kolejny, siódmy rok zajęć 
w LUTW. W programie studiów m.in.: 
pasjonujące wykłady i  prelekcje, wy-
cieczki, rajdy, spotkania integracyjne 
oraz wyjścia do Filharmonii Poznań-
skiej. Formularze rekrutacyjne są do-
stępne w Bibliotece Miejskiej przy ul. 
Żabikowskiej i w Ośrodku Kultury przy 
ul. Sobieskiego. Już dziś społeczność 

LUTW zapraszana na inaugurację roku 
akademickiego w poniedziałek, 2 paź-
dziernika, w Szkole Podstawowej nr 5 
(przedtem Gimnazjum nr 2) przy ul. 
Kołłątaja 1 o godz. 18.30. Tradycyjnie 
uświetni ją swoim występem chór 
„Bard”, zaś wykład inauguracyjny wy-
głosi lubonianin, prof. Arnold Berna-
ciak.

PAW

Uniwersytet zaprasza
Bądź aktywny w III wieku – trwa rekrutacja w Lubońskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku (LUTW)

24 sierpnia ruszyły zapisy do 7. edycji 
Lubońskiego Biegu Niepodległości. 
Impreza na dystansie 10  km, której 
organizatorem jest Ronin Running, 
odbędzie się tradycyjnie w Dzień Nie-
podległości, tj. w piątek, 11 listopada 
2017  r., a  start nastąpi o  godz.  11:11 
z ul. Wojska Polskiego, na wysokości 
hali LOSiR w Luboniu. W ramach te-
gorocznej imprezy po raz pierwszy 
zostaną rozegrane Mistrzostwa Wiel-
kopolski w biegu na 10 kilometrów.
W tegorocznej imprezie zaplanowany 
jest start 1500 biegaczy. Na początku 
września na liście startowej znajdowa-
ło  się już ponad 650 uczestników, 
a z każda chwilą chętnych przybywa. 
Wpisowe przez pierwszy miesiąc wy-
nosi 44 zł (dla osób powyżej 60. roku 
życia – 15  zł). W  tej cenie każdy 
uczestnik, oprócz numeru startowego, 
otrzyma pakiet startowy zawierający: 
odlewany medal za ukończenie biegu, 
rogal świętomarciński oraz butelkę 
wody mineralnej, posiłek regeneracyj-
ny po biegu, flagę Polski, a każda z pań 
– kwiat.
Pierwszą edycję biegu ukończyło 326 
zawodników. Natomiast rok temu za-
meldowało się na mecie 1060 uczest-
ników, wśród nich Natalia Madaj – 
złota medalistka olimpijska w wioślar-
stwie. Najszybciej z trasą zeszłorocznej 
edycji uporali  się Błażej Brzeziński, 
który 10-kilometrowy dystans ukoń-

czył z czasem: 31:37, oraz Aleksandra 
Brzezińska, która ukończyła bieg 
w czasie 36:32.
W trakcie tegorocznej edycji rozgry-
wane będą również Mistrzostwa 
31.  Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w  Krzesinach. Nagrodzeni zostaną 
także: najlepsza lubonianka i lubonia-
nin oraz biegacz i  biegaczka z  flagą, 
a wszyscy uczestnicy rywalizować będą 
w  15.  kategoriach wiekowych. Dla 
najlepszych przewidziano nagrody fi-
nansowe, a w kategoriach wiekowych 
na najszybszych zawodników czekają 
bony na zakup sprzętu sportowego. 
Dodatkowo tradycyjnie już odbę-
dzie się konkurs dla lubońskich szkół 
podstawowych pod nazwą „Mistrz 
Kibicowania”, który polega na dopin-
gowaniu uczestników biegu w specjal-
nie wytyczonych strefach kibica.
Konwencja Biegu Niepodległości nie 
zamyka się tylko w ramach imprezy 
sportowej, dlatego organizatorzy za-
praszają do udziału w  wielu dodat-
kowych atrakcjach przygotowanych 
specjalnie na ten dzień. Sponsorem 
głównym imprezy jest firma Luvena 
SA, Urząd Miasta Luboń oraz Hur-
townia Dodatków Krawieckich u Ste-
fana.
Więcej szczegółów na stronie zawo-
dów:  
www.lubonskibiegniepodleglosci.eu

LKB

Kolejny Bieg Niepodległości

QQ Wokół sztuki – Wokół fotogra�i – za-
jęcia skierowane dla dorosłych i młodzie-
ży (począwszy od szkół gimnazjalnych)
QQ Plastyka – zajęcia dla dzieci, młodzie-

ży i dorosłych
QQ Pomysłowe dekoracje – zajęcia dla 

dorosłych i młodzieży
QQ Zajęcia rytmiczno-plastyczne „Tup-

tusie” dla dzieci od 2 do 4 lat
QQ Klasa śpiewu rozrywkowego – zaję-

cia indywidualne dla dzieci i dorosłych
QQ Gra na instrumentach (gitara, key-

board, pianino – zajęcia indywidualne; 
�ażolet – zajęcia grupowe)
QQ Zabawa z baletem dla dzieci 4-6 lat
QQ Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego 

„Lubonie” (5-10 lat)
QQ Hip-Hop – grupy w wieku od 5 do 

12+ lat

QQ Zumba dla dorosłych
QQ Merengue-salsa-hip-hop dla dzieci 

7-10 lat
QQ Robotyka dla dzieci 7-13 lat
QQ Gimnastyka – zajęcia relaksacyjne 

dla seniorów
QQ Joga dla dorosłych
QQ Ceramika dla dzieci – nowość
QQ Angielski dla dzieci – grupy wiekowe 

od 3 do 13 lat
QQ Hiszpański dla dorosłych
QQ Eduland – zajęcia przygotowujące 

do testów gimnazjalnych i maturalnych
QQ Porady dietetyka
QQ Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97, 

www.oklubon.pl; oklubon@tlen.pl; tel. 
61 813 00 72 i 500 287 325

OK

Ośrodek Kultury
Propozycje zajęć na rok kulturalny 2017-2018
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Zgony

Śluby

17.08.2017 r.
QQ Janina Mankus ur. 1937 r.

18.08.2017 r.
QQ Witold Adamczak ur. 1952 r.

21.08.2017 r.
QQ Stefan Przedwojski ur. 1936 r.

22.08.2017 r.
QQ Agata Budzyńska ur. 1971 r.

25.08.2017 r.
QQ Marianna Jasińska ur. 1925 r.

29.08.2017 r.
QQ Krystyna Szczepańska ur. 1927 r.

USC

05.08.2017 r.
QQ Alojzy Deska ur. 1950 r.

09.08.2017 r.
QQ Helena Kaczmarek ur. 1950 r.

11.08.2017 r.
QQ Andrzej Choroszyński ur. 1940 r.

16.08.2017 r.
QQ Maksymilian Płotkowiak ur. 1932 r.
QQ Henryk Nadolski ur. 1951 r.

QQ Marcelina Jankowska  
 i Adrian Wawrzyniak
26.08.2017 r.
QQ Joanna Socha i Sławomir Romanowski
QQ Joanna Woźniak i Marcin Piotrowicz
QQ Katarzyna Sułkowska i Paweł Sławiński

W sierpniu zawarto 24 związki mał-
żeńskie, pozostałe pary nie wyraziły 
zgody na publikację danych.

11.08.2017 r.
QQ Izabela Mikulska i Sebastian Lis

12.08.2017 r.
QQ Magdalena Hercke i Leszek Bauer

25.08.2017 r.
QQ Dorota Miklasiewicz  

 i Marcin Paruszewski

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

Panu Łukaszowi Budzyńskiemu, Zuzi i Basi oraz całej Rodzinie
składamy wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Żony, Mamy, Córki, Siostry

śp. Agaty Budzyńskiej
Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie  

Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu

Zapraszamy w sobotę, 30 września, na 
24. Rajd „Witamy jesień u Augusta Ciesz-
kowskiego”, który organizują Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze: 
Koło „Łaziki” Swarzędz oraz Oddział 
Środowiskowy Poznań – Nowe Miasto 
im. Franciszka Jaśkowiaka przy współ-
pracy: Para�i Wierzenica, Szkolnego 
Koła PTTK przy Zespole Szkół nr  1 
w Swarzędzu, Koła Turystyki Rowerowej 
PTTK „Viator” im. R. Walerycha w Czer-
wonaku i Koła Terenowego PTTK im. 
Czesława Ptaka w Poznaniu. Komando-
rem rajdu jest Eugeniusz Jacek.
Trasy:
I, autokarowo-piesza: start autokarem 
godz. 8.15 Kostrzyn (przystanek auto-
busowy w kierunku Poznania k. Biblio-
teki), godz. 8.30 Swarzędz (pętla auto-
busowa os. Kościuszkowców); następnie 
godz. 9 Poznań (sprzed Zespołu Szkół 
Salezjańskich) os. Bohaterów II Wojny 
Światowej 29; godz. 9.30 Poznań (par-
king za kościołem św. J. Jerozolimskiego 
za Murami na Komandorii); przejazd do 
Kicina (pętla autobusowa); dalej pieszo 
– start o godz. 10 (po przyjeździe auto-
karów) z pętli autobusowej – nowo po-
wstałą Drogą Krzyżową do Wierzenicy. 
Około 5 km. Kierownictwo trasy: Hali-
na Bukowska; Janusz Przybył.
II, autokarowo-piesza: start godz. 8.30 
Dąbrowa (Szkoła Podstawowa), godz. 8.40 
Poznań (Zespół Szkół z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr. 2 - ulica Żonkilowa); godz. 
9.30 Poznań (parking za kościołem św. 
J. Jerozolimskiego za Murami na Koman-
dorii); przejazd do Kicina (pętla autobu-
sowa); dalej pieszo wspólnie z  trasą nr. 
I – start o godz. 10. Około 5 km. Kierow-
nictwo: Anna Bręczewska; Lidia Łopatka.
Trasy autokarowo-piesze są przystoso-
wane dla wózkowiczów.
III, rowerowa: start godz.  9 Poznań-
-Malta (przy Źródełku – Uzarzewo 
(zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-
-Łowieckiego) – Wierzenica. Około 

25  km w  jedną stronę. Kierownictwo: 
Katarzyna Wieczorek, Zdzisław Zawal.
IV, rowerowa: start godz. 10 Czerwonak 
(parking przy Urzędzie Gminy); szlaka-
mi Puszczy Zielonka – Wierzenica. Oko-
ło 15  km w  jedną stronę. Kierownik: 
Maciej Józefczak.
V, rowerowa: start godz.  10 Swarzędz 
(parking przy pływalni „Wodny Raj”); 
Uzarzewo (zwiedzanie Muzeum Przy-
rodniczo-Łowieckiego) – Wierzenica. 
Około 12 km w jedną stronę (dostoso-
wana do jazdy rodzinnej). Kierownictwo: 
Paweł Kubiak; Rafał Zawadka; Jacek 
Majchrzak.
VI, dowolna: uczestnicy wędrują samo-
dzielnie na wybranej przez siebie trasie 
pieszo, rowerami, samochodami; win-
ni  się stawić na mecie najpóźniej 
o godz. 12.
Meta rajdu, czynna w godz. 11-14 będzie 
ulokowana na placu przy kościele w Wie-
rzenicy.
Organizator zapewnia dowóz uczestni-
ków z trasy I oraz II do zbiórek, skąd byli 
zabierani. Pozostali uczestnicy – powrót 
we własnym zakresie.
Zgłoszenia uczestnictwa: indywidualne 
i zbiorowe pocztą elektroniczną: euge-
niuszjacek.1@wp.pl od 21 do 27 września 
do godz.  17. Wpisowe można uiścić 
u kierowników tras lub na mecie rajdu. 
Zgłaszający koniecznie podaje numer 
trasy rajdu!
Odpłatność: 12 zł od osoby dla trasy I 
i II, pozostałe trasy 7 zł od osoby. Opie-
kunowie grup szkolnych – bezpłatnie.
Uczestnicy otrzymują: znaczek rajdowy; 
ciepły posiłek; możliwość zwiedzania 
zabytkowego drewnianego kościoła pw. 
Św. Mikołaja w Wierzenicy oraz krypty 
Cieszkowskich; punkty na Odznakę Tu-
rystyki Pieszej oraz Kolarskiej Odznaki 
Turystycznej; nagrody za udział w grze 
terenowej; puchary dla najliczniejszych 
drużyn.

Organizatorzy

Wielkopolski Rajd  
do Wierzenicy

Wykaz terminów znakowań rowerów 
w Komisariacie Policji (Luboń, ul. Po-
wstańców Wielkopolskich 42) w ramach 
programu prewencyjnego „Poznański 
Rower – Bezpieczny Rower”:

18 września, godz. 10 – 13
12 października, godz. 15 – 18
24 października, godz. 10 – 13
31 października, godz. 10 – 13
Rowery powinny być wyposażone 
w jedno światło pozycyjne białe lub 
żółte, element odblaskowy, co naj-

mniej jeden działający hamulec oraz 
dzwonek. Osoba, która chce przystą-
pić do programu, powinna mieć ze 
sobą dowód osobisty i  ew. dowód 
zakupu roweru. Konieczne jest też 
uczestnictwo osoby pełnoletniej 
w  przypadku znakowania rowerów 
dzieci.

sierż. Kinga Koluszenko

Zespół Pro�laktyki Społecznej i Wykro-
czeń Komisariatu Policji w Luboniu

Oznacz swój rower!
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Ogłoszenia drobne

Bezpłatne ogłoszenia drobne w sprawie pracy można kierować do redakcji: 
e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl) oraz na kartkach (wrzucać 
do niebieskich skrzynek pocztowych na terenie miasta lub przynieść do re-
dakcji, ul. Wschodnia 23A/62).
Przypominamy, że jako bezpłatne przyjmujemy ogłoszenia, które doty-
czą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, poszukujemy 
magazyniera itp.) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje stałego zatrudnienia  
(np. elektryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).    (red.)

Ogłoszenie o pracę

Korepetycje
QQ Matematyka, �zyka – nauczyciele, dojazd; 

tel. 532 996 938   (h-078 III-VIII)
QQ Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (h-170 VII-IX)
QQ Korepetycje – matematyka, �zyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(h-170 VII-IX)
QQ Chemia, �zyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (h-170 VII-IX)
QQ Angielski, niemiecki – korepetycje z do-

jazdem do ucznia; tel. 723  517  463   (h-
170 VII-IX)
QQ Doktor nauk przyrodniczych udziela lekcji 

biologii, chemii i biochemii na wszystkich 
poziomach nauczania. Tel. 601 947 721   (r-
184 VIII-IX)
QQ Korepetycje z matematyki i �zyki na wszyst-

kich poziomach nauczania. Tel. 601 757 522   
(r-184 VIII-IX)
QQ Matematyka, niemiecki – dojazd; tel. 

600 351 347   (b-317 VIII-XII)
QQ Angielski, niemiecki – szkoła podstawo-

wa, gimnazjum, liceum – przygotowania do 
testów, matury; dojazd do ucznia, profesjo-
nalne podejście; tel. 784 878 579   (h-217 IX)
QQ Matematyka, �zyka – szkoła podstawowa, 

gimnazjum, liceum – rzetelnie i  fachowo, 
przygotowanie do matury; dojazd do ucznia; 
tel. 697 748 835 (h-217 IX)
QQ Angielski, niemiecki – wszystkie poziomy 

nauczania języków – przygotowanie do egza-
minów, testów, certy�katów; tel. 514 730 001 
(h-217 IX)
QQ Korepetycje – matematyka wszystkie 

poziomy zaawansowania – absolwent PP 
– z dojazdem do ucznia; tel. 724 215 530   
(h-205 IX-V)
QQ Matematyka, niemiecki – dojazd, tel. 

600 351 347   (b-317 IX-XII)

Praca
QQ Przyjmę panią do sprzątania w  godzi-

nach przedpołudniowych, 3 razy w miesią-
cu. Mieszkanie na os. Gen. Wł. Sikorskiego; 
tel. 519 384 715   (h-IX)
QQ Poszukuję do pracy chałupniczej; tel. 

507 624 828   (r-IX)
QQ Firma Signal f SB z siedzibą w Luboniu 

zatrudni pracownika na ½ etatu do prac go-
spodarczych. Wiek 30 – 55 lat. Osoby za-
interesowane prosimy o przesłanie CV ze 
zdjęciem na adres biuro@signal-f-sb.pl  lub 
tel. 660 510 072. Praca od Listopada.   (r-IX)
QQ Dokładna uczciwa sumienna i doświad-

czona kobieta posprząta mieszkanie 1x lub 2x 
w tygodniu Luboń i okolice tel. 695 746 028   
(r-IX)
QQ Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra po-

szukuje dla klienta pracownika na stanowisko: 
Pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej, 
praca zdalna. Mile widziane doświadcze-
nie na podobnym stanowisku i orzeczenie 
o niepełnosprawności. Formularz rejestra-
cyjny na stronie www.netkadra.pl lub tel. 
134 376 395   (r-IX)
QQ Stolarnia zatrudni rencistę emeryta na ½ 

etatu; tel. 502 390 846   (r-IX)
QQ Murarz podejmie współpracę; tel. 602 380 172   

(h-IX)
Usługi
QQ Karcher: tel. 664 222 905   (h-202 VIII-

-XI, II-III)
QQ Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
QQ Karcher – czyszczenie: dywanów, wykła-

dzin, tapicerek meblowych i samochodowych. 
Czyszczenie, konserwacja skór – auto – dom. 
Polerowanie, zabezpieczenie lakieru. Wy-
stawiam faktury VAT. Tel. 600 217 065   (h-
-220-IX)
QQ Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrau-
liczne – złota rączka – tel. 503 712 456   (r-
176 VIII,IX)
QQ Ślusarstwo – konstrukcje stalowe, wiaty, 

bramy, płoty, schody; tel. 691 307 513   (r-
079 IV-IX)

Nieruchomości
QQ Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam działkę 

budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy jeziorze, 
tel. 600 322 991   (r-167 VII-IX)

Inne
QQ Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i gotów-

ka do ręki; tel. 798 827 337   (r-151 VII-IX)

Naszej Drogiej Koleżance

Mariannie Łbik
wyrazy głębokiego i szczerego współczucia

z powodu śmierci

Męża Stanisława
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Koleżanki i Koledzy
ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

„…A przecież nie cały umieram.
To, co we mnie niezniszczalne, trwa!”

Jan Paweł II „Tryptyk Rzymski”

Wielkim żalem i smutkiem napełniła nas wiadomość o śmierci

śp. Agaty Budzyńskiej

Mężowi zmarłej, Łukaszowi Budzyńskiemu  
– radnemu Rady Miasta Luboń

i całej Rodzinie składamy płynące z serca wyrazy współczucia.

Rada Miasta Luboń i Burmistrz Miasta Luboń
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ALARMOWE
QQ KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
QQ 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
QQ STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzysowe-

go, tel. 601 986 986
QQ 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
QQ POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
QQ POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
tel 991 (24h)  

QQ ENEA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
QQ  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
QQ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
QQ  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
QQ PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
QQ  Centrum Zagospodarowania Od-
padów – 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
QQ  TRANSLUB

 ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

QQ  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/
QQ STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
QQ POCZTY

– ul. Wschodnia 22/19 C,  
tel. 885 900 926, 885 901 303  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 885 870 559, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 18, tel. 887 857 694,  
pon. 10 – 20, wt.–pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 02 64,  
pon. 10 – 20, wt. – pt. 8 – 18
QQ 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
QQ  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
QQ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
QQ GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWAN-
IA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
QQ APTEKI

– „Rodzinna”, ul. ks. Streicha 27,  
tel. 61 282 17 72, pn.-pt. 8 – 19, sb. 9-14

– „Złoty Lek”, ul. Żabikowska 16, tel. 
61 813 08 11, pon. – pt. 9 – 22, sob. 9 – 18

– „Alga” CH PAJO, ul. Żabikowska 66, tel. 
61 899 41 27, pon. – sob. 9 – 21, niedz. 10 – 21

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51 lok. 1,  
tel. 61 810 31 85, pon. – pt. 8 – 21, sob. 8 – 14

– „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44,  
tel. 61 893 16 06, pn. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Niezwykła”, ul. Fabryczna (narożnik 
z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06, pon. – pt. 8.00 – 20,  
sob. 8.00 – 14

- „Osiedlowa”, ul. Żabikowska 62,  
tel. 61 810 25 70, pn.-pt. 7.30-19, sob. 8-14
QQ KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

QQ BANKOMATY 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. Żabikowska 53 
- Małpka - ul. ArmiiPoznań (Euronet 24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
QQ URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
QQ BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
QQ MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
QQ KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
QQ MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
QQ BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl,
- ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  

pon., wt., śr. 11-19; czw., pt., sob. 9-15
- Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przychod-

nia), tel. 785 874 382, pn. 10 – 18,  
wt., śr. 8 – 16 
QQ OŚRODEK KULTURY

 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, kom. 
500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15
QQ  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

QQ PRZEDSZKOLA
Publiczne:
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Tip-Topka Odkrywcy,  

ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06
- Nr 5 Weseli Sportowcy,  

ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 

tel. 61 893 03 59
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 

ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42

Niepubliczne:
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Sióstr Służebniczek, pl. E. Bo-

janowskiego 6, tel. 500 405 422
- Calineczka, ul. Poniatowskiego 42 A, 
 tel. 61 813 95 55
- Chatka Skrzatka, ul. Szkolna 68,  

 tel. 608-396-840
- Czarodziejski Ogród, ul. Kopernika 10a,  

tel. 61 639 58 08
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  

tel. 881 693 625
- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  

tel. 694 994 700
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

QQ 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, tel. 61 810 28 38
- Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
- Nr 5, ul. Kołłątaja 1, tel. 61 893 23 16
- Szkoła Podstawowa i Punkt Przed-

szkolny im. św. Filipa Neri 
 ul. Armii Poznań 27,  tel. 793 130 703
QQ GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. miesiąca 
mityng otwarty) salka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
QQ  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury członków rady nad-
zorczej – pierwszy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  
LUBOŃSKI

najskuteczniejszą prasą 
w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!

Niepubliczny Specjalistyczny

Zespół Opieki Zdrowotnej “ART-MED”
Luboń, ul. Ks. Streicha 27, tel. 618 139 923, fax 618 139 257

umowa z NFZ

Chirurg                       Laryngolog                        Neurolog
                                                                    

Poradnie czynne od poniedziałku do piątku: 8.00-20.00
Rejestracja w godzinach działalności przychodni!
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-małe zabiegi -małe zabiegi
-badanie słuchu -również wizyty domowe

EEG

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA
NA PIECZYWO CUKIERNICZE

Ogólnopolski telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży:  
116 111; www.116111.pl



PORADY CHIRURGICZNE
lek. med. RYSZARD LESIŃSKI

SPECJALISTA-CHIRURG

WTOREK 16-17

GABINET LEKARSKI
ul. Wspólna 25/3
61-479 Poznań

tel. 61 830 05 98
kom. 600 265 343
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dr med. W. Skorupski

KARDIOLOG
gabinet: Poznań, ul. Palacza 86

rejestracja telefoniczna codziennie

tel. 61 86 19 740
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Skup pojazdów
do KASACJI.

Płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS!

tel. 618 163 809
609 562 981
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SZYBKOSCHNĄCY
KARCHER 
czyszczenie dywanów,

wykładzin i verticali
(żaluzje pionowe),
tapicerki meblowej

i samochodowej

D O J A Z D G R A T I S !
t e l . 5 0 1 4 0 4 2 6 7

(P
61
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PRZYJMĘ STOLARZA

GABINET 
LEKARZA 

RODZINNEGO

lek. med. JAN BANASIUK
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku

Luboñ, ul. R. Maya 1A
rejestracja 618 900 485

gabinet 618 994 861
(F3073)

R
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PROFESJONALY

MONTAż ANTEN
RTV - SAT�

NAPRAWA SPRZĘTU

INSTALACJA
I URUCHOMIENIE

CYFROWEJ TV DVB-T

tel. 606 23 14 99
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Mariusz Frąckowiak

Bond-Rembud
Remonty mieszkań
szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie
płytki, panele
docieplanie budynków
sucha zabudowa typu GK
cyzelowanie
tynki maszynowe lekkie

507 168 967 (W
6
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KALORYFERY
Markowe

nowe i używane

500 200 478, 618 193 076
Puszczykowo, pn.-pt. 8-17

. . zasobniki    pompy c.o.
. . bojlery    piece c.o.
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Licencja Min. Finansów nr 15989/2006
Luboń, ul. Poniatowskiego 20

(drugie piętro, budynek ośrodka zdrowia)
tel. 503 138 846 

www.biurorachunkoweinplus.pl
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prowadzenie ksiąg rachunkowych 
i podatkowych
sporządzanie deklaracji podatkowych
prowadzenie kadr i płac
sporządzanie  i elektroniczne wysyłanie 
deklaracji ZUS
możliwość odbioru dokumentów u klienta

SZAFY WNĘKOWE
MEBLE NA WYMIAR: 

* KUCHENNE
* BIUROWE
* SKLEPOWE
* I INNE

TEL. 782 252 563
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SZAFY WNÊKOWE

Luboń, ul. Długa 6 
61 8105 520, 601 719 742

www.goryniak.pl

Ekspozycja
czynna:

 pn-pt 14.30-18
 sob. po ustaleniu

telefonicznym

ZABUDOWY, GARDEROBYZABUDOWY, GARDEROBY

Naprawa pralek 

 

tel. 501 315 761

automatycznych i zmywarek
oraz sprzedaż używanego 
sprzętu agd z gwarancją.
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NAPRAWA
PROTEZ

ZĘBOWYCH
(możliwe również

na poczekaniu)
.

TEL. 602 178 989
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Sprzedaż Wynajem

Zarząd najmem

Twój pośrednik w Luboniu

Rafał Antkowiak

603 678 861
aaclassic.gratka.pl 

aaclassic.bon@wp.pl
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NIERUCHOMOŚCI



NAPRAWA
PRALEK

wszystkie

kom. 504-274-213
tel. 618 331 296

Laureat konkursu
“Najlepsze w Polsce” (B
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SPRÊ¯YNY
JULIUSZ MICHALAK

motoryzacyjne i specjalne
Luboñ

ul. Armii Poznañ 38
tel./fax 813-16-95

wyrób - sprzeda¿

(B6025)

szerokoœæ z piórem 95 mm (120)

16
 m

m
 

(2
0 

m
m
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szerokoœæ krycia 85 mm (112)
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DOMKI
OGRODOWE
BOAZERIA

WYRÓB-SPRZEDA¯

ZAK£AD STOLARSKI
ANDRZEJ RATAJCZAK

ul. JURANDA 24, 62-032 LUBOÑ
TEL./FAX  810-53-33, KOM. 602 469 818

MYJNIA
RÊCZNA
ul. 11 Listopada 104
kom. 693-822-795

(W6009)
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FIRMA MEB-TECH
PIOTR KOCHNER

zabudowy korytarza
meble kuchenne
meble na wymiar
meble biurowe 
i do przedszkoli
usługi stolarskie

tel. 0-600 063 032
e-mail: mebtechkochner@gmail.com

LODÓWKI
NAPRAWA U KLIENTA

Gdy Naprawiamy Dojazd Gratis!

509 803 303
Luboń - Żabikowska (P

6
1
4
6
)

PRALKI

61

SERWIS AGD

tel. 601 714 909

pralki
lodówki
zmywarki
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Paweł Dobrowolski

Zapraszamy pn.-pt. 10-18, sob. 10-13.30
Luboń, ul. Wschodnia 24B/4 tel. 61 899 10 38

Z NOWYM ROKIEM SZKOLNYM ZADBAJ 
O KRĘGOSŁUP I STOPY SWOJEGO DZIECKA

(P3118)

POLECAMY PROFESJONALNE BADANIA STÓP
ORAZ DUŻY WYBÓR WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

CENTRUM
OPAŁU
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Najlepszy węgiel

692 515 643



REGENERACJA FILTRÓW DPS
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Protetyka - bezpłatn ie  w  ramach  NFZ
Leczenie ,  Chirurgia

Protezy  z  zatrzaskami
Korony  i  mosty  porcelanowe

Naprawy  protez  na  poczekaniu
Odbudowa  na  implantach

RTG  i  RVG
62-030 Luboń, ul. Hugona Kołłątaja 8, tel. 690 173 000
www.masterdental.pl    e-mail: masterdental@tlen.pl

Rejestracja telefoniczna w godz. 8-20
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TRANSPORT WYWROTKĄ DO 3T
ŻWIR

PIASEK

GRUZ

ZIEMIA

siatkomax@onet.pl

OGRODZENIA, SIATKI, PŁOTY
MONTAŻ (Y6022)

785 100 335

TKĄ DO 3T
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TEL. 664 222 905
DOJAZD GRATIS

DOKŁADNIE I TANIO

CZYSZCZENIE DYWANÓW,
WYKŁADZIN, TAPICEREK

MEBLOWYCH,
SAMOCHODOWYCH

i SKÓRZANYCH

KARCHER
z LUBONIA

Nowo otwarta Restauracja

 CZERWONEKRZESŁO
Luboń, ul. 11 Listopada 53

Zaprasza wt. – niedz. 12-20
Od wtorku do piątku danie dnia

16 zł (zupa + danie główne)

Organizujemy uroczystości okolicznościowe 
(chrzciny, komunie, stypy itp.)

tel. 798 316 388
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Przyjmujemy zamówienia na 
wyroby garmażeryjne 

(B3019)

BIURO US£UG 
PROJEKTOWYCH

mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:
●wykonanie projektów wszystkich obiektów,
●wydawanie opinii rzeczoznawcy budowlanego,
●wykonywanie inwentaryzacji,
●udzielanie porad w zakresie prawa budowlanego.
POLECAM BEZPŁATNE KONSULTACJE PRZEDPROJEKTOWE
                            ZAPRASZAM

PEDIATRIA OGÓLNA
schorzenia
pulmonologiczne

schorzenia 
gastroontorologiczne

z poradnictwem żywieniowym
dr med. Andrzej K. Hyżyk

Luboń, ul. Okrzei 42
tel. kom. 602 780 031
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Luboń, ul. Armii Poznań 23B
tel. 61 8131-734, 8139-333, www.beraf.poznan.pl

(P6045b)



ZAPRASZA
 NA BADANIA POJAZDÓW

DO NOWO OTWARTEJ 
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

LIGA OBRONY KRAJU

tel: 669 055 036   ul. Czechosłowacka 108, Poznań

pon.-pt. 7 - 20, sob.  7 - 14 (Y
6
3
3
0
)
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UBEZPIECZENIA
OFERUJEMY PE£EN

PAKIET UBEZPIECZEÑ
POJAZDÓW MECHANICZNYCH,

MIESZKAÑ, BUDYNKÓW,
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FIRM

KONSULTACJE I DORADZTWO

NAJTANIEJ OC
czynne:

pn-pt 10-18, sob 10-14

Luboñ, ul. 11. Listopada 104
tel. 61 899-21-64, kom. 601-318-367

(K6041)

PRZEWÓZ OSÓB
TEL. 575 100 991 

e-mail: biuro@wirbus.pl

www.wirbus.pl
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KONSTRUKCJE  STALOWE
SPAWANIE  ALUMINIUM

KRATY PŁOTY BRAMY SCHODY

( )62-030 Luboń,  ul.Pułaskiego 6 tel. 06 1  8102-938, fax 8933-746
Kom. 602177144         Kom. 602177145           www.almetplast.pl 
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PRYWATNY GABINET LEKARSKI
lek. med. JAN BANASIUK

GABINET CZYNNY pn-pt: 8.00-12.00, dodatkowo w pn, wt, czw: 16.00-18.00

ul. dr. Romana Maya 1a (przy Zak³adach Chemicznych), tel. 618 900 485, tel. 618 994 861

- porady internistyczne
- EKG

- badania profilaktyczne 
(wstępne, okresowe, kontrolne)

- badania kierowców
- możliwe przejęcie opieki 

lekarskiej (profilaktycznej) nad 
pracownikami zakładów pracy

Posiadamy LABORATORIUM ANALITYCZNE czynne od 7.30-9.30
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

STANISŁAW BEDNARCZUK

Luboń ul. Dojazdowa 5
tel./fax: +48 61 810 52 55 tel. kom. 501 864 319

e-mail: haaspol@haaspol.pl
www.haaspol.pl

        Nasza firma posiada w swojej ofercie: 
       Poręcze, balustrady 
      Daszki 
     Obudowa słupów stalą nierdzewną lub aluminium 
    Obróbka stali nierdzewnej: spawanie, itd. 
   Portale windowe 
  Usługi w zakresie gięcia i cięcia blach 
 I wiele innych zleceń na indywidualne zamówienia 
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Kompetentne doradztwo
25-letnie doświadczenie

SZAFY  WNĘKOWE 

garderoby, 

zabudowy

na wymiar

www.mebsto.p l
507-578-559 (P
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MEBLE NA WYMIARMEBLE NA WYMIAR
www.agkmeble.pl

KUCHNIE NA WYMIAR
SZAFY, GARDEROBY
MEBLE ŁAZIENKOWE

SALON MEBLOWY, LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 33 - pawilon
tel. 665 545 545, 601 516 353, 692 060 767; e-mail: biuro@agkmeble.pl

(P6018)

GARNITURY - PRODUCENT

Sklep firmowy: Wiry k./Poznania, ul. Laskowska 75
tel. 61 899 91 05, kom. 694 993 144  pn.-pt. 10-18, sob. 10-14

HURT-DETAL

Iwona Pilc www.ubrania-wiry.pl

SPODNIE - MARYNARKI

GARNITURY - PRODUCENT
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- dopasowanie do sylwetki gratis
- końcówki serii -60%

IZMARK
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ŻALUZJE
      ROLETKI
VERTICALE
      MOSKITIERY
ROLETY ZEWNĘTRZNE
      MARKIZY
PRODUKCJA - MONTAŻ - SERWIS

Luboń, ul. J. III Sobieskiego 2

tel./fax 618 932 649
   kom. 601 712 606   

www.izmark.pl

LODÓWKI
ZAMRAŻARKI

61-8755-555    601-586-312
NAJTANIEJ U KLIENTA

EXPRESOWO
LUBOŃ - WSCHODNIA

(F6167)

64
www.wimax-meble.pl

SOLARIUM
FRYZJER

FRYZJER
KOSMETYKA

LUBOŃ
UL. GEN. SIKORSKIEGO 9

LUBOŃ
UL. PONIATOWSKIEGO 66A

618 992 182 618 139 187

www.malibulubon.pl

ZAPRASZAMY !

SOLARIUM
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Irena i Adam Basińscy
Luboń, ul. Podgórna 19B, www.wegiel-lubon.pl      

tel. 61 8 105 213,  kom. 502 302 388      
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40 lat doświadczenia
i tradycji

MONTAŻ INSTALACJI
LPG
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KOMINIARZ
mistrz kominiarski
Jacek Chrzanowski

czyszczenie przewodów 
 kominowych
przegl¹dy roczne 
 i usuwanie usterek

opinie w celu pod³¹czenia 
 urz¹dzeñ gazowych
odbiory
doradztwo

618 192 538, 503 092 500, kominjch@o2.pl
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Naprawa i regulacja okien i drzwi, wymiana szyb i uszczelek
montaż nawiewników i zabezpieczeń antywłamaniowych
ROLETKI, PLISY I MOSKITIERY NA WYMIAR W CENACH 

PRODUCENTA
BEZPŁATNY POMIAR I WYCENA

www.oknojaknowe.pl (F
3
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SERWIS OKIEN
Sobecki Zbigniew, tel. 664 779 961
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KARDIOLOG
Dr med. Roman Klimas

GABINET: Luboń, narożnik ul. Wschodnia 25 / al. Jana Pawła II
30 00

Czynny: Pn., Śr.: 16 -19

PRÓBY WYSI£KOWE, EKG, HOLTER, ECHO-SERCA

Rejestracja telefoniczna - tel. 813-10-31

STOMATOLOG
00 00poniedziałki: 15 -19

lek. stom. Zofia Klimas

U B E Z P I E C Z E N I AU B E Z P I E C Z E N I A
Zapraszamy:

pon. - pt. : 11 - 18
Z N I Ż K I

P R O M O C Y J N E !
62 - 030 LUBOŃ

ul. Sobieskiego 55 A
(CH “Venus”)

602 506 572 

w l g o r n a @ a g e n t p z u . p l
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Luboń, ul. Akacjowa 1

KOMINIARZ
BARKOM
Mistrz kominiarski Sebastian Kowalski
tel. 790-518-241 e-mail: barkom1313@gmail.com

- czyszczenie kominów
- roczne przeglądy budynków (kominowe i gazowe)
- odbiory budynków
- montaż wkładów kominowych do kotłów gazowych 
  oraz kominków
- podłączenie kuchenek gazowych
- wystawianie opinii do podłączenia urządzeń gazowych
- remonty, uszczelnianie kominów
- wentylacja, klimatyzacja - doradztwo, przeglądy
- naprawa instalacji gazowych
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Naprawy protez na poczekaniu Nagłe przypadki poza godzinami przyjęć
608 030 760602 178 989
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)BEAR - LOCK-  blokady

-  alarmy
-  zabezpieczenia indywidualne
-  auto gaz
-  auto klima
-  centralne zamki
-  auto karcher

-  elektryka
-  mechanika
-  diagnostyka
-  haki holownicze
-  znakowanie pojazdów
-  czujniki cofania
-  przyciemnianie szyb

ul. Powstańców Wlkp. 4 A, 62-030 Luboń, tel. 61 813 16 65, 61 893 39 39
www.niedzwiedz-lock.pl, e-mail: serwis@niedzwiedz-lock.pl

Zabezpiecz swoje auto przed kradzieżą.
Montujemy m.in. autoalarmy, immobilisery i blokady mechaniczne.

Zapytaj o promocje na nasze usługi i artykuły.
Zadzwoń i umów się na montaż.

CENTRUM SERWISOWE POJAZDÓW
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

AUTO-SZYK
Luboń, ul. Powstańców Wielkopolskich 48, tel. 61 8 139 002

Czynne: pn.-pt. 7-19, sob. 7-13 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

AUTO-SZYK
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Uwaga! Dojazd do stacji kontroli od ul. Paderewskiego

MAŁGORZATA WOŹNA
SIEDZIBA:  64-426 ŁOWYŃ, UL. NADJEZIORNA 2

ODDZIAŁ: 62-030 LUBOŃ, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 35
Łowyń: tel. 95 748 50 73, kom. 607 513 067 

Luboń: tel. 607 891 110, E-MAIL: br_storno@interia.pl

BIURO RACHUNKOWE 
STORNO

Działa na rynku od 2007 r. Licencja Ministra Finansów nr 16377/2006
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Czynne: Luboń – pon. i czw. 10-17, Łowyń – pon.-pt. 10-17

Zapraszam! Pierwszy miesiąc tylko 1 zł.
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DOSTAWA TOWARU:
25.09; 09 i 23.10.; 06 i 20.11

oraz 4.12. 

MARKOWA ODZIEŻ UŻYWANA
ZE SKANDYNAWII

Luboń

ul. Żabikowska 22a   

GODZINY OTWARCIA:
Pon-Pt.  10 - 18
Sobota   9 - 13
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Ocieplanie poddaszy

(Y6439)
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NAPRAWA

LODÓWEK - ZAMRAŻAREK
LAD CHŁODNICZYCH

EXPRESOWE NAPRAWY U KLIENTA
NAJTANIEJ, GWARANCJA

61 893 50 22                       501 005 006

(F6168)

GINEKOLOGIA-PO£O¯NICTWO

(B3028)

Prof. Jacek KoŸlik
Diagnostyka i leczenie

G³owica brzuszna i dopochwowa

USG
Rejestracja telefoniczna

61 813 00 04
602-312-392
LUMEDICA

Luboń, ul. ŻABIKOWSKA 63

ZAK£AD BUDOWLANO-REMONTOWY

“DACH - SERWIS”
Tomasz Jurga

Zak³ad dyplomowany

oferujemy:
- prace blacharsko-dekarskie
- prace ciesielskie
- oceny techniczne wykonastwa pokryæ 
  dachowych przu zakupie nieruchomoœci

Luboñ, ul. Nowa 1c
kom. 0604-214 390

tel. 0-618 934 466
www.dach-serwis.net

e-mail: biuro@dach-serwis.net

(F3070)

CZŁONEK KOMISJI TECHNICZNEJ 
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DEKARZY

ZATRUDNIĘ BLACHARZY DEKARZY!

PRZYJMĘ
UCZNIÓW

Michał Kropiński
11 listopada 7
62-030 Luboń

tel. 61 810 41 95
kom. 502 601 016

e-mail: kropekmk@interia.pl
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)

- auto alarmy
- immobilizery
- centralne zamki
- czujniki cofania
- elektryczne szyby
- zabezpieczenia indywidualne

- auto monitoring
- haki holownicze
- car audio
- CB radio
- auto elektryka
- rozruszniki
- alternatory

KROPEKKROPEK
AUTO ALARMY AUTO ELEKTRYKA

MONTAŻ-SERWIS
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
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Diagnostyka i leczenie
nietrzymania moczu

UMOWA Z NFZ
NZOZ Poradnia

Ginekologiczno-Położnicza

“FORTE-MED”

(W budynku
“ART - MED”)

tel. 505 467 179

LUBOŃ, ul. Streicha 27

GODZINY PRZYJĘĆ:

dr D. Rogal-Przybylak
śr. 15-18, pt. 8-12

dr K. Komuniecki
pn. 8-18, wt. 14-19,

śr. 8-15
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Rejestracja telefoniczna
w godz. pracy poradni

ginekologicznej

korony i mosty porcelanowe
prace z własnego laboratorium

protezy natychmiastowe i bezklamrowe
leczenie zachowawcze

wybielanie

IMPLANTY

czynne pn.-pt.
16.30-20.00

soboty - wizyty umówione

618-99-10-27
601-405-254

  profilaktyka i leczenie zwierząt 
       domowych i egzotycznych
  zabiegi stomatologiczne, w tym:
       ultradźwiękowe usuwanie 
       kamienia nazębnego  
  zabiegi chirurgiczne
  pełne badanie krwi
  szczepienia profilaktyczne  
  badanie USG, RTG, EKG
  biopsja cienkoigłowa 
  badanie cytologiczne 
  pochwy suk 
    (określanie dni płodnych)

(F3061)

SZCZEPIENIA PRZECIW
WŚCIEKLIŹNIE

GABINET
WETERYNARYJNY

dr Paweł Antosik
specjalista chirurg

Luboń, ul. Siostry Faustyny 1

USŁUGI
MALARSKIE
604 345 047

     20 lat
doświadczenia

20% zniżki
z kuponem
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(Y6058)

(F3004)

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

tel. 61 899 21 23
Luboñ, ul. Staszica  52

pn.-pt.: 11.00-13.00 i 15.00-19.00, sob.: 11.00-14.00

lek. wet. Michał Beyer
SKLEP INTERNETOWY:
www.vetzoo-lubon.pl
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ul. Ks. Streicha 37 
 tel./fax 618 130 755, kom. 607 374 545

KMT, GERDA,

regulacja i konserwacja okuć okiennych ROTO, WINKHAUS,
SIGENIA-AUBI, MACO, G-U
regulacja i konserwacja okuć drzwiowych KMT, GERDA,
PORTA i drzwi drewnianych
naprawy okien i drzwi
wymiana uszczelek
wymiana klamek okiennych, drzwiowych
kontrola prawidłowego montażu
wymiana paska lub linki (rolety)

(Y6114)

SERWIS OKIEN I DRZWI

WYKONUJEMY: pomiary i doradztwo gratis, prace montażowe

62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 37
   61 813 07 55, 607 374 545 

e-mail: biuro.pasbud@wp.pl; www.oknapasbud.pl

Zapraszamy: pon.-pt. 10-17, sob. 10-13

(Y6103)
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rok założenia 2001

OKNA, DRZWI, 
BRAMY, ROLETY  
OKNA, DRZWI, 

BRAMY, ROLETY  
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Zm
iana siedziby

GABINET LEKARZA RODZINNEGO
lek. med. Hanna Krzyżańska

ul. Romana Maya 1a (przy Zakładach Chemicznych) 
tel. 618 900 485

Leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (bezpłatnie)

(F3036)

- badania laboratoryjne
- EKG

- porady ambulatoryjne
- wizyty domowe

GABINET ul. Streicha 25/29 siedziba ART-MED, tel. 618 139 923
lek. med. Hanna Krzyżańska i lek. med. Kamila Zawieja    

Gabinety czynne od poniedziałku do piątku

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Zapraszamy do Poradni Specjalistycznych
            w ramach umowy z  

Pracownia rtg., USG, Rektoskopia, 
Punkt pobrań krwi - laboratorium

Odpłatnie:
medycyna pracy (badania również 

na terenie zakładów pracy)
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Kwalifikacje i skierowania 
do PET-u, rezonansu
i tomografu w naszej 
siedzibie w Poznaniu

Centrum Medyczne HCP
- szpital Poznań, 

ul. 28 Czerwca 1956 nr 194

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Certyfikaty

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
              dr Marlena Kałużna

CHIRURG        dr J. Solarski
ORTOPEDA    dr J. Materniak, dr A. Okręt, 
                          dr K. Spychalski
NEUROLOG   dr J. Trajgis, dr M. Kołtek  

GINEKOLOG      dr J. Frankiewicz
KARDIOLOG      dr A. Śmierzchała
LARYNGOLOG  dr M. Kałuża
PSYCHOLOG     mgr H. Lenartowicz
CHIRURG            dr L. Lenartowicz

Niepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNiepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNiepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNiepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

(skrzyżowanie z ul. Poniatowskiego)
czynne: pon.-pt.: 8-18  sob.: nieczynnetel. 61 8 303 318



61 8130 813

           Otwarte
00 00      pon. - pt. 7 -21

00 00sob. 8 -15
(pod kominem)
Luboń, ul. Armii Poznań 49 (dawniej Auto-Ziem) Uwaga! Podczas przeglądu sprawdzanie gratis (na życzenie klienta)

      amortyzatorów         płynu układu chłodzenia         płynu hamulcowego
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Hala
przeglądów

Badanie VAT dla Urzędów Skarbowych

BEZDOTYKOWA  MYJNIA  SAMOCHODOWA

Hala
myjni

00 00Czynna 9 -21

SPRZEDAŻ GRUZU 
Z RECYKLINGU

NA PODBUDOWY DRÓG, 
PLACÓW, PARKINGÓW

tel. 61 8105 645

Przeglądy rejestracyjne wszystkich typów pojazdów
ZAPRASZAMY
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61 899 19 85 (P
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SKLEP INSTALACYJNY OSIŃSKI

     Informujemy uprzejmie, że nasz sklep instalacyjny
funkcjonujący dotychczas przy al. Jana Pawła II 7/1
przenieśliśmy na ul. Sienkiewicza 43/1, przy sali bankietowej
Villa Montana - powiększając powierzchnię handlową

SZANOWNI KLIENCI,

ODDAMY W NAJEM 
LOKAL O POWIERZCHNI

2   
78 m 1900 zł netto 

           ZAPRASZAMY
00 00od pon. do pt. w godz.    8 -17
00 00oraz w soboty                 8 -13

specjalista stomatologii ogólnej
Luboń, ul. Leśmiana 10
 (od Poniatowskiego)

Korony pełnoceramiczne i licowane
Protezy zębowe
Wybielanie, kosmetyka jamy ustnej
Leczenie zachowawcze i chirurgiczne
dzieci i dorosłych

Porady - Gratis
Nagłe przypadki na telefon 61 893 12 50, 504 227 043

Porady - Gratis
Nagłe przypadki na telefon 61 893 12 50, 504 227 043

pon, śr, pt: 15-20; wt, czw: 9-15; sob: 9-12 
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STOMATOLOG
ANNA MILANOWSKAANNA MILANOWSKA

Milmed

pon, śr, pt: 15-20; wt, czw: 9-15; sob: 9-12 
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ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

62-030 Luboń, ul. Dożynkowa 7A; tel. 61 813 15 18, kom. 602 555 346
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Naprawa:
- Rozruszniki
- Alternatory
- Instalacje elektr.

WYSTAWIAMY 
FAKTURY VAT Montaż:

- Radia
- Alarmy
- Blokady

Michał Roszak

Klimatyzacje
-napełnianie

Niedźwiedź Lock* NOWOŚĆ * WYMIANA OPON

Od 1991 roku prowadzimy kompleksową obsługę firm w zakresie:
Doradztwo podatkowe
Księgowość (pełna, KPiR, ryczałt, ewidencje VAT, ...)
Kadry i płace
ZUS  elektronicznie

Luboń ul. J. Mazurka 17 
czynne od  pn. do pt. w godz. od 9.00 do 16.00            

tel. 61 8102 458
kom. 601 769870   
calculus@calculus.com.pl
www.calculus.com.pl

BIURO RACHUNKOWOŚCI „CALCULUS”
Ewa Ceglarek

Doradca podatkowy nr 00984
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