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O urodzinach
Na początku paź-
dziernika (7.10) Lu-
boń obchodził 
63. urodziny nadania 
praw miejskich. 
„Wieści Lubońskie” 
za dwa miesiące 
będą miały 27 lat – 
to dojrzały wiek. 
Władzy pod rządami burmistrz Małgo-
rzaty Machalskiej (wykonawcza) i Teresy 
Zygmanowskiej (stanowiąca) w listopadzie 
przeleci trzeci roczek. Lecz nie o wieku, 
doświadczeniu życiowym czy mądrości 
starca chcę zrzędzić, bo przecież to niczy-
ja wina czy zasługa, że ktoś jest stary lub 
młody. Każdy wiek ma swoje przywileje 
i niezależnie od niego zdarza nam się robić 
dobre rzeczy, albo popełniać głupstwa. Jak 
urodziny, to powinny być życzenia. No, to 
od starszeństwa: Miastu i Mieszkańcom 
– zrównoważonego rozwoju, który daje 
gwarancję dobrej przyszłości i przyjazne-
go miejsca bytowania naszego i  potom-
nym. „Wieściom” i sobie – umiejętności 
wsłuchiwania się w głosy i szmery miesz-
kańców, nadto salomonowej mądrości. 
Młodziutkiej władzy, by nie bała się star-
szych, roztropnych, dokonywała wyborów 
i na prawdzie budowała swój autorytet.

Te niedobre „Wieści”
Na ostatniej sesji Rady Miasta Luboń 
(czytaj fragment na str. 19), kolejny raz 
podniesiono budżet na wydawanie „In-
formatora Miasta Luboń”. Jest to przejaw 
celowej polityki prowadzącej do znisz-
czenia Niezależnego Miesięcznika Miesz-
kańców „Wieści Lubońskich”. Wiadomo, 
że czasopismo wydawane przez stowa-
rzyszenie, bez jakiegokolwiek wsparcia 
finansowego nie będzie miało szans 

w  starciu z  darmowym, roznoszonym 
do domów biuletynem. Wobec takiej 
polityki nie mamy narzędzi, by się bro-
nić. Zapowiedź dostarczania „Informa-
tora Miasta Luboń” do każdego miesz-
kania w  mieście jest już realizowana. 
W  związku z  powyższym na naszych 
łamach będziemy jedynie informowali 
o  ważniejszych publikacjach i  odsyłali 
czytelników do „Informatora”. Materia-
ły, które niegdyś darmowo publikowały 
„Wieści Lubońskie” systematycznie za-
biera się do wydawnictwa miejskiego.
Obserwujemy, jak bardzo podzielony 
jest nasz kraj, a  także Europa. Jeden 
z drugim przy wspólnym stole nie zasią-
dą. No cóż, ta atmosfera przenosi się do 
naszego małego Lubonia, w  którym, 
publikować na wspólnych z mieszkań-
cami szpaltach władza nie chce!

Priorytetowy kurs
W ten sposób jest na naszych łamach 
więcej miejsca dla czytelników i mieszkań-
ców. Zapraszamy więc do dostarczania 
nam tematów, waszym zdaniem godnych 
uwagi. Prosimy też o wszelkie reakcje, na 
publikowane w „Wieściach” sprawy. Zada-
wajcie pytania nam i decydentom. Propo-
nujcie też z  kim i  o  czym moglibyśmy 
porozmawiać? Oczywiście szpalty „Wieści 
Lubońskich” otwarte są, i do końca będą, 
dla wszystkich, także tych, którzy się na 
nas obrażają albo życzą nam jak najgorzej.
Dziękuję też wszystkim członkom sto-
warzyszenia Kulturalno-Oświatowego 
„Forum Lubońskie” – wydawcy „Wieści 
Lubońskich” – za szczerą, stałą troskę 
i  wsparcie dla idei Niezależnego Mie-
sięcznika Mieszkańców, z którego i dla 
którego organizacja ta powstała.

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

Pobożne życzenia

W czerwcowym numerze „WL” na str. 2 
redaktor naczelny we wstępniaku pt. 
„Prawda boli?” informował o procesie, 
jaki wobec niego i wydawcy czeka „Wie-
ści Lubońskie”.
Spełniając obietnicę, informujemy 
że 4  października w  Sądzie Okrę-
gowym w  Poznaniu odbyła   s ię 
pierwsza rozprawa z  powództwa 
Zbigniewa Trawki, wieloletniego 
szefa Lubońskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji (LOSiR), o ochronę dóbr 
osobistych rzekomo naruszonych 
przez Piotra P. Ruszkowskiego, au-

tora szeregu artykułów o adaptacji 
owalnej części hali LOSiR oraz wy-
dawcę „Wieści Lubońskich” – Sto-
warzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Forum Lubońskie” („FL”).
Pod nieobecność powoda, w  imieniu 
Z. Trawki wystąpił nowy pełnomocnik 
– radca prawny z  Warszawy – Michał 
Tkaczuk (do lutego br. członek Rady 
Nadzorczej LOSiR). Pozwani stawili się 
w składzie: Piotr P. Ruszkowski (autor 
artykułów i  redaktor naczelny „WL”), 
Tadeusz Waliczak (prezes Stowarzyszenia 
„FL”), Juliusz Malepszak (wiceprezes) 

„Wieści” przed sądem

i  Hanna Siatka (sekretarz), nie korzy-
stali z usług pełnomocnika.
W imieniu powoda, M. Tkaczuk zapro-
ponował ugodę. Pozwani nie widzą ta-
kiej możliwości, która choć w  części 
uznawałaby roszczenia powoda.
Kolejną rozprawę sąd wyznaczył na 
22  listopada. Jest też wola stron, by 
rozmawiać poza wokandą.
O rozwoju sytuacji będziemy opinię 
publiczną systematycznie informować.

Hanna Siatka



10/2017

3

TEMAT MIESIĄCA

cd.  
na str. 
4

Od dwóch lat centralnie położony te-
ren w Luboniu jest miejscem mniej 

lub bardziej zaawansowanych inwestycji. 
Miasto kończy utwardzanie głównych 
ulic, oddano kolejny blok deweloperski, 
powstają też trzy nowe.

Dwa ronda
Po wykonaniu w ub. roku 350-metrowe-
go odcinka ul. Wschodniej wraz z ron-
dem, w tym sezonie miasto zbudowało 
drugą główną drogę w NCL – aleję Jana 
Pawła II oraz jej skrzyżowanie o ruchu 
okrężnym z ulicą Pułaskiego (ronda nie 
posiadają dotąd nazw). W połowie paź-
dziernika trwały jeszcze prace wykoń-
czeniowe przy tej koronnej miejskiej 
inwestycji drogowej 2017 r. Finalizowa-
no budowę miejsc parkingowych, zago-
spodarowywano tereny zielone, malo-
wano oznakowanie poziome na jezdni, 
ale też powtórne asfaltowano źle wyko-
nany odcinek alei od strony ul. Kona-
rzewskiego, po uprzednim zdarciu war-
stwy wierzchniej (czytaj na str. 15). Oba 
utwardzenia (ul. Wschodniej i al. Jana 
Pawła  II) otrzymały dofinansowanie 
zewnętrzne i są realizacją przedwybor-
czego porozumienia Małgorzaty Machal-
skiej z Forum Mieszkańców NCL. Wła-
śnie s�nalizowano umowę na dotację 

w wysokości 1 597 213 zł dla al. JP  II 
(czytaj na str. 13) z ministerialnego „Pro-
gramu rozwoju gminnej i  powiatowej 
infrastruktury drogowej” (wkład miasta 
1 597 214; całkowity, planowany koszt 
inwestycji brutto – 3  525  761  zł). 
W 2018 r. mają ruszyć prace budowlane 
na wykupionym przez miasto i uzbrojo-
nym w  ub. roku przedłużeniu ul. 
Wschodniej od ronda do ul. Okrzei. Pod 
koniec września br. miasto podpisało 
w  Urzędzie Marszałkowskim umowę 
(czytaj na str. 7) na do�nansowanie w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 
– 2020 (WRPO 2014+) – Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne dla Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Poznania (ZIT 
dla MOF Poznania), w wysokości ponad 
13 mln zł, z których część zostanie prze-
znaczona na potrzeby tej inwestycji 
(1 263 110 zł, tj. 85% całkowitego kosz-
tu – 1 486 012 zł).
W ten sposób, istotne dla mieszkańców 
NCL główne drogi zyskają współczesny 
standard. W przypadku alei JP II dotyczy 
to tego obszaru śródmieścia, które po-
siada już zabudowę blokową (ok. 60% 
drogi). Docelowo bowiem aleja ma sta-
nowić ciąg komunikacyjny od skrzyżo-
wania z ul. Powstańców Wlkp. do pro-

Wielki plac budowy
Najważniejsza inwestycja drogowa tego roku – budowa alei Jana Pawła II 
– dobiega końca. O tym i innych przedsięwzięciach w Nowym Centrum 
Lubonia (NCL) – w corocznym raporcie ze śródmieścia

jektowanej drogi zbiorczej dla obwod-
nicy południowej w pobliżu Ogrodowej.
Zakres tegorocznej inwestycji obejmował 
odcinki al. JP  II o  łącznej długość 
448 mb: od ul. Konarzewskiego do go-
towego ronda w  ul. Wschodniej wraz 
z  oświetleniem, dalej na północ, do 
skrzyżowania z ulicą Pułaskiego, gdzie 
wybudowano kolejne rondo. Nowe 
utwardzenie alei kończy się po północnej 
stronie ul. Pułaskiego, na wysokości 
budynku z  numerem  5. 
W dalszym przebiegu drogi 
(do nr.  3) zachowano na-
wierzchnię położoną wcze-
śniej przez inwestora bloków 
nr 3 i 5. Odcinek do ul. Po-

n
Oddany w tym roku do użytku 5-kondygnacyjny budynek mieszkalny �rmy „Im-
mo-Invest” przy rondzie (ul. Wschodnia 26) – z segmentami od ul. Wschodniej i alei 
Jana Pawła II i przeszklonymi balkonami   fot. Hanna siatka

Na przyziemiu nowego bloku przy ul. 
Wschodniej 26, pod podcieniami, na 
sprzedaż czekają lokale usługowe. 
Wąskie, ograniczone dojścia mogą 
utrudnić komunikację, w tym dostawy 
towarów. Na zdjęciu pierzeja od strony 
al. Jana Pawła II  fot. Hanna siatka

Mapa Nowego Centrum Lubonia ukazująca faktyczny stan zagospodarowania, 
planowane (zgodnie z miejscowym planem) budynki, drogi itd. Brązowym kolo-
rem zaznaczono obszary zabudowy wysokiej. Widać, że niektóre te tereny są już 
wypełnione blokami (czerwone �gury). Pozostały jedynie dwa wolne obszary o tej 
funkcji – w zachodniej części al. Jana Pawła II, po obu stronach ul. Pułaskiego (różo-
we �gury wskazujące przewidywane obrysy przyszłych bloków). Kolorem jasno-
czerwonym zaznaczono kształty bloków w budowie lub posiadające projekty wy-
konawcze (przy ul. Wschodniej, al. Jana Pawła II i Kochanowskiego-Mizerki). Adresy 
poszczególnych bloków wskazują czerwone punkty z białymi numerami na krawę-
dziach budynków, skierowane w stronę ulic, do których domy należą. Czarne 
punkty (niektóre z białymi literami) to wejścia do bloków. Przy każdym z budyn-
ków dla orientacji podaliśmy (w nawiasach) skróty nazw �rm deweloperskich oraz 
rok oddania budynku do użytku [BF – Budo-Forma, KD – Kos-Dom, BL – Buddom-
-Lomex, M – Maxbud, RD – Romos Dom, NCS, IM – Immo-Invest, IB – Immo-Buil-
ding, M45]. Mapka przedstawia też docelowy układ drogowy na tym obszarze. 
Istniejące drogi utwardzone mają kolor czarny, nieutwardzone – szary, a planowa-
ne – jasnoszary. Obecny stan dróg nie zawsze odpowiada przewidywanemu. 
W niektórych miejscach prowizoryczne ulice biegną w pasie przyszłych chodni-
ków, inne posiadają przebieg nieadekwatny do planu albo powstały tymczasowo, 
„na dziko” (szara, z przerywaną obwódką). Jak widać, w przyszłości, oprócz wybu-
dowanych obecnie, na przedstawionym obszarze, będzie jeszcze jedno rondo. 
Jaskrawożółtymi paskami wzdłuż niektórych ulic zaznaczono oświetlenie. Central-
nie, przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Wschodniej (obecnie ogrodzony, obsa-
dzony drzewami trawnik z placem zabaw), miejscowy plan zagospodarowania 
przewiduje ratusz (Urząd Miasta) i obszerny parking. Żółte place to tereny przezna-
czone pod usługi, także publiczne, niektóre opisano (przedszkole, szkoła, tereny 
rekreacyjno-sportowe). W większości istniejąca już oraz planowana zabudowa 
domami jednorodzinnymi – kolor jasnobrązowy, na zielono – tereny zieleni

n

n
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wstańców Wlkp. jest wciąż 
gruntowym (patrz mapka).
Obie główne ulice śródmie-
ścia są teraz oświetlone 
i  oznakowane, wyposażone 

w  ścieżkę rowerową, dwustronne 
w chodniki oraz wjazdy na posesje za-
sugerowane w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego (mpzp) 
„Luboń-Centrum”. By nie parkować we 
wjazdach na tereny wspólnot mieszka-
niowych zamontowano biało-czerwone 
słupki. Wyznaczono miejsca na przy-
stanki autobusowe. Przejścia przez jezd-
nię alei zaznaczono ostrzegawczymi 
żółtymi pasami z wypustkami – dla nie-

widomych. Między stanowiskami posto-
jowymi, wydzielonymi po obu stronach 
jezdni (dla niepełnosprawnych szersze, 
niebieskie, z kopertą), wygospodarowa-
no miejsca zielone, które obsiano trawą 
i obsadzono drzewkami. Wzdłuż bloków 
również przygotowano pas dla zieleni. 
To estetyczne, miejskie rozwiązanie w ni-
czym nie przypomina nieefektownych, 
w  różny sposób zagospodarowanych 
„ogródków” przed blokami przy niektó-
rych innych drogach NCL. Również 
ronda obsadzono roślinami i oświetlono 
(po 4 latarnie). Powstało też miejsce dla 
postoju taksówek (po północnej stronie 
al. Jana Pawła  II) z  6.  stanowiskami 
(patrz mapka). W piątek, 6 października, 
uruchomiono rondo w ul. Pułaskiego.
Wyłączenie al. JP  II z  ruchu na czas 
budowy wiązało się z kilkumiesięcznymi 
trudnościami komunikacyjnymi. Parko-
wano na obrzeżach NCL. Pacjenci Po-
radni Lekarza Rodzinnego przy ul. 
Wschodniej 25 skarżyli się na duże kło-
poty z  dotarciem do placówki. Teraz 
wreszcie będą mieli przyzwoite: dojazd 
i dojście.

(O szczegółach budowy al. JP II pisali-
śmy w  maju br. na str.  14, a  o  ul. 
Wschodniej kilkakrotnie w 2016 r., m.in. 
w  raporcie z  NCL w  „WL” 11-2016, 
str. 11).

4 piętra mieszkań
Do położonego tuż przy rondzie 5-kon-
dygnacyjnego bloku w  kształcie litery 
„V” z adresem Wschodnia 26 (skrzydła 
od ul. Wschodniej i od al. Jana Pawła II), 
wybudowanego przez firmę „Immo-
-Invest” (patrz mapka), wprowadzili się 
już pierwsi mieszkańcy (jak głosi baner 
wywieszony na jednym z przeszklonych 
balkonów, są też już właściciele zdecy-
dowani na odsprzedaż lokalu). W pod-
ziemiach budynku mieści się hala gara-
żowa z  ponad 70.  miejscami dla aut, 

z   wjazdem od ul . 
Wschodniej. Płyta za bu-
dynkami mieści dodatko-
wych 21 stanowisk. Na 
parterze, na potencjalnych 
właścicieli czeka 7  lokali 
usługowych, w tym duży, 
narożnikowy, który po-
wstał z połączenia trzech. 
Zgodnie z  miejscowym 
planem zagospodarowa-
nia, powinny mieć cha-
rakter kulturalny. Cztery 
wyższe kondygnacje bu-
dynku to w  sumie 74 
mieszkania (43 w jednym 
i 32 w drugim segmencie), 
do których wejścia (A i B) 
zlokalizowano od ulicy 
Wschodniej. Funkcjonują 
windy.

Punktowiec
Przy alei JP II, po północnej stronie ul. 
Pułaskiego, od strony ryneczku, powsta-
je od ubiegłego roku 7-kondygnacyjny 
budynek �rmy M45 Sp. z  o.o. S.K.A. 
(patrz mapka), która zadebiutowała na 
lubońskim rynku mieszkaniowym in-
westycją wybudowaną na granicy z Ko-
towem, przy ul. Kościuszki. Właścicielem 
spółki z siedzibą przy ul. Zielonej w Lu-

boniu jest Jakub Turzański. Blok nie 
posiada jeszcze numeru. Zgodnie z pro-
jektem, który pod względem architekto-
nicznym sprawdził inż. Adam Machalski, 
w tym wielorodzinnym budynku przy-
pominającym blok położony naprzeciw 
(al. JP II nr 3), o powierzchni 430,65 m2, 
obrysie 22,5 m x 19 m i wysokości 23 m, 
będą 42 mieszkania o różnym metrażu 

(od 26 do 60 m2). Działka ma wiel-
kość 2056 m2 i przewidziano dla 
niej blisko 1000 m2 powierzchni 
biologicznie czynnej. Około 
533 m2 zieleni będzie się znajdo-
wać w obejściu, a 374 m2 na dachu. 
Podobnie jak u sąsiadów z drugiej 
strony alei, w  nowym bloku też 
będzie winda. Zaplanowano dwa 
wjazdy na teren nieruchomości 
– do podziemnej hali garażowej 
(z lewej strony budynku) i na par-
king (z prawej). W sumie ma być 
63 miejsc postojowych – 42 w hali 
i  21 na zewnątrz, w  tym 4 dla 
inwalidów. Dla każdego mieszka-

nia przypada więc po jednym miejscu 
w hali garażowej i po 0,5 na powierzch-
ni, czyli zgodnie ze współczynnikiem 1,5 
(w 2009  r., kiedy przyjmowano mpzp 
„Luboń Centrum”, wnioskowano o przy-
jęcie proporcji minimum 2 miejsca po-
stojowe na mieszkanie. Do takiego roz-
wiązania, w odpowiedzi na list lubonia-
nina w „WL” 09-2017, str. 17 – „Brakuje 
parkingów w  NCL”, przychyla  się też 
kierownik Wydziału Planowania, Roz-
woju i Ochrony Środowiska UML). Za-
kończenie budowy nowego „punktowca” 
przy al. JP II ma nastąpić w 2. połowie 
2018 r.

Na polu
Na otwartym dotąd terenie pomiędzy 
ulicami Pułaskiego, Kochanowskiego 
i  Mizerki �rma „Immo-Building” Sp. 
z  o.o. Invest Sp.k. z  siedzibą przy ul. 
Sobieskiego 16A (związana z  „Immo-
-Invest”) od przedwiośnia stawia wielo-
rodzinny budynek mieszkalno-usługowy 
z garażem podziemnym i adresem: ul. 

cd.  
ze str. 
3

Wielki plac budowy

n
Z lewej – inwestycja mieszkaniowa �rmy deweloperskiej M45 przy al. Jana Pawła II 
– przyszły 7-kondygnacyjny blok z podziemną halą garażową. Z prawej oddany 
w 2012 r. „punktowiec” z nr 3. Za nim, w głębi, staw, do którego wjazd już jest w po-
siadaniu miasta. Żółta linia to przedłużenie al. Jana Pawła II do ul. Powstańców 
Wlkp., dotąd nie wykupione przez miasto i bez projektu. Dopiero jego realizacja 
nada sens nowemu rondu na ul. Pułaskiego   fot. Rafał Wojtyniak

n
Wizualizacja punktowca �rmy M45 przy al. JP II   
fot. z projektu

n
Gdyby nie plac budowy przy ul. Wschodniej 19, udrożnio-
na ul. Kochanowskiego, od ul. Konarzewskiego do 
Wschodniej, wraz z przedłużeniem po przeciwległej stro-
nie głównej drogi w NCL, mogłyby tworzyć przyjazny 
dojazd do Pułaskiego   fot. Hanna Siatka
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ul. Traugutta 28 A  
www.newhousedevelopment.pl

Komorniki ul. Żabikowska 

Luboń ul. Kręta

Poznań - Dębiec ul. Bielska 

Pułaskiego 30A (patrz mapka). Zgodnie 
z  projektem, będzie miał kształt litery 
„L” (ściany segmentów – w  granicach 
działki), 4 kondygnacje nadziemne i pła-
ski dach z ogrodem. Elewacje od strony 
ulic będą wykończone białą cegłą cera-
miczną, na piętrach balkony i  loggie. 
Parter, cofnięty w stosunku do wyższych 
kondygnacji, stworzy podcień wsparty 
na słupach. Tam zaplanowano 9 lokali 
usługowych (łącznie 344,5  m2). Nad 
nimi, zg. z projektem, będzie 27 miesz-
kań (po 9 na piętrze) o zróżnicowanej 
powierzchni – od 27,5 do 112m2). Wjazd 
na posesję przewidziano od ul. Pułaskie-
go (do hali garażowej) oraz drogą we-
wnętrzną (na dziedziniec) od ul. A. 
Mizerki. Tam będą dwa wejścia do bu-
dynku i windy. Do dyspozycji mieszkań-
ców zaplanowano 54 miejsca postojowe: 
43 w  hali garażowej o  powierzchni 
1297  m2, na dziedzińcu i  w  garażach 
ulokowanych na poziomie parteru – 11 
(4+7), tj. 1,5 stanowiska na mieszkanie 
(miejsca postojowe dla niepełnospraw-
nych – na przyziemiu od strony dzie-
dzińca). Dla powierzchni usługowej 
zaplanowano po 3 miejsca na 100 m2 (12 

sztuk). Teren działki wynosi 2035  m2, 
z czego blok zajmie 1017 m2. Powierzch-
nia biologicznie czynna ma stanowić 
951 m2, w  tym 451 m2 zieleni przewi-
dziano na dachu. Budynek osiągnie wy-
sokość 13,5 m, w obrysie ma mieć wy-
miary: 49,5 m (od ul. Kochanowskiego) 
i  45  m (od ul. A. Mizerki). Inwestor 
przewiduje oddać blok w 2018 r.

Z przebojami
Znana już z tytułu swojej historii, inwe-
stycja mieszkaniowa �rmy „NCS-Bud” 
Sp. z o.o. przy ul. Wschodniej 19 (patrz 
mapka – budynek w kształcie litery „U” 
przy skrzyżowaniu z ul. Kochanowskie-
go) po raz kolejny ruszyła z początkiem 
stycznia br. Wcześniej przez 8 lat w wy-
kopie pod fundamenty z  wód grunto-
wych utworzył się staw z ekosystemem, 
który trzeba było przenieść w inne miej-
sce. W czerwcu 2016 r. roboty wznowio-
no z zamiarem zakończenia budowy na 
wiosnę 2018 r., po czym znów je wstrzy-
mano, m.in. z uwagi na kon�ikt z budo-
waną wtedy ul. Wschodnią. W  marcu 
2017 r., po gruntownym zabezpieczeniu 
terenu przed wodą, inwestor wylał 

pierwszą warstwę chudego betonu. 
Mieszkańcy NCL z  zainteresowaniem 
śledzili przebieg solidnie i sprawnie pro-
wadzonej budowy. Niedawno roboty 
znowu stanęły. W  niezabezpieczonej 
przed opadami atmosferycznymi hali 
garażowej zgromadziła się woda. Z zie-
mi wystaje pierwsza kondygnacja z za-
rysowanymi już szybami dla wind. Na 
przyziemiu tego 6-kondygnacyjnego 
budynku, od strony ul. 
Kochanowskiego (dziś 
odcinek drogi o  tej na-
zwie przy inwestycji 
NCS-u jest jeszcze nie-
przejezdny) oraz od ul. 
Wschodniej – zaplano-
wano pierzeje handlowe. 
Na dachu mają powstać 
lokale przynależne do 
dwupoziomowych miesz-
kań (6.  kondygnacja) 
oraz ogrody.

W tym roku kukurydza
„Serce” NCL zaczyna na-
bierać cech dużego, miej-
skiego osiedla. Obrzeża 
śródmieścia pozostają 
jednak niedoinwestowane i  w  najbliż-
szych latach prawdopodobnie wiele się 
w tej materii nie zmieni, przynajmniej 
w  zakresie dróg, za które odpowiada 
miasto. Na utwardzenie czeka m.in. ul. 
Kochanowskiego pomiędzy Konarzew-
skiego i Wschodnią, którą w tym roku 
udrożniono (od bloku z adresem Kona-
rzewskiego 25 do Wschodniej 22 z pocz-
tą). W ten sposób powstało dodatkowe 
połączenie z NCL od strony ul. Fabrycz-
nej. Na tym nowym, nieprecyzyjnie 
wytyczonym pasie drogowym miasto 
udostępniło dodatkowe miejsca parkin-
gowe. Z uwagi na przeciągającą się in-
westycję przy ul. Wschodniej 19, pewnie 
jeszcze długo nieprzejezdny będzie jej 
przedłużenie – fragment ul. Kochanow-
skiego od Wschodniej w  stronę Puła-
skiego – które umożliwiłoby połączenie 
komunikacyjne Fabryczna – Pułaskiego 
(patrz mapka). Północny odcinek ul. 
Kochanowskiego, utwardzony przed laty 
przez inwestora budynku nr 1, też trud-

no nazwać drogą. Teraz, kiedy trwa in-
westycja �rmy „Immo-Building”, ten 
istotny dla mieszkańców NCL fragment 
traktu prowadzącego od ul. Żabikow-
skiej, przez Pułaskiego, do Wschodniej, 
stał  się szczególnie niebezpieczny. Po 
wybrukowanym, nieoznakowanym pasie, 
o nieustalonym statusie i bez chodnika 
(ulica to czy pieszo-jezdnia?) chodzą 
gromadnie piesi (w tym dzieci z pobli-

skiej SP 2) i jednocześnie jeżdżą samo-
chody. Wolna amerykanka panuje też na 
niedalekim skrzyżowaniu ulicy Kocha-
nowskiego z gruntową ul. Andrzeja Mi-
zerki. Ta druga jest w  skandalicznym 
stanie. Trudności komunikacyjne mają 
przełożenie na funkcjonowanie lokali 
usługowych położonych w  pierzei bu-
dynku przy ul. Mizerki (z adresem: 
Wschodnia 23!).
Jest nadzieja, że po zapowiadanym wy-
budowaniu przedłużenia ul. Wschodniej 
do Okrzei (czytaj wyżej), odblokuje się 
zastawiony bezładnie samochodami od-
cinek pomiędzy rondem a granicą obec-
nej zabudowy w  kierunku ul. Okrzei. 
Póki co, skręcający w  odnogę ul. 
Wschodniej w  kierunku Pułaskiego, 
mkną slalomem między autami i  po 
przyszłym chodniku położo-
nym przy bloku Wschod-
nia 27.
Nabrzmiewają problemy zwią-
zane z  krótką, gruntową ul. 

n
Budowa 4-kondygnacyjnego bloku �rmy „Immo-Building” przy ul. Kochanowskie-
go-Mizerki (adres: ul. Pułaskiego 16A). Na przyziemiu w przyszłości, pod podcie-
niami, będą funkcjonować lokale usługowe   fot. Hanna Siatka

n
Inwestycja spółki „Immo-Building” nocą (wizualizacja)   
fot. z projektu
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Żeromskiego (pomiędzy Ko-
narzewskiego i  Fabryczną), 
przy której znajduje się licznie 
odwiedzana placówka medycz-
na „Med-Lux”, a  niebawem 

(prawdopodobnie w 2018 r.) ruszy Niepu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej wraz 

z  przedszkolem i  bu-
dynkiem administracyj-
nym. Wąską drogę roz-
jeżdżają parkujące tu 
gęsto samochody, które 
przy okazji zastawiają 
i niszczą jednostronnie 
położony chodnik (czy-
taj na str. 24). Jak wyni-
ka z Systemu Informacji 
Przestrzennej, odcinek 
ten jest jeszcze drogą 
prywatną (podobnie ul. 
Pułaskiego od nowego 
ronda do Okrzei, za wy-
jątkiem fragmentów 
chodników). Z  kolei 
duży, miejski grunt przy 
ul. Pułaskiego (naprze-
ciw inwestycji firmy 
„Immo-Building”) od 
jakiegoś czasu jest uży-
wany przez kierowców jako parking.
Pomimo inwestycji, w NCL z pewnością 
będzie brakowało miejsc parkingowych. 
Te zaś, które niedawno powstały, zda-
niem kierowców, zostały wadliwie wy-
znaczone. Podczas wjazdów na i wyjaz-
dów z  prostopadłych pól postojowych 
na jezdnię ul. Wschodniej, której mała 
szerokość ogranicza pole manewrów, 
uszkodzono już niejeden pojazd. Z pew-
nością ukośnie wyznaczone pola dla aut 
polepszyłyby sytuację. Co będzie, gdy 
po oddaniu kompletnej ul. Wschodniej 
ruch się zwiększy i dodatkowo w śród-
mieściu pojawią się autobusy?
Zabudowa mieszkaniowa wraz z infra-
strukturą to tylko część Nowego Cen-

trum Lubonia, obszaru wyznaczonego 
ulicami: Powstańców Wlkp., Okrzei, 
Fabryczną i Żabikowską. Jeśli spojrzeć 
na mapę, można znaleźć tereny jeszcze 
niezagospodarowane. W  najbliższym 
czasie, jak wynika z  wiedzy szefa Wy-
działu Planowania Rozwoju i Ochrony 
Środowiska UML, w  NCL prawdopo-
dobnie nie ruszy żadna inwestycja miesz-
kaniowa. Na mapie widać też obszary, 
dla których zgodnie z mpzp miało po-
wstać zaplecze dla osiedli w śródmieściu, 
np. z usługami sportowo-rekreacyjnymi. 
Na razie te prywatne tereny to m.in. pola 
uprawne, kontrastujące z wysoką zabu-
dową miejską. Przykładem mogą tu być 
grunty przy ul. Pułaskiego i Kochanow-

skiego (planowane przedszkole), na któ-
rych co roku odbywają  się regularne 
żniwa. W tym sezonie właściciel obsiał 
je kukurydzą, która jak żółto-zielona 
ściana wyrosła w sąsiedztwie placu bu-
dowy i dźwigów.

HS

Na okładce – Nowe rondo w ul. Puła-
skiego i  świeżo utwardzona aleja Jana 
Pawła II   fot. Rafał Wojtyniak

cd.  
ze str. 
5

Wielki plac budowy

n
Wstrzymana po raz kolejny budowa 
bloku przy ul. Wschodniej 19. W przy-
szłej, niezabezpieczonej, podziemnej 
hali garażowej gromadzi się woda. Hala 
ma być dwupoziomowa z ruchomymi 
platformami dla aut. Budynek „wyszedł” 
już z ziemi. Widać konstrukcje szybów 
dla wind   fot. Hanna Siatka

n
Przygotowane miejsca parkingowe, 
przedzielone zieleńcami na al. JP2. 
Zastosowano inne, praktyczniejsze niż 
na ul. Wschodniej ograniczniki dla aut   
fot. Hanna Siatka

n
Utwardzona aleja Jana Pawła II – widok od ul. Konarzew-
skiego. Od lewej – podobnie jak na ul. Wschodniej, 6-me-
trowej szerokości jezdnia (wymiar jak dla drogi lokalnej); 
pas z prostopadłymi miejscami postojowymi i stanowi-
skami zieleni; ścieżka rowerowa i chodnik   fot. Hanna 
Siatka
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nia). Lubońska inwestycja będzie 
realizowana w ramach projektu 
„Koncentracja transportu pu-
blicznego Miasta Luboń wokół 
transportu szynowego w drodze 
budowy Zintegrowanego Węzła 
Przesiadkowego w Luboniu wraz 
z działaniami uzupełniającymi”. 
Całkowita wartość projektu wy-
nosi ponad 17 000 000 zł, w tym 
kwota dofinansowania z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) – ponad 
13 000 000 zł. Realizacja przed-
sięwzięcia nastąpi w  latach 
2017-2019. W spotkaniu wzięli 
udział włodarze miast i gmin – 
beneficjentów, wśród nich Mał-
gorzata Machalska i  Michał 
Popławski. – Dzisiejszy dzień jest 
bez wątpienia jednym z ważniej-
szych w  historii Lubonia. Został on 
poprzedzony wieloma miesiącami in-
tensywnej pracy zespołu, który przygo-
towywał wniosek o  dofinansowanie – 
tymi słowy rozpoczęła swoje wystąpie-
nie burmistrz naszego miasta. Następ-
nie podziękowała poprzednikowi – 
burmistrzowi Dariuszowi Szmytowi 
i jego zastępcy – Mikołajowi Tomaszy-
kowi za starania o  ujęcie projektu 
w Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w  MOF Poznania. 
Przede wszystkim podziękowała towa-
rzyszącemu jej zastępcy – Michałowi 
Popławskiemu, który bezpośrednio 
kierował i nadzorował prace nad wnio-
skiem oraz całemu zespołowi pracow-

ników lubońskiego magistratu, których 
wkład w ten sukces jest nieoceniony. 
Po oficjalnym podpisaniu umowy 
z marszałkiem Markiem Woźniakiem, 
Małgorzata Machalska z  satysfakcją 
wsunęła dokument wart ponad 13 mi-
lionów złotych do teczki.

PAW

DOBRE, BO
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

W piątek, 29  września, w  Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Wiel-
kopolskiego w Poznaniu, Marek Woź-
niak – Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego – podpisał umowy o do-
finansowanie z  Wielkopolskiego Re-

gionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) 
projektów wpisujących się w ramy Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonal-
nego Poznania (ZIT dla MOF Pozna-

Dobre, bo pewne

Umowa podpisana
O sukcesie lubońskich władz samorządowych, jakim było uzyskanie 
dotacji w niespotykanej w historii miasta wysokości ponad 13. milionów 
złotych informowaliśmy przed dwoma miesiącami („WL” 08-2017, s. 5). 
Uwieńczeniem sukcesu było podpisanie stosownej umowy

n
Moment podpisania umowy przez Małgorzatę Ma-
chalską obok niej Mariusz Wiśniewski z-ca Prezydenta 
Miasta Poznania oraz Marek Woźniak    
fot. Paweł Wolniewicz

n
Chwilę po podpisaniu umowy, lubońska delegacja z Marszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego, od lewej: Michał Popławski, Małgorzata Machalska, Marek Woź-
niak, Diana Krasowiak, Mirosław Stromczyński i Mateusz Olejniczak   fot. Paweł 
Wolniewicz

Szeroki materiał na temat do�nansowa-
nia dla Lubonia w wysokości 13 mln. 
złotych zamieszczono na str.  4 wrze-
śniowego wydania (nr 7) „Informatora 
Miasta Luboń” – darmowym czasopiśmie 
wydawanym przez Urząd Miasta, które, 
decyzją władz, dociera do wszystkich 
mieszkań.
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również, że rozważy 
możliwość swojego 
udziału w  biegu 
przyszłorocznym – 
w stulecie Orląt. Łu-
kasz Kołcz, w imie-
niu Komendanta 
Głównego ZS „Strze-
lec” wręczył mile 
zaskoczonej Pani 
Burmistrz Brązowy 
Medal za Zasługi dla 
„Strzelca” (leg. Nr 330).
Start, na którym pojawiło się 5 drużyn, 
nastąpił o  godz. 9.30. Przy mostku na 
wysokości ul. Strumykowej, pod okiem 
sekcyjnego lubońskiej JS – Kacpra – 
uczestnicy weszli do Strumienia Juni-
kowskiego i brodząc w jego nurcie, prze-
szli do ul. 3 Maja. Następnie trasa wiodła 
przez tereny nadwarciańskie do mostu 
przy �rmie „Luvena”. Po drodze strzelcy 
pokonywali przeszkody, niektóre w wa-
runkach ekstremalnych (woda, podmo-
kły teren, ogień, zasłony dymne, zasieki 
– pod obstrzałem wroga. Wszystko od-
bywało się w oparciu o rozkazy dotyczą-
ce obrony Lwowa w  1918  r. Jednym 
z elementów zawodów było udzielanie 
pierwszej pomocy oraz zakładanie stazy 
(taktyczna opaska zaciskowa). Zapewne 
nie była to zabawa dla mięczaków. Nad 

śmiałkami czuwali ratownicy medyczni 
z Poznania, Pniew i Jarocina. W patrio-
tycznym biegu zwyciężyła JS  4111 ZS 
„Strzelec” Luboń-Poznań, przed 
„Pszczółkami” z Poznania oraz dwiema 
drużynami JS ZS „Strzelec” 4141 z Kali-
sza. Na strzelnicy zorganizowanej przez 
Lubońskie Bractwo Kurkowe, z karabin-
ka pneumatycznego najlepiej strzelał 
Hubert Grabowski z  kaliskiej JS ZS 
„Strzelec”. – Nie było łatwo zdobyć medal 
w postaci pamiątkowego nieśmiertelnika 
– tym bardziej stanowi on szczególną 
wartość dla nas wszystkich. „Semper Fi-
delis” – Zawsze Wierni – te słowa wybite 
na małej blaszce, na piersi każdego za-
wodnika – zostały również wyryte w na-
szych sercach! – wyznał usatysfakcjono-
wany biegiem Łukasz Kołcz.

PAW

DOBRE, BO

Pierwszy w Luboniu bieg upamiętniający 
młodych obrońców polskiego Lwowa z lat 
1918–1920 odbył się w sobotę, 7 paździer-
nika. Zorganizował go Związek Strzelecki 
(ZS) „Strzelec” Jednostka Strzelecka 
(JS) 4111 Luboń im. Orląt Lwowskich. Na 
czas biegu Luboń stał się przedwojennym 

Lwowem, a uczestnicy zawodów wcielili się 
w  dzielnych obrońców miasta – Orlęta. 
Ich zadaniem było pokonać 5-kilometro-
wy dystans z przeszkodami terenowymi, 
wykonując po drodze określone zadania.
W tym dniu w  sztabie urządzonym 
w Szkole Podstawowej nr 3 od wczesnych 

godzin rannych panował 
duży ruch. Dowódca luboń-
sko-poznańskiej JS – mł. 
Insp. Łukasz Kołcz – przy 
przygotowanej makiecie in-
struował drużyny, które 
zgłosiły się do biegu, o prze-
biegu trasy i  panujących 
w  terenie warunkach. Na-
stępnie wspólnie z burmistrz 
Małgorzatą Machalską po-
witali strzelców i  ich sym-
patyków, wśród których byli 
zastępca dyrektor SP 3 Ani-
ta Plumińska-Mieloch i Ser-
giusz Myszograj – oboje ze 
Stowarzyszenia „Semper 
Fidelis”. Włodarz naszego 
miasta przywołała pamięć 
o Orlętach Lwowskich i ich 
heroizmie. Uczestnikom 
życzyła udanego biegu, 
wspaniałych przeżyć i  by 
wszyscy, bez wyjątku, poja-
wili  się na mecie. Dodała 

Dobre, bo pionierskie

Bieg Pamięci Orląt Lwowskich
„Jest takie miasto, co zwie się Lwów, znów wolno o nim dziś pamiętać…”

n
Przed biegiem, w sztabie Łukasz Kołcz (pierwszy z prawej) 
objaśniał przebieg zawodów   fot. Paweł Wolniewicz

n
Miejscami śmiałkowie brodzili w strumieniu mając 
wody po pas   Piotr Cybichowski
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28 września 2017 r., w znanym teletur-
nieju TVP 2 – „1 z 10” prowadzonym 
przez Tadeusza Sznuka, po raz kolejny 
mogliśmy oglądać pana Artura Wiśniew-
skiego z  ul. Żabikowskiej. W  trzecim 
odcinku 101. edycji odniósł zdecydowa-
ne zwycięstwo nad przeciwnikami, zdo-
bywając w �nale 202 punkty. W teletur-

nieju „1 z 10” wystąpił już pięciokrotnie, 
zwyciężył w trzech odcinkach. W 2001 r. 
wygrał I  część i  nagrodę 1000  zł oraz 
dotarł do �nału �nałów. Po ostatnim 
popisie, 28 września br., znów czeka na 
wielki �nał, w którym swoją bogatą wie-
dzą będzie reprezentował nasze miasto.
Ma na swoim koncie udział w dziesiąt-

kach konkursów i teleturniejów, w tym 
radiowych i telewizyjnych. Ta aktywność 
wynika z faktu, że interesuje się wszyst-
kim. Posiada bardzo szeroką wiedzę 
w różnych dziedzinach, m.in. polityce, 
historii, �lozo�i i sporcie. O jego sukce-
sach w rozgrywkach umysłowych pisa-
liśmy już w marcu 1995 r. Bierze w nich 
udział od czasu szkoły średniej. Po olim-
piadzie w  1964  r. w  Tokio, w  liceum 
zorganizowano na ten temat konkurs, 
w  którym zdobył 1.  miejsce. Pierwszy 
turniej telewizyjny, w którym uczestni-

Dobre, bo nieprzeciętne

Jeden z dziesięciu
Artur Wiśniewski promuje Luboń w popularnych teleturniejach

czył (1972 r.), nosił nazwę „Na olimpij-
skim szlaku”, jego drużyna odpadła 
wtedy w pół�nale. Cztery lata później, 
w tym samym konkursie, był o krok od 
głównej nagrody – wyjazdu do Montre-
alu. Startował też w teleturnieju „6 z 49”, 
„Tele As” i trzykrotnie w „Kole fortuny” 
prowadzonej przez Wojciecha Pijanow-
skiego (raz dotarł nawet do �nału, choć 
głównej nagrody – samochodu – nie 
udało mu się zdobyć). Za to w „Formu-
le Szczęścia” wygrał m.in. czarno-biały 
telewizor. Spektakularny wymiar miał 
udział pana Artura w teleturnieju „Mi-
liard w rozumie” w 1994 r. Dotarł wtedy 

do ścisłej dziesiątki 
�nalistów, za co otrzy-
mał 50 mln zł (równo-
wartość dzisiejszych 
5 tys.). Jako pierwszy 
lubonianin uczestni-
czył też w programie 
TVN „Milionerzy” 
i  wygrał... 250 tys.  zł 
(dotarł do pytania za 
500 tys. zł: Jakim po-
jazdem nie podróżo-
wali Tytus, Romek 
i  Atomek?, na które 
jednak nie odpowie-
dział). Z  jego udzia-
łem odbywały  się też 
inne znane konkursy 
umysłowe – ogólno-
polski „Va banque”, 
a także „Kółko i krzy-
żyk” (w latach 80.) 
i „21” (1997 r.).
Artur Wiśniewski ma 
68 lat, od 1965 roku 

jest mieszkańcem Lubonia. Ukończył 
Liceum Ogólnokształcące nr IX w Po-
znaniu i  zaraz potem rozpoczął pracę 
w lubońskich Zakładach Rowerowych. 
Po krótkim czasie przeniósł się do „Fos-
forów” (Zakłady Chemiczne, obecnie 
„Luvena”), gdzie pracował przez 41 lat 
(do emerytury). Zaczynał jako laborant, 
potem był specjalistą aparatowym. 
Z okazji jubileuszu 100-lecia �rma zle-
ciła realizację �lmu pt. „100 lat dumy 
i  tradycji” dedykowanego wybitnym 
postaciom – twórcom fabryki w Luboniu 

(reż.: Marek Domagała). Wśród wymie-
nionych �guruje też Artur Wiśniewski 
(„WL” 07-2014. str. 8). Jest synem zna-
nego mieszkańcom „Lubonianki” pre-
zesa tej spółdzielni w latach 1965-1970 
– Stanisława Wiśniewskiego, żołnierza 
kampanii wrześniowej 1939 r. i polskich 
sił zbrojnych na zachodzie, internowa-
nego w Szwajcarii, działacza francuskie-
go ruchu oporu, o  którym pisaliśmy 
w lutym 2013 na str. 33, w artykule „Losy 
ludzi stąd”.
Aktywność umysłowa pana Artura idzie 
w parze z �zyczną. W 2009 r. wystarto-
wał III Ulicznym Biegu Lubońskim na 
5,5  km zorganizowanym na 55-lecie 
miasta. W klasy�kacji końcowej, wśród 
130 mężczyzn urodzonych w  1992  r. 
i starszych w klasy�kacji końcowej zna-
lazł się na 44. miejscu. Dziś na ulicach 
Lubonia można go spotkać jadącego na 
rowerze. Przemierza nim miasto, o któ-
rym wie prawie wszystko.

W.S.&HS

n
Artur Wiśniewski wylosował w teleturnieju pierwsze stanowisko   fot. Władysław Szczepaniak n

4 października po raz trzeci w teletur-
nieju „1 z 10”, w siódmym odcinku, 
uczestniczył drugi lubonianin – Andrzej 
Lewandowski. Obu Panom gratulujemy   
fot. Władysław Szczepaniak

Na zmagania Artura Wiśniew-
skiego w wielkim �nale tele-
turnieju „1 z 10” zapraszamy 
przed telewizory we wtorek, 
24 października, o godz. 18.50 
do TVP2.
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kładach Rowero-
wych „Romet” przy 
ul.  Powstańców 
Wielkopolskich  48 
w  Luboniu, gdzie 
firma z  powodze-
niem funkcjonuje 
nadal i systematycz-
nie  się rozwija. 
Głównym przed-
miotem działalności 
jest produkcja me-
talowych części do 
przyczep. Z począt-
kowych kilku pod-
stawowych wzorów 
głowic zaczepowych 

i okuć do burt, asortyment został zwięk-
szony do kilkuset modeli. Zarówno hale 
produkcyjne, jak i pomieszczenia biuro-
we wymagały wielu remontów, w  celu 
zapewnienia odpowiednich warunków 
pracy. Wiązało się to z dużymi nakłada-
mi �nansowymi. Dość szybko okazało 
się, że istniejąca infrastruktura jest nie-
wystarczająca. Stąd w  1999  r. podjęto 
decyzję o  rozbudowie zakładu. Od tej 
pory powierzchnia produkcyjno-maga-
zynowa została podwojona. Rozwój �r-
my przyczynił się do powsta-
nia nowych miejsc pracy, oraz 
wdrożenia nowoczesnych 
technologii produkcji.

DOBRE, BO

Jubileusz 50-lecia Steelpressu to stosowna 
okazja do spojrzenia wstecz i chwili re�ek-
sji nad dotychczasowymi dokonaniami. 
Tempo naszego życia – we wszystkich jego 
dziedzinach – z dnia na dzień w zatrważa-
jący sposób przyspiesza. Na co dzień nie 
mamy czasu, by na chwilę przystanąć i za-
stanowić  się nad tym, co nieuchronnie 
przemija. Dobrze, że szansę na tę re�eksję 
stwarzają nam choćby uroczystości jubile-
uszowe – powiedział prezes rodzinnej 
�rmy, Krzysztof Smoliński, witając gości 
przybyłych na uroczystą galę.

Trochę historii
Początki działalności �rmy „Steelpress” 
sięgają 1967  r., kiedy ojciec obecnego 

prezesa – Janusz Smoliński, znany w śro-
dowisku przedsiębiorców nie tylko 
z  wielkiej rzetelności i  fachowości, ale 
również dobroci w stosunku do wszyst-
kich, z którymi miał kontakt – otworzył 
niewielki zakład rzemieślniczy i urucho-
mił produkcję i serwis pieców piekarni-
czych. Od tego momentu �rma sukce-
sywnie zwiększała swoje zasoby, by 
w  1998  r. przekształcić  się z  cywilnej 
w spółkę z ograniczoną odpowiedzial-
nością, a rok później całkowicie zamknąć 
działalność produkcyjną w  Poznaniu. 
Od ponad dwóch dekad �rma jest zwią-
zana z  Luboniem. Jej rozwój wymusił 
w 1995 r. przeniesienie produkcji w nowe 
miejsce. Wybór padł na tereny po Za-

Dobre, bo jubileuszowe

Orzeł Eksportu i Gazela Biznesu
Półwiecze �rmy „Steelpress”

n
W uroczystości zorganizowanej w hali Steelpressu uczestniczyło ponad 230 osób   fot. Paweł Wolniewicz

n
Rodzina państwa Smolińskich otrzymała od Przemysława Ba-
rańskiego i jego synów piękną, oryginalną szablę. Od lewej: 
Krzysztof Smoliński, Marcin Barański, Hanna Smolińska, Prze-
mysław Barański, Karol Barański i prowadząca imprezę    
fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
obok
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Dziś i jutro
Obecnie Steelpress zatrudnia 150 osób, 
pracujących na łącznej powierzchni 
7 500 m2. Pracą organiczną �rma roz-
budowuje ofertę, pozyskuje nowe rynki. 
Aktualnie eksportuje swoje wyroby do 
35  krajów świata (w ubiegłym roku 
sprzedano ponad 3 000 000 produktów!). 
Ponad 80% sprzedaży kierowana jest na 
eksport. Dzięki poczynionym inwesty-
cjom stało  się możliwe rozszerzenie 
asortymentu oraz wejście na nowe ryn-
ki zbytu. Oddano do użytku przestronną 
halę magazynowo-produkcyjną z zaple-
czem socjalnym dla pracowników. Pla-
nowana jest budowa nowoczesnego 
biurowca. Ponadto w  gminie Mosina 
firma zakupiła teren o  powierzchni 
1 500 m2, na którym buduje kolejną halę 
do produkcji. Za swoją działalność ju-
bilatka jest doceniana i wyróżniana licz-
nymi tytułami i certy�katami. Ponieważ 
nie sposób wymienić wszystkie, ograni-
czę się jedynie do: ubiegłorocznej – Re-
gionalny Orzeł Eksportu, tegorocznej 
– Polska Nagroda Innowacyjności – 
„Gazela Biznesu” oaz dwukrotnie zdo-
bytego tytułu Poznańskiego Lidera 
Przedsiębiorczości.

Gala
Tego dnia nowa, firmowa hala przy-
brała odświętną szatę. W  sobotę, 

30  września, była 
miejscem, gdzie 
uroczyście obcho-
dzono jubileusz 
Steelpressu. Na 
zewnątrz trzepo-
czące flagi, przy 
wejściu na gości 
czekała lampka 
szampana. Ponad 
230  przybyłych 
powitał prezes – 
Krzysztof Smoliń-
sk i ,  następnie 
okolicznościową 
prezentację z naj-
ważniejszymi wy-
darzeniami w  hi-
storii firmy przed-
stawił Jakub Jan-
kowiak. Ponieważ 
towarzystwo było 
międzynarodowe, 
d z i e j e  f i r m y 
przedstawiano 
w  kilku językach. 
Następnie na scenie pojawił się mece-
nas Przemysław Barański – współpra-
cownik i przyjaciel właścicieli rodzin-
nej firmy, który przedstawił jej genezę, 
po czym wraz z  synami – Marcinem 
i  Karolem podarowali Krzysztofowi 
Smolińskiemu, jego żonie – Hannie 

i ich córkom – Katarzynie 
i  Wiktorii – wspaniałą, 
oryginalną szablę. Po za-
kończeniu części oficjalnej 
gości zaproszono na poczę-
stunek przy dźwiękach 
wspaniałego zespołu „Di-
xie Company”. W  części 
artystycznej wystąpił rów-
nież zespół taneczny. Był 
kankan, panie zmieniając 
kreacje zaprezentowały się 
również w tańcach „Chica-
go” oraz „Kozaczok”. War-
to podkreślić, że zabawa 
była przednia i  trwała do 
późnych godzin wieczor-
nych.

PAW  

DOBRE, BO

tel. 660 769 776

email: pozakontrola@poczta.pl

www: pozakontrola.com

zespół muzyczny

POZA KONTROLĄ

wesela    imprezy    eventy

(Y
3
4
5
5
)

n
Firma Steelpress przy ul. Powstańców Wielkopolskich 48 widziana z lotu ptaka. Z lewej obiekt Intermar-
ché   fot. Steelpress

n
Jedną z atrakcji wieczoru był zespół, który zatańczył 
m.in. kankana   fot. Paweł Wolniewicz

Kazimierz Grenda, dr. geogra�i, pod-
porucznik, przedwojenny kierownik 
SP  3, organizator Harcerskiej Poczty 
Polowej w  Powstaniu Warszawskim, 
szef Kwatery Głównej Szarych Szeregów, 
prezes Zrzeszenia „Wolność i Niezawi-
słość” w Łodzi, więzień Urzędu Bezpie-
czeństwa, otrzymał nowy nagrobek 
ufundowany przez �rmę „Memento 
Mori” (patrz „WL” 09-2017, str. 5). Dziś 
z przyjemnością informujemy, że kolej-
ny zapowiadany element – porcelanowy 
portret naszego bohatera – jest gotowy 
i  został ufundowany przez rodzimą 
firmę kamieniarską Korcz-Granit 
z  ul.  Brzozowej. Niebawem zostanie 
zamontowany na pomniku Kazimierza 
Grendy na cmentarzu przy ul.  Blusz-

czowej w Poznaniu. W imieniu społecz-
ności Lubonia serdecznie dziękujemy!

(P)

Dobre, bo ufundowane

Portret

n
Porcelanowy portret nagrobny Kazimie-
rza Grendy (owal 9x12 cm) ufundowany 
przez lubońską �rmę Kamieniarstwo 
Korcz Granit   fot. Piotr P. Ruszkowski
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W czwartek, 28 września, trzydzieścioro 
dwoje nauczycieli oraz dyrektorów szkół 
odebrało wyróżnienia i nagrody Ministra 
Edukacji Narodowej (MEN) za innowa-
cję pedagogiczną przeprowadzoną w ra-
mach pilotażowego programu Minister-
stwa Edukacji Narodowej „Szkoła w Pi-
lotażu Programowania”. Były wśród nich 
dyrektor Lidia Kałwińska oraz nauczy-
cielka informatyki Joanna Kordzińska 
z  lubońskiej Szkoły Podstawowej nr  2 
im. Augusta hr. Cieszkowskiego.

Najpierw we wrześniu ubiegłego roku 
Cieszkowianka zgłosiła do Kuratorium 
Oświaty innowację pedagogiczną 
„Duszkowe wędrówki z Cieszkowian-
ką. Mały duszek programuje” autorstwa 
nauczycieli informatyki – Lidii Kał-
wińskiej i  Joanny Kordzińskiej (jej 
sylwetkę przedstawiamy szerzej na str. 
53), nauczyciela matematyki i  infor-
matyki – Barbary Warot oraz nauczy-
ciela edukacji wczesnoszkolnej – Ka-
tarzyny Minge. Pilotażowy program 
MEN był przeznaczony dla uczniów 
klas IV-VI, do realizacji w  ramach 
godzin zajęć informatycznych oraz 
pozalekcyjnych. W  treściach progra-
mowych pojawiły się także zagadnienia 
i  umiejętności z  innych przedmiotów, 
np. matematyki czy przyrody. Efektem 
końcowym były blogi uczniowskie pre-
zentujące osiągnięcia w  trakcie roku 
szkolnego.
W pierwszym etapie projekt Dwójki 
wyróżniono na poziomie województwa 
i  w  ten sposób stała  się jedną 
z 160 szkół w Polsce wytypowanych do 
nagrody. Następnie Cieszkowianka 
jako jedyna szkoła z  województwa 
wielkopolskiego znalazła się w elitar-
nym gronie 16. szkół w Polsce nagro-
dzonych za przygotowaną i wdrożoną 
autorską innowację. Wśród kryteriów 
wyboru najlepszej szkoły w  każdym 
województwie znalazło się upowszech-

Dobre, bo docenione

Cieszkowianka wyróżniona

nienie nauki programowania, urucho-
mienie różnorodnych form kształcenia 
dla nauczycieli, dobór odpowiednich 
form programowania dla poszczegól-
nych grup wiekowych. Istotne było, 
że nauka programowania została do-
łączona do zajęć obowiązkowych, była 
prawidłowo zaplanowana i zrealizowa-

na, natomiast osiągnięte cele przy-
czyniły się do podniesienia kompe-
tencji informatycznych uczniów i na-
uczycieli.
Autorom innowacji, a także społeczno-
ści Cieszkowianki gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów.

PAW

n
W Warszawie, wyróżnienie z rąk dyrektora departamentu ds. innowacji MEN – Ra-
fała Lwa Starowicza – odebrały współautorki innowacji pedagogicznej – Lidia Kał-
wińska i Joanna Kordzińska   fot. SP2

n
Wyróżnienie podpisane przez Ministra 
Edukacji Narodowej – Annę Zalewską   
fot. SP2

(K
6
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3
)

Dobre, bo wszczęte

Proces 
beatyfikacyjny 
ks. Streicha
Zaproszenie  

Qn  W sobotę, 28 października, rozpocz-
nie się o�cjalnie proces beaty�kacji pierw-
szego proboszcza para�i św. Jana Bosko w Luboniu, ks. Stanisława 
Streicha, zamordowanego przed prawie 80. laty przez komunistę. 
O godz. 18. w lubońskim kościele zostanie odprawiona Msza św. 
z prośbą o jego beaty�kację, celebrowana przez Arcybiskupa Me-
tropolitę Poznańskiego – ks. Stanisława Gądeckiego, który godzinę 
wcześniej będzie przewodniczył części formalno-prawnej z powo-
łaniem Trybunału. Od tej pory względem ks. Stanisława Streicha 
będziemy mogli używać tytułu Sługa Boży.

Qn 5 listopada, tradycyjnie w pierwszą niedzielę po Dniu Zadusznym, 
Arcybiskup Metropolita Poznański – ks. Stanisław Gądecki – od-
prawi uroczystą Mszę św. w intencji rychłych beaty�kacji i kanoni-
zacji osób archidiecezji poznańskiej, wśród nich m.in. związanych 
z Luboniem ks. Stanisława Streicha i bł. Edmunda Bojanowskiego. 
W tym roku, po raz pierwszy w historii, liturgia będzie sprawowa-
na nie w Katedrze Poznańskiej, a w  lubońskim kościele św. Jana 
Bosko (godz. 13). Nabożeństwo będzie transmitowane przez TVP 
Polonia na cały świat.

Na uroczystości zaprasza proboszcz, ks. prałat Roman Kubicki
PAW
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Na kortach stołecznej Warszawianki 
rozegrano w  lipcu Mistrzostwa Świata 
w  Crossmintonie – ICO Speedminton 
World Championships Poland 2017. 
Turniej zgromadził na starcie ponad 400 
zawodników z 20 krajów. Polacy zdoby-
li na mistrzostwach 24 medale, w tym 5 
złotych, 8 srebrnych i  11 brązowych. 
Jeden z nich wywalczyła Dominika Lu-
bińska z „Ruk-Cuk” Luboń, która wraz 
z Patrycją Kostuś z UKS „Kapitan Navi” 
Mrzeżyno zdobyła wicemistrzostwo 
świata w grze podwójnej dziewcząt do 
lat 18.
Droga do srebra nie była łatwa, bo już 
w  ćwierćfinale dziewczyny trafiły na 
silną parę ze Słowenii, wiceliderki świa-
towego rankingu, Pikę Rogelj i  Hanę 
Zorec. Po zaciętym boju udało się jednak 
pokonać rywalki 2:1 (17:15, 12:16, 
17:15). W pół�nale Dominika i Patrycja 
zagrały z Chorwatkami, Niką Miškulin 

i  Luciją Ilić. To aktualnie trzecia para 
deblowa na świecie w  rankingu ICO. 
I w tym przypadku jednak mecz zakoń-
czył  się wygraną naszego duetu 2:1 
(11:16, 16:11, 16:12).
W �nale reprezentantki Polski tra�ły na 
Lori i Rebekę Škerl. Nie była to żadna 
niespodzianka, bo Słowenki to obecnie 
liderki rankingu. Dzień wcześniej Lori 
zdobyła tytuł wicemistrzyni świata 
w grze pojedynczej, a jej siostra Rebeka 
skończyła te zawody na trzecim miejscu. 
I ten siostrzany debel okazał się za moc-
ny dla naszych dziewczyn, które prze-
grały 0:2 (3:16, 13:16).
Występ naszych reprezentantek należy 
uznać za znakomity. Przed turniejem 
nikt się nie spodziewał, że zdobędą wi-
cemistrzostwo świata. Nawet chyba Do-
minika i  Patrycja nie marzyły o  tak 
wspaniałym wyniku.

Przemysław Lubiński

Dobre, bo arcypromocyjne

Wicemistrzostwo świata

n
Dominika Lubińska z Ruk-Cuk Luboń (2. z lewej) na drugim stopniu podium Mi-
strzostw Świata w Crossmintonie

W poniedziałek, 25 
września, o  godz.  12 
w sali im. Witolda Ce-
lichowskiego Wielko-
polskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w  Pozna-
niu (al. Niepodległości 
16/18, III p., bud. C) 
wojewoda wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann 
oraz samorządowcy 
z  powiatów: poznań-
skiego, kościańskiego, 
nowotomyskiego, ple-
szewskiego, krotoszyń-
skiego i gmin: Wolszty-
na, Stawiszyna, Miej-
skiej Górki, Borku 
Wielkopolskiego, Wrze-
śni, Lwówka i Lubonia 
podpisali umowy na 
realizację zadań w  ra-
mach Programu Roz-
woju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej.
Nasze miasto reprezentowali Burmistrz 
Małgorzata i Skarbnik Mirosław Strom-
czyński. Budowa 448 mb drogi gminnej 
o  nazwie aleja Jana Pawła  II zostanie 
do�nansowane w wysokości 1 597 213 zł 
(przy wkładzie miasta 1  597  214,08), 
najwyższą w grupie 7 gmin, które uzy-
skały dotację w III turze umów (zatwier-
dzona przez Ministerstwo Finansów 
wynosiła 1 762 880 zł).
W ramach podpisanych umów wybudo-
wana będzie między innymi droga łą-
cząca ulicę Wrocławską i  Kaliską we 
Wrześni, rozbudowana zostanie droga 
powiatowa nr 3913P na odcinku DK5 
– Słonin oraz droga powiatowa 2387P 
Poznań – Komorniki w  miejscowości 
Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. 
Szkolnej. 
Podpisane kolejne 12 umów z jednost-
kami samorządu terytorialnego, obej-
muje kwotę do�nansowania w wysoko-

ści ponad 5  mln  zł dla samorządów 
gminnych oraz ponad 8,5  mln  zł dla 
powiatów, co daje łącznie ponad 13,5 
mln zł i stanowi około 20% wykonania 
całej kwoty do�nansowania udzielonego 
samorządom przez wojewodę wielko-
polskiego na 2017 rok.
Zgodnie z zapisami Programu Rozwo-
ju Gminnej i  Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej, dofinansowanie inwe-
stycji na drogach publicznych w roku 
2017 w  Wielkopolsce ma wynieść 
64,5  mln  zł w  równym podziale po-
między inwestycje na drogach gmin-
nych i powiatowych.
Docelowo w  Wielkopolsce wojewoda 
do�nansuje łącznie co najmniej 34 in-
westycje na drogach gminnych oraz 16 
inwestycji na drogach powiatowych, 
o łącznej wartości około 130 mln zł.

Tomasz Stube
kierownik oddziału Mediów  

i Komunikacji Społecznej
Gabinet Wojewody

Dobre, bo s�nalizowane 

Podpisanie umów drogowych

n
Burmistrz Lubonia Małgorzata Machalska odbiera gratu-
lacje i umowę na do�nansowanie budowy alei Jana 
Pawła II od wojewody Zbigniewa Ho�manna
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Przy ul. Poniatowskiego 66 (pawi-
lon przy pętli autobusowej w Żabi-
kowie) otwarto punkt „Bio Sklep 
w zgodzie z naturą”, oferujący eko-
logiczne środki czystości, kosmetyki 
naturalne, mięso i wędliny, nabiał 
roślinny i  zwierzęcy, chleby na 
zakwasie, oleje i  oliwy, produkty 
sypkie, kawy, herbaty, soki, sło-
dycze i  przekąski oraz warzywa 
i owoce. Na specjalne zamówienie (przez stronę internetową www.lokalnyrolnik.
pl) dostępne są też niektóre towary od rolników (drób, sery, mleko niepastery-
zowane). Sklep jest czynny od pn. do pt. w godz. 10 – 13.30, 14.30 – 18, w sob. 
10 – 13. Więcej na stronie 
f/bioskleponline. Tel. 881 362 912.   
fot. Natalia

CO NOWEGO
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

W prywatnym mieszkaniu przy ul.  Polnej  41 
otwarto punkt o  nazwie „Smerfetka Niania” 
oferujący opiekę dzienną nad dziećmi do lat 3, 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7 – 17. 
Kontakt: 511 163 533.   fot. Natalia

W Intermarchè (ul. Żabikowska 53B) otwarto zie-
larnię „Dla Zdrowia” z ziołami i ich mieszankami, 
lekami wytwarzanymi w oparciu o naturalne skład-
niki, witaminami, suplementami diety, produktami 
zdrowego żywienia, naturalnymi przyprawami, 
kosmetykami i dermokosmetykami oraz miodami 
z polskich pasiek. Można tu też składać zamówienia 
indywidualne. Więcej informacji – 61 657 06 70. Sklep 
działa od. pn. do pt. w godz. 9 – 21, w sob. 9 – 19, w niedz. 10 – 17.   fot. Natalia

Przy ul.  Sobieskiego  55a (piętro C.H. 
„Venus”) działa Akademia Tańca „Bez-
uma”, która organizuje zajęcia dla mło-
dzieży i  dzieci, już od 3.  roku życia. 
W  programie m.in. taniec nowocze-
sny, współczesny, hip hop, akrobaty-
ka, balet i  jazz. „Bezuma” organizuje 
również kursy letnie oraz zgrupowania 
taneczne, a  jej podopiecznie startują 

w  turniejach. Placówka funkcjonowała wcześniej na Świerczewie. Zajęcia są 
prowadzone od pn. do pt. w godzinach popołudniowych, natomiast w soboty 
rozpoczynają się przed południem. Harmonogram – na Facebooku, więcej in-
formacji – 501 034 665.   fot. Natalia

Przy ul. Poniatowskiego 70 (pętla autobusowa w Żabi-
kowie) otwarto sklep z odzieżą damską i dla dziewczy-
nek – „Dress no stress” (działa od pn. do pt. w godz. 
11 – 17, w sob. 10 – 13). Można tu kupić lub wypo-
życzyć sukienkę na każdą �gurę oraz akcesoria do 
niej – polskich marek oraz w stylu vintage (ubrania 
z poprzednich dekad albo starsze niż 20 lat) – i bi-
żuterię �rmy „Pierre Lang”. Wkrótce mają się w nim 
odbywać warsztaty pod okiem stylistki i uruchomienie sklepu internetowego: 
www.dressnostress.pl.   fot. Natalia

„Madicar” został przeniesiony z ul. Sobie-
skiego  92 na Sobieskiego  90 (sąsiedni bu-
dynek). Firma zajmuje  się kompleksową 
rejestracją pojazdów. Zaprasza od pn. do 
pt. w  godz. 9  –  18. Więcej informacji na  
www.madicar.pl.   fot. Natalia

Agencja sieciowa „MUK Insurance” Sp. z o.o. (Mar-
ket Ubezpieczeń Komunikacyjnych) przy ul. Ar-
mii Poznań 44 (naprzeciwko SP3) współpracuje 
z 25.   towarzystwami ubezpieczeniowymi, m.in. 
PZU, Allianz, Proama, MTU. Oferuje sprzedaż 
ubezpieczeń dla �rm, komunikacyjnych, mająt-
kowych, zdrowotnych, grupowych, na życie oraz emerytalnych. Można tu rów-
nież zarejestrować auto. Czynna od pn. do pt. w godz. 9:30 – 17:30. Więcej na  
www.muk-ubezpieczenia.pl; kontakt: 570 119 000   fot. Natalia

Szkoła Tańca „New Dance School” zo-
stała przeniesiona z ul. Topolowej 8 na 
Kościuszki 38 (nad sklepem „Anika”). 
Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży 
i  dorosłych. W  programie m.in.: hip 
hop, jazz, Broadway Jazz, Mtv, show 
i  disco dance, Roztańczone Maluszki, 
balet, dancehall, latino mix, akrobaty-
ka i Formacja 30+ dla dorosłych. Pod-

opieczni NDS biorą udział w pokazach i zawodach. Szkoła jest czynna od pn. 
do pt. w godzinach popołudniowych (zajęcia grupowe) i przed południem (in-
dywidualne). W soboty organizowane są urodziny i warsztaty, a w poniedziałki 
o godz. 16.20 bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 2,5  – 4 lat (zapisy). Więcej 
informacji – 513 910 362.   fot. Natalia

Na ryneczku przy ul. Żabikowskiej 47, 
naprzeciw SP 2, otwarto sklep z odzieżą 
kibicowską, patriotyczną i �ghterską 
– „Octagon”, który zaprasza od pn. do 
pt. w godz. 10 – 17, a w sob. 10 – 13.   
fot. Natalia
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CO NOWEGO

Przy ul.  Cyklamenowej (na wysokości 
ul. Łącznej i Ogrodowej) powstał pierw-
szy zespół budynków dwukondygnacyj-
nych w  zabudowie grupowej, których 
wykonawcą jest lubońska �rma dewelo-
perska „Budo-Forma”. Inwestycję roz-
poczęto w styczniu 2016 r., a zakończo-
no w pierwszym kwartale br. Ten etap 
budowy osiedla „Stare Ogrody” obejmo-
wał realizację 6 budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, dwulokalowych 
(12 mieszkań) oraz odcinka drogi we-
wnętrznej – ciągu pieszo-jezdnego (dro-
ga dojazdowa). Wszystkie lokale zostały 
już sprzedane, jednak na razie jedynie 6 
z nich jest zamieszkałych. Zapytaliśmy 
pierwszych lokatorów, z których więk-
szość pochodzi z okolic Lubonia, o ich 
opinie na temat miejsca oraz �rmy de-
weloperskiej, która domy wybudowała. 
Ciekawi byliśmy, na co zwracali uwagę 
przy wyborze lokalizacji?
Za osiedleniem się przy ul. Cyklameno-
wej w Luboniu przemawiały: dogodne 
umiejscowienie (wszędzie blisko), dość 
duże mieszkania z ciekawym rozkładem 
pomieszczeń oraz spokojna okolica. 

Mieszkańcy osiedla nie mieli również 
nic do zarzucenia �rmie deweloperskiej, 
która, ich zdaniem, stanęła na wysokości 
zadania i dotrzymała danego słowa pod 
każdym względem.
Osiedle prezentuje się z zewnątrz przy-
jaźnie. Kolorystyka budynków i solidny 
sposób wykończenia współgrają ze sobą. 
Osiedle jest przestronne, mimo iż miej-
sca postojowe i  ogródki, na których 
usytuowano tarasy, oddzielono ozdob-
nymi murkami. Szeroka droga we-
wnętrzna i  ścieżki prowadzące do po-
szczególnych mieszkań (niewątpliwy 
atut) utwardzono kostką. Uroku dodają 
miejscu ozdobne latarnie.

18  kwietnia  br. rozpoczęto drugi etap 
inwestycji obejmujący realizację kolej-
nych 6 budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych, dwulokalowych (12 miesz-
kań czteropokojowych, dwupoziomo-
wych) oraz ciągu pieszo-jezdnego. Ma się 
zakończyć na przełomie lipca i sierpnia 
przyszłego roku. Powierzchnia lokali to 
74,27 i 74,87 m2. Łączny metraż wszyst-
kich lokali w  tym etapie wynosi 

Stare Ogrody

n
Osiedle „Stare Ogrody” przy ul. Cyklamenowej z już wykończonymi mieszkaniami   
fot. Natalia

Największa inwestycja Lubonia w bie-
żącym roku – budowa alei Jana Pawła II 
dobiega końca. Czy wykonawca był 
lepszy od tego, który przed rokiem 
budował ul.  Wschodnią? Przyszłość, 
czyli życie pokaże? Jakość wykorzysta-
nych materiałów, solidność wykonania 
sprawdzają się najczęściej dopiero po 
latach. Tym razem nie obeszło się bez 
poważnych poprawek już podczas bu-
dowy. Na przykład wierzchnia warstwa 
asfaltu na sporej, 150-metrowej długo-
ści al. Jana Pawła II od ul. Konarzew-
skiego do ronda została sfrezowana i na 
całej szerokości położono nową. Nad-
zorujący pracownik co rusz sprawdzał 
poziomicą poprawność spadków nowej 
nawierzchni. Obserwujący to miesz-
kańcy innych rejonów Lubonia, przy-
bywający tu do lekarza rodzinnego lub 
na zabiegi rehabilitacyjne, reagowali 

zdziwieniem, zazdrością, a nawet zło-
ścią na marnotrawstwo asfaltu, którego 
tak brakuje na innych ulicach.
Do poprawki nadawał się też chodnik 
ułożony wcześniej wzdłuż bloków 7 i 9 
al. Jana Pawła II, po przeciwnej stronie 
ronda. W tym przypadku kostka bru-
kowa się nie zmarnowała. Po zdemon-
towaniu i  poprawieniu parametrów 
została powtórnie wykorzystana.

PPR

Poprawki

n
28 września – akcja powtórnego nakładania bitumicznej warstwy ścieralnej w po-
łudniowej części al. Jana Pawła II, patrząc od ronda na ul. Wschodniej   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Po wykonaniu jezdni, parkingów 
i ścieżki rowerowej okazało się, że 
chodnik w alei JPII jest za nisko, więc 
trzeba było go też poprawiać. Rzecz 
miała miejsce po północnej stronie 
ronda  ul. Wschodniej   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Na ul. Niezłomnych wybudo-
wano odcinki nowych chod-
ników. Powstały po obu stro-
nach jezdni, od ul. Kościusz-
ki. Z lewej, nowa nawierzch-
nia sięga do położonej po-
przecznie ul. Północnej, po 
drugiej stronie – do budynku 
Muzeum Martyrologicznego. 
Jeśli ta państwowa instytucja 
zgodzi się partycypować 
w  budowie, to powstanie 
chodnik aż do terenu byłego, 
niemieckiego obozu karno-
-śledczego.
Chodniki wykonała firma 
„Kom-Lub”.

HS

Po lepszym

894,84 m2. Do każdego z nich, podobnie 
jak poprzednio, będzie przynależeć miej-
sce parkingowe. Wielkości działek wy-
noszą od ok. 160 do 360 m2 (w zależno-
ści od położenia).

Planowane są kolejne etapy inwestycji. 
Więcej informacji zamieszczono na stro-
nie internetowej: www.budoforma.pl.

Natalia

n
Widok nowego chodnika na ul. Niezłomnych, 
w kierunku ul. Kościuszki. Z lewej – Muzeum Mar-
tyrologiczne. Chodnik wykonano z szarej kostki 
brukowej, we wjazdach na posesje – ciemniejszej   
fot. Hanna Siatka

n
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GORĄCE TEMATY

Obecnie trwa spór wywołany nowym 
pomysłem Urzędu Miasta, by ulica Uro-
cza (do niedawna Migalli), zamiast wpa-
dać bezpośrednio do ul. Żabikowskiej, 
tak jak to było przez dziesięciolecia, 
kończyła się ok. 30 metrów wcześniej na 
skrzyżowaniu z ul. Długą. Konsekwencją 
tego pomysłu będzie zapowiadane pierw-
szeństwo w  utwardzaniu nawierzchni 
dla ul. Długiej. Dotychczas nikt nie 
zgłaszał, by istniejący w  tym rejonie 
układ komunikacyjny był na tyle niebez-
pieczny, zły, wymagający radykalnej 
przebudowy. Obowiązujące prawo lo-
kalne w  pełni odzwierciedla istniejący 
obecnie układ dróg w tym rejonie. Po-
twierdziła to też inwestycja zaledwie 
sprzed trzech lat – zagospodarowanie 
trójkątnego skweru „Sąsiedzkie tulipany” 
(czytaj „WL” 11-2014, str. 11). 
Istniejący stan pokazuje zdjęcie wyko-
nane „z lotu ptaka”.

Forsowany pomysł
Na innym rysunku przedstawiamy za-
akceptowaną propozycję daleko idących 

zmian. Istniejący odcinek ul.  Uroczej 
(Migalli) od skrzyżowania z  ul.  Długą 
do Żabikowskiej miałby zostać zaorany 
i  zapewne dołączony do skweru „Są-
siedzkie tulipany”. Według nowej kon-
cepcji, ruch z ul. Uroczej kończyłby się 
na krzyżówce z  ul.  Długą. Dostęp do 
ul. Żabikowskiej (właśnie przebudowy-
wanej) odbywałby się w prawo – ul. Dłu-
gą i łukiem w lewo.

O wyższości świąt
Bożego Narodzenia nad Wielkanocą. Każ-
de z rozwiązań ma plusy oraz minusy.
Qn Nowe, proponowane rozwiązanie by-

łoby niezgodne z obowiązującym prawem 
lokalnym, czyli miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego (mpzp) „Ża-
bikowo – Centrum Południe” i to w dwóch 
przypadkach. Pierwsza sprzeczność – we 
fragmencie pasa drogowego ul. Uroczej 
(18 KD-D), gdzie miałaby powstać zieleń. 
Druga niezgodność jest w miejscu włącze-
nia ul. Długiej do Żabikowskiej. W mpzp 
wlot ten jest pod kątem ostrym, natomiast 
według nowej koncepcji miałby łukiem 

wpadać prostopa-
dle do Żabikow-
skiej. Rozwiązanie 
z pewnością bez-
pieczniejsze, tyle, 
że oprócz niezgod-
ności z prawem lo-
kalnym, wyma-
ga też likwidacji 
i przebudowy po-
łudniowej części 
„Sąsiedzkich tuli-
panów”, wydziele-
nia geodezyjnego, 
wykupu kawałka 
gruntu, ponadto 
zmiany zapisów 
w studium i mpzp.
Przy odrobinie 
„dobrej woli” nie 
takie numery 
w  Luboniu  się 
robiło, że wspo-
mnę, chyba naj-
większe odstęp-
stwo od mpzp 
i  Studium – 
utworzenie 
cmentarza ko-

munalnego w  miejscu ważnego węzła 
komunikacyjnego (czytaj „WL” 06-2004, 
str. 2 – „Domino czy puzzle”).

Qn Dotychczas zdecydowanie bardziej 
uczęszczanym wyjazdem dla obu ulic 
jest wylot ul. Uroczej (Migalli) w Żabi-
kowską. Nie ma się więc co dziwić, że jej 
mieszkańcy nie życzą sobie zmian wią-
żących  się też z  podporządkowaniem. 
Pozostawienie natomiast dwóch, odda-
lonych ok. 40 metrów od siebie wlotów 
w  ul.  Żabikowską, oraz skrzyżowania 
równorzędnych ulic Długiej i  Uroczej 
też nie ma większego sensu.

Qn Uznanie ważniejszej ul.  Długiej i  jej 
utwardzanie w pierwszej kolejności będzie 
też z pewnością gestem, który podniesie 
wartość leżących w pobliżu, wolnych, dość 

Długa przed Uroczą?
O hierarchii dwóch ulic w Żabikowie

rozległych terenów 
pod budownictwo 
jednorodzinne (w 
tym deweloperskie).

Qn Według hierar-
chizacji ulic, któ-
ra nie obowiązuje, 
lecz w myśl deklara-
cji obecnych władz 
miała być kolejny raz 
„odkurzona” (ostat-
nie uaktualnienia po-
chodzą z początków 
2004 r. – patrz „WL” 
01-2004, str.  14), 
ul. Długa zapisana 
była na 24. pozycji 
kolejności utwardza-
nia, natomiast Migal-
li (obecnie Urocza) 
na 32. miejscu. Uli-
ca Długa, jak sama 
nazwa wskazuje, jest 
długa, ma bowiem 
1 160 m i dochodzi, 
przez ul. Poprzeczną, 
do nieutwardzonego 
fragmentu ul. Buczka. 
Ulica Urocza, rów-
noległa do Długiej, 
oddalona na głębo-
kość 2 posesji (ok. 
90  m) ma 690  m 
długości (niespełna 
60% ul.  Długiej), 
jest już zabudowa-
na i  kończy  się na 
ul. Poprzecznej.

Qn W stosunku do 
sąsiednich, równo-
ległych ulic, układ 
utwardzeń nawierzch-
ni jest następujący. 
Od południa mamy 
ul. Buczka (utwardzona brukiem), da-
lej ul. Urocza (nieutwardzona), później 
ul. Długa (również nieutwardzona), na-
stępnie ul. Staszica (stosunkowo krótka, też 
gruntowa), nad nią ul. Wojska Polskiego 
(główna – utwardzona). Gdyby zastoso-
wać zasadę przemienności, wyszłoby na 
ul. Długą, jako pierwszą do utwardzenia.

Qn Argumentów „za” i „przeciw” jest wię-
cej, chociażby sprawy własności gruntów. 
Według geomapy, na odcinku od Żabikow-
skiej do Poprzecznej, na ul. Uroczej 
jest właściwie jeden duży kawałek 
do wykupu, zaś na ul. Długiej (na 
tym samym odcinku) trochę mniej, 
ale za to przynajmniej w 6. roz-
sianych niemal po całej długości 
fragmentach.

Qn Jakie znaczenie dla forsowania 
nowego rozwiązania preferujące-
go ul. Długą może mieć fakt, że 
przy niej, kilkadziesiąt metrów 
od omawianego obszaru, mieszka 
Burmistrz Lubonia M. Machal-
ska, a także radny P. Goryniak 
(okręg nr  16 obejmujący obie 
ulice)? Przy sąsiedniej ul. Uroczej 
(Migalli) nie zarejestrowaliśmy 
obecnie urzędujących decydentów.

Qn Odpowiednim miejscem i cza-
sem, gdy należało tego typu dyle-
mat układu komunikacyjnego ulic 

w Luboniu rozstrzygnąć była, jak stwierdzam 
teraz, niewykorzystana dyskusja i możli-
wość składania oraz uwzględniania (lub 
nie) wniosków do przyjętego przed kilkoma 
miesiącami „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzenne-
go”. Kto, kiedy i jakie wnioski złożył także 
do mpzp dla tego rejonu, gdzie 
określa się szczegółowo funk-
cje poszczególnych obszarów 
i ciągów komunikacyjnych? Jak 
widać z powyższego, dla pod-
szytych determinacją pomysłów 

cd.  
obok

n
Zdjęcie „z lotu ptaka” pokazujące istniejący układ dróg będący 
zgodny z przyjętym zaledwie przed kilkoma miesiącami 
(w maju br.) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Lubonia”   fot. Rafał Wojtyniak

n
Interesujący nas fragment obowiązują-
cego prawa lokalnego – Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego (mpzp) „Żabikowo – Centrum 
Południe”

n
Koncepcja uznająca status quo, zgodna z pra-
wem lokalnym, lecz nie mająca uznania u decy-
dentów   fot. Jerzy Nowacki

n
Forsowana ostatnio koncepcja wylotu ul. Długiej w Żabikow-
ską jest w sprzeczności z obowiązującym prawem lokalnym 
i będzie wymagać dokonania wielu dodatkowych czynności 
oraz nakładów, o których piszemy    fot. Jerzy Nowacki

n
Fragment zagospodarowanego w 2014 r. skweru „Sąsiedzkie 
tulipany”, który przy wariancie z ul. Długą zostanie wydzielo-
ny, wykupiony i zamieniony na drogę   fot. Piotr P. Ruszkowski
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W czwartek, 5 października, przez Luboń 
i wiele innych gmin województwa wiel-
kopolskiego oraz lubuskiego przeszedł 
orkan Ksawery.
Osoby poszkodowane mogą wnioskować 
o  pomoc �nansową na pokrycie strat 
spowodowanych przez nawałnicę.

Miejsce składania wniosków: Urzędu 
Miasta Luboń, pl. Edmunda Bojanow-
skiego 2.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 
61 813 00 11, w. 54

Angelika Stefaniak
Urząd Miasta Luboń   

Zgłoś szkodę!
Pomoc �nansowa dla poszkodowanych przez orkan „Ksawery” 

n
W Luboniu strażacy przeprowadzili w związku z przejściem orkanu Ksawery kilka-
dziesiąt akcji. m.in. przewrócił się stary wiąz przy ul. Armii Poznań (naprzeciw mar-
ketu „Fresh”), który runął na parkan niszcząc oprócz płotu bramę. Właścicielka 
posesji pod numerem 15, za pośrednictwem „Wieści Lubońskich”, dziękuje straża-
kom z OSP Luboń oraz poznańskim, ze Szkoły Aspirantów, za szybką i sprawnie 
przeprowadzoną akcję   fot. Paweł Wolniewicz

Podczas posiedzenia Komisji Komunal-
nej RML z udziałem mieszkańców (22 
września) projektant nie był jednak dość 
przekonujący. W swoich wypowiedziach 
dopuszczał dwa rozwiązania, jedno pre-
zentowane na sesji, drugie preferowane 
przez mieszkańców pobliskiej Uroczej 
(Migalli). Niestety, do konsultacji spo-

łecznych dopuszczono wcześniej tylko 
mieszkańców Długiej (czytaj też w spra-
wozdaniu z sesji – „WL” 09-2017, str. 18 
„Mieszkańcy nadali ton obradom”), co 
przesądzało o wyborze rozwiązania. Spór 
polega na tym, która z ulic będzie miała 
bezpośredni wyjazd w ulicę Żabikowską. 
Do tej pory mieli go mieszkańcy Uroczej, 

O Długiej i Uroczej
Wraca sprawa budowy ulicy Długiej. Zgodnie z obietnicą złożoną 
podczas sesji („WL” 9-2017, str. 18) projektant raz jeszcze miał 
przedstawić argumenty stojące za przygotowanymi rozwiązaniami jej 
przebudowy

teraz będą mieli jadący Długą. Dlatego 
ul. Długa będzie przebudowana i otrzy-
ma nową, dobrą nawierzchnię. Byłoby 
nonsensem, gdyby była podporządko-
wana ulicy bez nawierzchni, bowiem jest 
jasne, że to Długa zbierze więcej użyt-
kowników. Ale to nie przesądza o wy-
jeździe w Żabikowską, zwłaszcza, że być 
może i Urocza doczeka się budowy. Ze-
brani byli zgodni, co do tego, że gdyby 
budowano równolegle obie ulice, sprawa 
byłaby otwarta. Jakie są na to szanse? 
Radni dopiero postanowią. Jednak trud-
no oczekiwać, wobec potrzeb w całym 
Luboniu, by zdecydowali o  budowie 
kolejnej ulicy w  tym samym rejonie 
miasta. Co począć? Burmistrz Michał 
Popławski postanowił zapytać powiato-
wy organ wydający pozwolenia na bu-
dowę. Jeśli ten zdecyduje, że jeden z nich, 
to ten będzie realizowany. Jeśli zaakcep-
tuje oba, zostaną 
wznowione konsul-
tacje społeczne. 
Niby rzeczowo 
i sprawiedliwie. Ale 
biuro powiatu nie 
wybiera przecież 
między projektami, 
tylko opiniuje pro-
jekty dostarczone 
przez gminy. To 
miasto zadecyduje, 
który projekt przed-
stawi do oceny pod 
względem prawnym 
i projektowym. Po-
wiat jedynie wyda, 
lub nie, zezwolenie 
na budowę. Repre-

zentanci społeczności z Uroczej, wspar-
ci ponad 180.  podpisami, starali  się 
przekonać burmistrza i komisję do pro-
jektu lepszego, ich zdaniem, dla miesz-
kańców tej ulicy. Wielokrotnie wracali 
do kilku argumentów. Ich zdaniem, 
oprócz wygody, za preferowanym roz-
wiązaniem przemawiają względy bez-
pieczeństwa, wygody przejazdu, ilości 
samochodów, przyszłe inwestycje, ła-
twiejszy wyjazd w  Żabikowską itd. To 
drugie rozwiązanie można wesprzeć 
podobną liczbą, podobnych argumentów. 
Być może rozstrzygnięcie sprawy przy-
niesie najbliższy czas. Dużo będzie za-
leżało od postawy mieszkańców.
O szczegółach i obowiązujących zapisach 
w  prawie lokalnym można przeczytać 
na stronie obok w artykule „Długa przed 
Uroczą?” 

JN

n
Projektant tłumaczy wyższość koncepcji ul. Długiej nad Uroczą   fot. Jerzy Nowacki

n
Mieszkańcy rejonu ulic Długiej i Uroczej na posie-
dzeniu Komisji Komunalnej 22 września   fot. Jerzy 
Nowacki

cd.  
ze str. 
16

nie liczy się formalna kolejność 
sankcjonowania zmian. Nie mają 
też znaczenia: granice działek, 
własności terenów, tudzież ła-
manie obowiązującego prawa 
lokalnego.

Publiczna złotówka
Na koniec może najważniejsze – pienią-
dze publiczne. Obecnie przebudowuje się 
odcinek ul. Żabikowskiej od skrzyżowa-
nia z ul. Wojska Polskiego do jej końca, 
czyli skrzyżowania z ul. Buczka. Czy to, 
co jest zapisane w  projekcie, na który 
inwestor, czyli miasto otrzymało pozwo-
lenie na budowę, jest i będzie zrealizo-
wane? Czy nastąpią kolejne, nagłe, wy-
nikające z genialnych natchnień zmiany? 
Przypomnijmy, że na próby zagospoda-
rowania odcinka ul. Żabikowskiej, do 
którego będą wprowadzone omawiane 
rozwiązania, wydano w ostatnich trzech 
latach wystarczająco dużo pieniędzy, 
których dotychczas nikt nie zliczał. 
Wspomnieć należy o budowie na ul. Ża-
bikowskiej specjalnych wysepek, które 
po proteście mieszkańców zostały szyb-
ko usunięte. W entuzjazmie wyborczym 
w 2014 r. wydano forsę na wydzielenie 
krawężnikami i zagospodarowanie skwe-
ru „Sąsiedzkie tulipany”. Dalej mnogość 
przedstawianych koncepcji, konsultacji 
społecznych, godzin gadania i  co? 
Olśnienie poza prawem, zamknąć i za-
orać Uroczą, wybrukować Długą i prze-
robić „Sąsiedzkie tulipany”! Ludzie py-
tają – Czy nie dość i czy jest w tym mieście 
jakiś „mężczyzna” (chodzi tu o  pewne 

cechy), który powie koniec kapryszenia 
i ciągłych zmian, a więc nieroztropnych 
wydatków!? Radzą decydentom za na-
szym pośrednictwem – U siebie w do-
mach przerabiajcie sobie państwo burmi-
strzowie i  radni ile chcecie i  jak często 
chcecie, oczywiście „za swoje”. Publiczną 
złotówkę oglądajcie kilka razy, zanim 
wydacie, by nie wpadła w błoto, bo może 
kiedyś ktoś będzie chciał to rozliczyć!?

PPR

O konsultacjach czytaj też poniżej oraz 
na str. 18

n
Obowiązujący podział terenu. Działka 
nr 237, przez którą łukiem ma być 
poprowadzony wlot ul. Długiej w Żabi-
kowską, jest prywatną własnością. 
Wymaga więc podziału geodezyjnego, 
wykupu itd.   
wg http://lubon.e-mapa.net/
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burmistrz Popławski postanowił wstrzy-
mać prace nad projektem. (czytaj też na 
str. 16 i 17)

Wnioski mieszkańców
Qn Jeden z mieszkańców ulicy Solskiego, 

Marian Piętka, w bardzo stanowczy, a na-
wet momentami napastliwy sposób, wy-

tykał bierność władz Lubonia w sprawie 
rozwiązania nasilającego się ruchu samo-
chodów z kierunku Komornik w stronę 
ulicy 11 Listopada. Rozwiązaniem pro-
blemu miała być budowa ronda. W od-

powiedzi usłyszał, że 
taka inwestycja nie jest 
planowana, bo wiązała-
by się z koniecznością 
wykupu i wyburzenia 
stojących tam domów. 
To wyprowadziło miesz-
kańca z  równowagi 
i  spowodowało dość 
surową ocenę dzia-
łania władz Lubonia, 
zwłaszcza w porówna-
niu bardzo niekorzyst-
nym dla nich, zdaniem 
mieszkańca, z włodarza-
mi Komornik. Czy była 
to ocena uzasadniona, 
czy upust emocji?
Qn Robert Korcz stwier-

dził natomiast, że od 
6. lat zwraca uwagę na 
zaobserwowany przez 
siebie naganny zwyczaj 
pracownic MOPS-u – 
robienia zakupów w go-
dzinach pracy.
Qn Zgłosił też pretensje 

do regulaminu Luboń-
skiego Budżetu Oby-
watelskiego, który do-
puszcza głosowanie jed-
nego mieszkańca na 
dwa projekty twarde 
(inwestycyjne) i  dwa 
miękkie. Sugerował, że 
uczciwsze byłoby gło-
sowanie zmuszające do 
wyboru tylko jednego 
projektu. Eliminowa-
łoby ewentualne nie-
jasności w procedurze 

głosowania i na przykład dopisywanie na 
złożonych już kartach.
Qn Bogdan Tarasiewicz podjął sprawę za-

powiedzi likwidacji podstacji pogotowia 
ratunkowego. Burmistrz odpowiedziała, 
że ta decyzja nie była z miastem konsulto-
wana i wynika z ogólnokrajowych zmian 
w organizacji opieki zdrowotnej (czytaj 
też na str. 32). Wolne głosy mieszkańców, 
przywilej uchwalony niegdyś w regula-
minie obrad RML, zajęły tyle czasu, że 
po ich wyczerpaniu ogłoszono przerwę.

Zmiany bez zmian
Pracownicy Aquanetu zapoznali Radę 
z perspektywicznym planem inwesty-
cji spółki na kolejne 10  lat. Wynika 
z niego, że będzie 2 mld zł na inwe-
stycje w tym okresie, a 200 mln zosta-
nie wydanych w 2018 r. Ile w Luboniu? 
Na to nie ma precyzyjnej odpowiedzi, 
gdyż miasto nie ma wpływu na wy-
wiązanie się spółki ze złożonych pla-
nów. Ustawowa konieczność ich przy-
jęcia przez gminy jest praktycznie 
pozbawiona sensu i niekontrolowana. 
Radny Andrzej Okupniak zgłosił wąt-
pliwości związane z  realizacją inwe-
stycji w Luboniu, zwykle nie przysta-
jącą do założeń planów i  potrzeb 
Lubonia.

Inaczej w dokumentach
Zatwierdzono zmiany w Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Przestrzen-
nego w rejonie fragmentu ulicy Nowiny 
i  ul. Cichej. Ten drugi plan wywołał 
wątpliwości radnych: Magdaleny Woź-
niak-Patej, Jakuba Bielawskiego, Andrze-
ja Okupniaka i Marka Samulczyka. Wy-
jaśnienie kierownika wydziału, Huberta 
Prałata, że w  przypadku zaskarżenia 
przez niezadowolonego mieszkańca ca-
łego MPZP i w konsekwencji sądowego 
unieważnienia planu, wszystkie inwe-
stycje powstałe na jego podstawie zosta-
łyby uznane za samowole budowlane. 
Wprawdzie jeszcze nie zapadło takie 
postanowienie sądu, ale istnieje poten-
cjalnie taka możliwość. To skłania gmi-
ny do akceptowania indywidualnych 
wniosków o zmiany w planach. Dziwna 
to argumentacja i wywołała też zdumie-
nie u  niektórych radnych. Jednak po 
dyskusji i kolejnych wyjaśnieniach zmia-
nę przyjęto.
Duże wątpliwości spowodowała uchwa-
ła zmieniająca budżet miasta. Zwłasz-
cza w pozycji dotyczącej dofinansowa-
nia „Informatora Miasta Luboń” kwo-
tą 35  tysięcy złotych. Radny Adam 
Dworaczyk stwierdził, że nie widzi 
uzasadnienia dla zwiększenia budżetu 
pisma miejskiego i nie przekonuje go 
zamiar podwojenia jego nakładu, tak 
by był dostarczany do każdego miesz-
kania w Luboniu. Stwierdził, że będzie 
to służyło reklamie wyborczej burmi-
strzów, którzy już teraz są szczególnie 
promowani przez to wydawnictwo. 
Pokazał w  ostatnim numerze kilka 
zdjęć burmistrzów, które, jego zda-
niem, nie mają żadnych walorów in-
formacyjnych i są reklamą „przedwy-
borczą”. To spotkało się ze zdecydowa-
ną reakcją burmistrz M. Machalskiej, 
która argumentowała, że miasto po-
winno pochwalić  się największym 
w historii sukcesem w staraniach o do-
tacje na inwestycje. Radny M. Samul-
czyk wskazał na nierzetelność tej in-

SAMORZĄD

Długa będzie urocza?
Już przed wejściem do Urzędu Miasta 
spotkałem Bogdana Tarasiewicza w bar-
dzo bojowym nastroju. Zapowiadał wal-
kę o skrzyżowanie ul. Uroczej (do nie-
dawna Migalli) z  Żabikowską, aż do 
ostatecznego zwycięstwa. Ponad 180 
mieszkańców popiera żądanie zachowa-
nia dotychczasowej organizacji ruchu, 
a  więc istniejącego wyjazdu z  Uroczej 
w Żabikowską. Nie przyjmują do wia-
domości argumentów burmistrzów za 
nowym rozwiązaniem, powołujących się 
przy tym na fachowość projektanta, 
rzekomo preferującego nowy wyjazd z ul. 
Długiej w Żabikowską. Napisali już do 
starosty poznańskiego petycję, jako do 
organu wydającego zezwolenie na bu-
dowę. Burmistrz także wystąpił do po-
wiatowego Wydziału Dróg i Gospodar-
ki Przestrzennej o opinię, które rozwią-
zanie jest lepsze. Otrzymał szybko od-
powiedź, z  której wynika, że Wydział 
uważa rozwiązanie preferowane przez 
miasto za lepsze. Mieszkańcy, którzy 
licznie przybyli na sesję, aby wspierać 
projekt przeciwny, ani myślą przyjąć tę 
sugestię wydziału. Uważają, co wynika-
ło z ich wypowiedzi, że miasto zasuge-
rowało powiatowi takie właśnie rozstrzy-
gnięcie. Zaprzeczył temu stanowczo 
burmistrz Michał Popławski, a burmistrz 
Małgorzata Machalska stwierdziła nawet, 

że nigdy nie dopuściłaby się kon�ikto-
wania mieszkańców ulic dla jakiejś wła-
snej wygody. Ze strony protestujących 
mieszkańców pojawia się, może nie 
wprost, sugestia, że niechciany przez 
nich projekt jest wynikiem presji Urzędu, 
wynikającej z faktu, że na Długiej miesz-
ka burmistrz Machalska. Po burzliwej, 

nie zawsze konstruktywnej wymianie 
zdań, postanowiono raz jeszcze zwró-
cić się do powiatowego wydziału z proś-
bą o opinię, uzupełnioną o argumenty 
i  sugestie mieszkańców. Na ten czas 

Długa sesja z powodu ulicy Długiej
37. Sesja Rady Miasta Luboń (28 września 2017 r.)
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Bielawski Jakub LIO (4) Z Z Z Z nn Z w w Z

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

Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF Z Z Z Z nn Z Z Z Z
Franek Dorota FOL (20)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Goryniak Piotr FOL (16)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF nn nn nn nn nn nn nn nn nn

Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF nn nn nn nn nn nn nn nn nn

Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Okupniak Andrzej ML (15) Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Samulczyk Marek ML (3) nn Z w Z Z Z w w Z
Szwacki Michał FOL (7)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z

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

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

18 19 18 19 17 19 16 16 19
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 3 3 0

18 19 19 19 17 19 19 19 19
Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny

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

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało

n
Bogdan Tarasiewicz zabiera głos w sprawie ul. Uroczej i Długiej   fot. Jerzy Nowacki



10/2017

19

Pytanie sondażowe podsunięte pod-
czas jednej z rozmów z mieszkańca-
mi oraz w związku z oddaniem do 
użytku kolejnego ronda wybudowa-
nego w Nowym Centrum Lubonia 
na skrzyżowaniu ul.  Pułaskiego 
z al. Jana Pawła II.

Qn Zdecydowana większość pytanych (66,9%) 
odpowiedziała pozytywnie. Uważają, że 
ronda poprawiają płynność także w Lubo-
niu. Wśród argumentów odnotowaliśmy: 
„Zdecydowanie!”, „O ile ich budowa nie 
zajmie 24 miesięcy”, „Takie rozwiązania 
usprawniają ruch”, „Tylko ronda, sygna-
lizację świetlną należy zlikwidować. Tak 
samo znaki – tylko system skrzyżowań 
równorzędnych, który sprawdza się na 
świecie”, „W Portugali super się sprawdzają”, 
„Lepsze niż światła i mega bezpieczne”, „W 
szczególności przy Netto”, „Przy aptece 
na Żabikowskiej, przy Wojska Polskie-
go”, „Na rondach jest mniej wypadków”, 
„Przy ul. Unijnej”, „W szczególności przy 
OSP”, „O ile będą z rozbiegowymi pasa-
mi”, „Muszą być odpowiednio duże na 
miarę XXI wieku”, „Ładne jest to nowe 
na Pułaskiego”, „Idealny pomysł!”, „Ale 
odpowiednio duże i  bez dodatkowych 
świateł”, „Płynniejszy ruch jak w Hisz-
panii czy Holandii”.

Qn Stosunkowo niewielu  pytanych (16,5%) 
było przeciwnych budowie rond. Ko-
mentarze odnotowano np. takie: „Je-
stem zdecydowanym przeciwnikiem, 
tylko przeszkadzają”, „Są dużo droższe 
niż tradycyjne skrzyżowania”, „Nie lubię 
rond”, „Po co to rondo na Wschodniej 
w środku osiedla? Powinni wybudować 
na Żabikowskiej przynajmniej dwa, a nie 
od Pułaskiego do Powstańców Wlkp. 4 
niezsynchronizowane sygnalizacje świetl-
ne – bez sensu”, „Ronda nie upłynniają 
ruchu”, „Polacy nie potra�ą jeździć na 
rondach”, „Rondo Żabikowskie nie zda-
je egzaminu”, „Nie ma miejsca na ronda 
z prawdziwego zdarzenia”, „Rondo przy 
wzgórzu Papieskim jest niewypałem, non 
stop zakorkowane!”, „Budowa rond nie-
wiele zmienia”, „Światła się sprawdzają”, 

SAMORZĄD 

formacji, bowiem jak twierdził, jest to 
też zasługa poprzedniej kadencji. Nie 
zgodził  się z  tym stanowiskiem bur-
mistrz M.  Popławski, zaś burmistrz 
Machalska poinformowała, że podzię-
kuje wszystkim, którzy przyczynili się 
do sukcesu miasta, także poprzednie-
mu burmistrzowi Dariuszowi Szmito-
wi i innym wspomagającym, podczas 
uroczystego podpisywania umowy 
w  Urzędzie Marszałkowskim. Przy 
okazji tej wymiany zdań i kontrowersji, 
radni Łukasz Budzyński i  Paweł An-
drzejczak zgłosili, jeśli dobrze zrozu-
miałem ich intencje, zastrzeżenia do 
pozostałych lubońskich mediów, że 
prezentują inną wizję miasta, niż ta 
w „Informatorze”, co jest argumentem 
za dofinansowaniem pisma władz. 
Z tego można by wysnuć wniosek, że 
ma być finansowana „jedynie słuszna” 
wizja miasta. Ciekawe, co o tym sądzą 
mieszkańcy. Radny P.  Andrzejczak 
wprost sugerował, że „Wieści Luboń-
skie” pokazują wypaczony obraz mia-
sta nie tylko w tekstach, ale i na foto-
grafiach. – Warto tu dodać, a właściwie 
przypomnieć, że „WL” są otwarte na 
wszelkie teksty nadsyłane przez miesz-
kańców, a  szczególnie ich przedstawi-
cieli – radnych i burmistrzów – trzeba 
tylko chcieć z  tego korzystać! Chętnie 
opublikują, wręcz zachęcają do polemik, 
upatrując w tym oprócz realizacji wol-
ności słowa ważny element budowania 
dojrzałego społeczeństwa obywatelskie-
go. Można i należy różnić się w poglą-
dach oraz sposobach rozwiązywania 
problemów w  mieście, jednocześnie 
stanowić rzeczywiste forum lokalnej 
demokracji („forum” to wg definicji 
m.in.: miejsce publicznych wystąpień, 
forma grupy dyskusyjnej, służąca do 
wymiany informacji i poglądów także 

przez Internet. „Forum” – to także człon 
nazwy wydawcy „Wieści Lubońskich” 
– „Forum Lubońskie” – jak i  ugrupo-
wania politycznego wywodzącego  się 
zeń stowarzyszenia powstałego w 2015 r. 
– „Forum Obywatelskie”). Jeśli zdaniem 
decydentów, „WL” piszą nieprawdę, to 
należy przedstawić własną ocenę rze-
czywistości i żądać sprostowań zgodnie 
z prawem prasowym. Jest na to zawsze 
miejsce w naszym piśmie. Nic nie stoi 
na przeszkodzie, by też przystąpić do 
zespołu redakcyjnego mającego wpływ 
na tematykę i kształt Niezależnego Mie-
sięcznika Mieszkańców – zapewnia 
Piotr Paweł Ruszkowski, redaktor na-
czelny.
Wniosek radnego A. Dworaczyka o od-
rzucenie zwiększenia budżetu „Informa-
tora Miasta” przepadł w  głosowaniu, 
przeciw było 15. radnych. 

Wolne wnioski
Radny J. Bielawski zaproponował, żeby 
rok 2018 ogłosić w  Luboniu Rokiem 
Powstania Wielkopolskiego. Stanowisko 
Rada przyjęła jednogłośnie.

Z ostatniej chwili: Bogdan Tarasiewicz 
dostarczył nam treść odwołania do 
Starosty Poznańskiego od opinii Wy-
działu Dróg i Gospodarki Przestrzen-
nej Starostwa Powiatowego. Czytamy 
w  nim m.in.: „Zwracamy  się więc 
z prośbą o ponowne przeanalizowanie 
sprawy oraz spowodowanie wizji lo-
kalnej, celem stwierdzenia stanu fak-
tycznego, a następnie wydanie decyzji 
uchylającej rozstrzygnięcie Starosty 
Poznańskiego z  dnia 21.09.2017  r.” 
Podpisało je 203 mieszkańców z ulicy 
Uroczej.

Obserwator Luboński
JN

n
 Temat ulic Uroczej i Długiej zgromadził w sali sesyjnej wyjątkowo wielu mieszkań-
ców   fot. Jerzy Nowacki

Magdalena Woźniak
Radna Rady Miasta Luboń

Serdecznie zapraszam na mój dyżur 6 listopada 2017 r. 
godz. 16-18, w Ośrodku Kultury w Luboniu,  
przy ul. Sobieskiego 97.

Kontakt:
Tel. 692 118 020
e-mail: magdalenawozniak.lubon@gmail.com

Qn W kontekście dokonanej niedawno 
zmiany nazw ulic, w związku z dekomu-
nizacją. Co zrobi władza samorządowa 
naszego miasta, gdy dla kolejnych ulic 
w mieście zechce się nadać nazwy bo-
haterów bajek dziecięcych, np.: Kolar-
gola, Rumcajsa, Reksia, Pimpusia Sa-
dełko, Misia Uszatka, Jacka i Agatki, 
7  Krasnoludków lub Tytusa, Romka, 
ewentualnie Atomka?   (tel.)

Odp.: Informuję, iż zgodnie z  art.  18 
ust.  2 pkt  13 Ustawy o  samorządzie 
gminnym, w  kompetencji rady gminy 
jest podejmowanie uchwał w sprawach 
herbu gminy, nazw ulic i placów będą-
cych drogami publicznymi lub nazw 

dróg wewnętrznych. Każda ze zgłoszo-
nych propozycji nazwy ulicy jest kiero-
wana do zaopiniowania przez Komisję 
Komunalną, w  której skład wchodzą 
radni Miasta Luboń. Po zatwierdzeniu 
przez komisję, projekt takiej uchwały 
zostaje wpisany w porządek obrad sesji 
Rady Miasta Luboń.
Pragnę również zaznaczyć, iż w przypad-
ku zmiany nazw ulic w związku z deko-
munizacją, procedura była analogiczna. 
Dodatkowo w nadawaniu nowych nazw 
ulic, udział brali mieszkańcy danej ulicy, 
a wybrane nazwy zostały pozytywnie za-
opiniowane przez Komisję Komunalną.

oprac. Michał Prażyński 
 (Wydział Spraw Komunalnych)

Mieszkańcy pytają
Nazwy ulic z bajek

Odpowiedzi mieszkańców

16,5%

66,9%

Odmówiło 3,2%

TAK
NIE

Nie ma 
zdania 13,5%

Sondaż
Czy dla poprawy płynności ruchu w Luboniu budować ronda w miejsce 
ważnych skrzyżowań?

„Podczas długiej budowy są gigantycz-
ne korki”, „Szkoda pieniędzy na ronda 
jest tyle pilniejszych potrzeb w Luboniu”.

Qn Niewiele mniej było tym razem osób 
nie mających zdania – 13,4%. Dodawano 
niekiedy: „Lepiej basen by wybudowa-
li – pływalnię jakąś”, „Nie jeżdżę samo-
chodem”, „Niech się za chodniki wezmą”, 
„Trudno powiedzieć, ile z tego dobrego, 
a ile złego”, „Luboń jest za mały na ronda”, 
„Chyba nas nie stać na takie rozwiązania”.

Qn Wyniki internautów są następujące: 
79% „Tak”; 20% „Nie”; 1% „Nie mam 
zdania”.

Qn Wśród władz miasta zdecydowana 
większość – 14 na 17 biorących udział 
w sondażu – odpowiedziała „Tak”. Nikt 
nie zaznaczył odpowiedzi „Nie”, Troje 
radnych nie miało zdania (P. Bartkowiak, 
A. Dworaczyk, D. Franek). 6 osób nie 
udzieliło odpowiedzi: J. Bielawski, P. Go-
ryniak, P. Izydorski, M. Szwacki, K. Wil-
czyńska-Kąkol, M. Mikołajczak.

Sondaż przeprowadzili: Wiktoria Ku-
charska, Jerzy Nowacki (wśród władz), 
Magda Wieczorek, Maria Wieczorek, 
Rafał Wojtyniak (Internet) oraz Paweł 
Wolniewicz.

oprac. PPR
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POLITYKA LOKALNA

„Wieści Lubońskie”: Od kiedy mieszka 
Pan w Luboniu?
Piotr Zalewski: W Luboniu mieszkam 
od trzech miesięcy, po raz drugi. Miesz-
kałem tu dwa lata temu, na Wschodniej 
– przez półtora roku.

„WL”: Dlaczego wybrał Pan Luboń?
P.Z.: Od wielu lat mieszkam w tej oko-
licy i jest mi tu dobrze.

„WL”: Czuje się Pan lubonianinem?
P.Z.: Czuję  się mieszkańcem powiatu, 
bo ponad czterdzieści lat tu mieszkam. 
Mieszkałem w  Puszczykowie i  nadal 
jestem zameldowany na stałe w  domu 
moich rodziców.

„WL”: Miasto coś zyska na tym pań-
skim zamieszkaniu?
P.Z.: Jeśli będzie taka potrzeba, by po-
móc w zadaniach ponadgminnych, ale 
to dotyczy w równej mierze wszystkich 
gmin naszego powiatu, jestem do dys-
pozycji. Będę chętnie rozmawiał ze 
wszystkimi, którzy chcą zrobić coś do-
brego dla Lubonia.

„WL”: Zatem nie jest ważne, gdzie 
mieszka członek zarządu powiatu?
P.Z.: Powiat, to 17 gmin, w każdej mamy 
ludzi ze stowarzyszenia „Niezależni dla 
Powiatu”, którym kieruję. W każdej pro-
wadzimy naszą samorządową działalność.

„WL”: To nie jest łatwe, gdy powiat jest 
rozłożony wokół dużego miasta.
P.Z.: To jest największy ziemski powiat 
w  Polsce. Stowarzyszenie NdP nie ma 
siedziby w Poznaniu. To utrudnia współ-
działanie, ale dajemy radę.

„WL”: Dlaczego powiat jest potrzebny? 
Jakie jest najważniejsze zadanie powiatu?

P.Z.: Jest bardzo potrzebny. Najważniej-
sze jego zadania to drogi powiatowe, 
szkolnictwo ponadpodstawowe, szpital 
w  Puszczykowie, który jest naszym 
oczkiem w głowie, ośrodki terapii zaję-
ciowej, rozbudowanie domu dla ludzi 
starych, samotnych i ośrodków pomocy 
społecznej. Powiatowe pieniądze powin-
ny wracać do powiatu na �nansowanie 
dobrych celów.

Luboń a powiat   

„WL”: A propos dróg powiatowych. 
Dlaczego w Luboniu, pomimo że jeste-
śmy jedną z większych gmin w powie-
cie pod względem liczby mieszkańców 
i władze miasta wielokrotnie się o to 
starały, nie można zakwali�kować do 
poziomu powiatowego przynajmniej 
jednej tranzytowej ulicy? To jedno 
z głównych zadań, jakie stawiał sobie 
poprzedni burmistrz Lubonia, Dariusz 
Szmyt, obecnie radny Rady Powiatu 
Poznańskiego i  to z Pańskiego ugru-
powania.

P.Z.: Drogi powiatowe, np. Armii Poznań 
i Sobieskiego, musiałyby mieć 20 metrów 
szerokości. To wiązałoby się z wykupem 
wielu prywatnych gruntów. W tej chwili 
byłyby za drogie dla powiatu. Gdyby za-
kwali�kować którąś z nich jako powiatową, 
bez konieczności kosztownej przebudowy, 
to być może byłoby możliwe. Potrzebne 
jest w tej sprawie porozumienie radnych 
lubońskich i powiatowych.

„WL”: A co z komunikacją publiczną?

P.Z.: To jest zadanie gmin i aglomeracji. 
Chcielibyśmy włączyć  się w  tworzenie 
szybkich połączeń do miasta, parkingów 

W wyborach wystawimy burmistrza w Luboniu
Rozmowa z Piotrem Zalewskim – członkiem zarządu Powiatu Poznańskiego, mieszkańcem Lubonia, założycielem i szefem 
ugrupowania Niezależni dla Powiatu (NdP)

wokół stacji kolejo-
wych.

„WL”: W Luboniu 
jest tylko jedna in-
stytucja związana 
z powiatem – Porad-
nia Psychologiczno 
Pedagogiczna. Po-
mimo że jesteśmy 
30-tysięcznym mia-
stem, powiat nie 
myśli nawet o budo-
wie szkoły średniej 
w  Luboniu. Jakich 
korzyści, nazwijmy 
inwestycyjno-insty-
tucjonalnych, może-
my  się jako miasto 
spodziewać od Powiatu Poznańskiego?

P.Z.: Chciałbym w nowej kadencji więcej 
uwagi poświęcić Luboniowi, największe-
mu miastu powiatu.

Niezależni w polityce

„WL”: Czy w kolejnych wyborach mo-
żecie powiększyć swój stan posiadania?
P.Z.: Jesteśmy drugą siłą w  powiecie. 
Ludzie w  „małych ojczyznach” mniej 
angażują  się w  wojenki partyjne, więc 
stoimy przed szansą powiększenia naszej 
reprezentacji w Radzie Powiatu. Jesteśmy 
też bardzo zainteresowani współpracą 
z wójtami i burmistrzami we wszystkich 
gminach naszego powiatu. Po raz pierw-
szy mamy reprezentanta w  zarządzie 
powiatu i pierwszy raz mamy możliwość 
zawierania porozumień z  radnymi in-
nych ugrupowań, dla dobra powiatu.

„WL”: Doświadczenie współrządzenia 
z PO jest pożyteczne?
P.Z.: Wynika ono z porozumienia rad-
nych, zawartego dla lepszego zarządzania 
powiatem.

„WL”: Czy jesteście otwarci na współ-
pracę z innymi siłami w powiecie?
P.Z.: O współpracy mówi się raczej po 
wyborach. Teraz trzeba zrobić wszystko, 
by mieć jak najlepszą pozycję wyjściową 
do przyszłych rozmów.

„WL”: Ilu macie członków jako stowa-
rzyszenie o charakterze politycznym, 
działające formalnie od 2002 roku, 
które niedawno – w czerwcu – obcho-
dziło 15. rocznicę zarejestrowania 
w Krajowym Rejestrze Sądowym? Jak 
można zostać członkiem Niezależnych 
dla Powiatu i  jak wysokie są składki 
członkowskie?

P.Z.: Mamy członków stałych w każdej 
gminie, w sumie około 30 osób. To są 
radni i  ubiegający  się o  wybór z  list 
„Niezależnych dla Powiatu”. Bardzo róż-
nimy  się od partii politycznych, nie 
o ilość nam chodzi. Interesuje nas dzia-
łalność naszych członków dla lokalnych 
społeczności. Zwracamy  się do ludzi 

aktywnych i  pozyskujemy ich. Mamy 
najniższe składki w Polsce – 1 zł. mie-
sięcznie. Nie tworzymy bariery �nanso-
wej dla nikogo.

„WL”: Same składki członkowskie chy-
ba nie wystarczają na waszą działal-
ność. Skąd pozyskujecie dodatkowe 
środki finansowe? Czy realizujecie 
jakieś granty, czyli zadania publiczne 
współ�nansowane z gmin, starostwa, 
województwa lub innych instytucji? 
Jeśli tak, to czego dotyczą?

P.Z.: Przez 15 lat nie wystąpiliśmy o ża-
den grant, ani dotację, nie mamy siedzi-
by, za którą trzeba by płacić. Działamy 
we własnych domach. Spotykamy się za 
własne pieniądze. Nikogo nie zatrudnia-
my i  nie świadczymy żadnych usług. 
Stowarzyszenie jest zarejestrowane pod 
moim adresem. Sztab najprawdopodob-
niej będzie tym razem w  Luboniu, ze 
względu na dobrą komunikację. Drugim 
miastem będzie Swarzędz.

„WL”: Aktywność Niezależnych dla 
Powiatu zapewne niebawem wzrośnie, 
gdyż za rok będą kolejne wybory sa-
morządowe. Jak będziecie werbować 
chętnych, gdzie i  do kogo można  się 
zgłaszać?

P.Z.: Nie będziemy werbować, bo mamy 
komplet chętnych. Ale o tym za wcześnie 
mówić. Można zgłaszać się też do zarzą-
du, bo chcemy otwierać się dla młodych. 
Oni są niechętni do takiej walki partyj-
nej, jaką dziś obserwujemy.

„WL”: Ile razy startował Pan w wybo-
rach do Rady Powiatu. Od kiedy i z ja-
kim skutkiem?

P.Z.: Trzy razy startowałem. Pracuję na 
sukces Stowarzyszenia. To jest gra ze-
społowa. Radnym powiatowym jest cza-
sem trudniej zostać niż burmistrzem, 
czy wójtem.

Biznes i sport

„WL”: Oprócz zamieszkania, w Luboniu 
prowadził Pan przed laty również biz-

Władze Stowarzyszenia „Niezależni dla 
Powiatu” zmieniły  się w  czerwcu br. 
W  Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS) nadal �gurują o�cjalne dane: 
data rejestracji w  KRS: 11.06.2002; 
siedziba: ul. Podgórna, Puszczykowo; 
Komitet Założycielski: Zalewski Piotr, 
Pełczynski Edmund, Laskowski An-
drzej, Wyrwas Mirosław, Szeszuła Ja-
cek, Zalewski Piotr (prezes), Wasiak 
Marek (I  wiceprezes), Marek Rafał 
(II wiceprezes), Giese Lucyna (sekre-
tarz); Brzeziński Rafał (członek), Linka 
Monika (członek), Trawka Zbigniew 
(członek); Komisja Rewizyjna: Grześ-
kowiak Wojciech, Sobiło Andrzej, 
Tkaczuk Michał.
Cel działania: A) podejmowanie, wspie-
ranie i propagowanie inicjatyw, postaw 
oraz działań sprzyjających rozwojowi 
społecznemu regionu; B) wytwarzanie 
atmosfery zaufania i szacunku do sa-
morządności; C) upowszechnianie 
wiedzy o samorządach; D) przyczynia-
nie się do rozwoju gmin powiatu po-

znańskiego; E) wspieranie organizacyj-
ne i rzeczowe osób �zycznych i jedno-
stek organizacyjnych, podejmujących 
podobne działania; F) podtrzymywanie 
i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej; G) działalność wspoma-
gająca rozwój gospodarczy, w tym roz-
wój przedsiębiorczości; H) działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i spo-
łeczności lokalnych; I) działalność 
w zakresie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego; J) upowszechnianie 
i  ochrona wolności i  praw człowieka 
oraz swobód obywatelskich, a  także 
działań wspomagających rozwój de-
mokracji; K) działalność na rzecz in-
tegracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między spo-
łeczeństwami; L) promocja Rzeczypo-
spolitej Polskiej za granicą.

Pogrubioną czcionką zaznaczono na-
zwiska osób związanych z Luboniem.

NdP w KRS-ie

n
Z Piotrem Zalewskim rozmawialiśmy w redakcji Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców   fot. Piotr P. Ruszkowski
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POLITYKA LOKALNA
nes – komis samochodowy przy ul. So-
bieskiego. Co się stało z tą działalno-
ścią? Dlaczego „uciekł” Pan w politykę?

P.Z.: Zawodowo nie prowadziłem komi-
su, raczej tylko pomagałem. Polityka to 
moja pasja. Pracowałem przy zwycięskiej 
kampanii SLD, a potem założyłem „Nie-
zależnych dla Powiatu”.

„WL”: Oprócz polityki, jest Pan chyba 
mocno związany ze sportem. Był Pan 
przecież sędzią piłkarskim. I kim jesz-
cze? Może uprawiał Pan jakiś sport?

P.Z.: Byłem sędzią piłkarskim, linowym, 
przez prawie 10 lat (1986-1995) i to na 
szczeblu ogólnopolskim. Mecz Legia 
Warszawa – Ruch Chorzów to było ostat-

nie spotkanie, które prowadziłem. Wynik 
0:0. Pamiętam w Luboniu derby nowo-
roczne, które sędziowałem przy najniż-
szej temperaturze w całej mojej karierze 
sędziowskiej, chyba minus 20 stopni.

Niezależni w Luboniu

„WL”: We władzach Niezależnych dla 
Powiatu bardzo silną grupę, by nie 
powiedzieć dominującą, stanowią oso-
by związane z Luboniem. Oprócz Pana, 
założyciela i  wieloletniego prezesa, 
w 7-osobowym Zarządzie organizacji 
są: Marek Wasiak – I wiceprezes, Rafał 
Marek – II wiceprezes (były zastępca 
burmistrza Lubonia, szef Rady Nad-
zorczej spółki miejskiej LOSiR i peł-
nomocnik burmistrz Lubonia Małgo-
rzaty Machalskiej do spraw własno-
ściowych), Lucyna Giese – sekretarz, 
Zbigniew Trawka – członek (do czerw-
ca prezes spółki LOSiR). Ponadto 
w 3-osobowej Komisji Rewizyjnej są: 
Andrzej Sobiło (wieloletni radny RML, 
potem powiatowy) i Michał Tkaczuk 
(członek Rady Nadzorczej spółki LO-
SiR). To przypadek?

P.Z.: W czerwcu mieliśmy zjazd i w Za-
rządzie NdP już nie ma nikogo z Lubo-
nia, no oprócz mnie - prezesa. W Sto-
warzyszeniu, ale już poza zarządem 
został tylko Rafał Marek i Dariusz Szmyt.

„WL”: Jako organizacja macie też po-
nadsamorządowe ambicje polityczne. 
W ostatnich wyborach do Sejmu RP, 
chyba pierwszy raz pod Komitetem 

Wyborczym Wyborców JOW Bezpar-
tyjni, szli związani z Luboniem i NdP: 
Michał Tkaczuk, Elżbieta Zapłata-
-Szwedziak, Dariusz Szmyt, Zbigniew 
Trawka, Agnieszka Szymańska, Patry-
cja Albin. To był test poparcia, spraw-
dzian, poligon walki politycznej czy 
raczej autopromocja?

P.Z.:. To była odnoga Kukiz’15. My nie 
robiliśmy im żadnej kampanii. Więcej 
na ten temat powie Michał Tkaczuk - 
lider na liście JOW Bezpartyjni.

„WL”: Przed 3. laty w wyborach samo-
rządowych związaliście  się z  KWW 
Ryszarda Grobelnego „Teraz Wielko-
polska”, a  lokalne związki i  sympatie 
były przy KWW Forum Obywatelskie 
Luboń. W Powiecie jesteście w koalicji 
z Platformą Obywatelską – przeciwni-
kami R.  Grobelnego z  wyborów 
w  2014  r. Jakie układy są szykowane  
na jesień 2018 r.? Z kim może pójdzie-
cie, a z kim na pewno nie?

P.Z.: Tylko klub R. Grobelnego „Teraz 
Wielkopolska” był bezpartyjny, a  my 
chcieliśmy rozszerzyć działalność także 
na miasto Poznań. Spróbowaliśmy też 
wystawić jako Niezależni dla Powiatu 
kandydatów na wójtów i  burmistrzów 
w  Swarzędzu i  Dopiewie. Wygraliśmy 
w  Dopiewie. Teraz w  2018  r. chcemy 
wystawić kandydatów na wójtów i bur-
mistrzów w wielu gminach naszego po-
wiatu, także w Luboniu. Wszystko zale-
ży od ordynacji wyborczej. Będziemy 
przygotowani na każdy wariant.

„WL”: Kto będzie waszym kandydatem 
w Luboniu?

P.Z.: Rozmawiam z dwoma kandydata-
mi dotąd nie związanymi z władzą wy-
konawczą Lubonia, ale nazwisk, na razie 
nie ujawnię. Wszystko zależy od ordy-
nacji wyborczej do samorządów, która, 
moim zdaniem, zostanie z  pewnością 
zmieniona.

„WL”: Proszę pamiętać, że łamy Nie-
zależnego Miesięcznik Mieszkańców 
„Wieści Lubońskie” są otwarte dla 
wszystkich, także, a może szczególnie 
dla tych o politycznych ambicjach sa-
morządowych.

P.Z.: Z pewnością skorzystamy.

„WL”: Jak Pan postrzega „Wieści Lu-
bońskie” z  ponad 26-letnią tradycją? 
Mamy wspólny przymiotnik: „nieza-
leżny” – Państwo w nazwie „Niezależ-
ni dla Powiatu”, my w podtytule „Nie-
zależny Miesięcznik Mieszkańców”.

P.Z.: Czytam „Wieści Lubońskie” i myślę, 
że współpraca między nami powinna 
być dobra.

„WL”: Interesuje się Pan wyjątkowo żywo 
naszą halą widowiskowo-sportową, LO-
SiR-em. Podczas konferencji prasowej 
zorganizowanej po kontroli NIK-u 
w lutym 2014 r. siedział Pan w pierw-
szym rzędzie i był na sali jedyną osobą 
niezwiązaną z mediami. Teraz, na lip-
cowej sesji Rady Miasta Luboń, gdy 
pierwszy raz mówiono głośno o nad-
użyciach LOSiR-u i z budżetu miasta 

ratowano spółkę dofinansowaniem 
w wysokości ponadpółmiliona złotych, 
też był Pan obecny. Jak skomentuje Pan 
to, co się stało w  LOSiR-ze?

P.Z.: Nie mam wiedzy na ten temat. 
Z panem Trawką, poza tym, że był w Za-
rządzie Niezależnych dla Powiatu, nie 
współpracowałem.

„WL”: W ostatnim czasie w naszym mie-
ście było kilka „afer”. Oprócz LOSiR-u, 
nieprawidłowości �nansowe i koniecz-
ność ratowania budżetu miały miejsce 
w Bibliotece Miejskiej, o czym informo-
waliśmy m.in. w sierpniu przed rokiem 
w artykule „Nieprawidłowości w Biblio-
tece” na str. 25. Ostatnio nieprawidło-
wości wykryto także w Szkole Podstawo-
wej nr  3, a  sprawa została zgłoszona 
właściwym organom zewnętrznym – 
poinformowała burmistrz Małgorzata 
Machalska, m.in. w ostatnim wywiadzie 
publikowanym we wrześniowych „WL” 
na str. 20. Mówimy o tym, bo styczną dla 
tych wszystkich spraw jest polityczny 
związek osób kierujących tymi instytu-
cjami właśnie z „Niezależnymi dla Po-
wiatu”. LOSiR-em kierował Zbigniew 
Trawka (zwolniony dyscyplinarnie 
w czerwcu br.) – członek Zarządu „Nie-
zależnych dla Powiatu”, dyrektorem Bi-
blioteki Miejskiej była Elżbieta Stefaniak 
(po ujawnieniu odeszła na emeryturę 
z końcem kwietnia 2016 r.), a SP 3 kie-
ruje Grażyna Leciej. Obie panie kandy-
dowały w 2014 r. do Rady Powiatu Po-
znańskiego właśnie z komitetu „Nieza-
leżni dla Powiatu”. Co Pan na to?

P.Z.: Ci ludzie nie byli członkami Sto-
warzyszenia Niezależni dla Powiatu, 
tylko kandydowali z naszych list. W za-
rządzie nie są już ani Rafał Marek, z któ-
rym wcześniej wiązaliśmy pewne na-
dzieje, ani Zbigniew Trawka. Byli krótko 
i zniechęcili się chyba.

„WL”: Pytanie dodatkowe. Dlaczego 
Pański Komitet Wyborczy jako jedy-

ny w całej kampanii 2014 r., ba w hi-
storii „Wieści Lubońskich”, nie ure-
gulował niektórych faktur związa-
nych z kampanią wyborczą. Jednej za 
11 wizytówek kandydatów do Rady 
Miasta Luboń (11x30 zł + VAT) i dru-
giej za ogłoszenie wyborcze na ¼ 
strony „WL” kandydatki do Rady 
Powiatu – Joanny Humerczyk – 165 zł 
netto?

P.Z.: Uregulujemy to. Nie wiem dlaczego, 
bo ja nie byłem pełnomocnikiem �nanso-
wym. Pierwszy raz słyszę o takiej zaległo-
ści. (od red. pełnomocnikiem �nansowym 
w 2014 r. był Rafał Brzeziński)

„WL”: To może być trudne, bo rozli-
czenia kampanii wyborczej z  2014  r. 
dawno są zamknięte, a wszelkie trans-
akcje muszą być przelewowe.
Co, na zakończenie naszej rozmowy 
chciałby Pan powiedzieć mieszkańcom 
za pośrednictwem „Wieści”?

P.Z.: Pozdrawiam wszystkich i liczę na 
częste spotkania, więc do zobaczenia.

Rozmawiali: Hanna Siatka,  
Jerzy Nowacki, Piotr P. Ruszkowski

n
Powiat poznański jest największym 
w Polsce powiatem ziemskim   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

n
Poczekajmy na ordynację wyborczą…   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Po raz kolejny powiat poznański od-
powiedział na apel samorządów, któ-
re ucierpiały w wyniku nawałnicy, jaka 
przeszła w  sierpniu przez nasz kraj. 
Tym razem po 100 tysięcy złotych 
trafi do powiatu gnieźnieńskiego 
i miasta Gniezna. Wcześniej 200 ty-
sięcy – dzięki uchwale Rady Powiatu 
– przekazane zostało powiatowi kartu-
skiemu. Uchwała dotycząca pomocy dla 
gmin, które ucierpiały w wyniku nawał-
nicy była jedną z  wielu, nad którymi 
dyskutowano na sesji Rady Powiatu 
w Poznaniu 27 września 2017 r.
Łącznie 400 tysięcy złotych do tej pory 
przeznaczyli radni z powiatu poznań-
skiego dla samorządów, które nadal 
usuwają skutki sierpniowej nawałnicy. 
Niektóre z gmin jeszcze w przyszłym 
roku będą odbudowywać drogi, re-
montować budynki czy doprowadzać 
prąd do poszkodowanych miejscowo-
ści. Tylko w samym powiecie gnieź-
nieńskim straty wciąż są szacowane. 
Wichura zniszczyła dachy, zalała pod-

łogi, uszkodziła elewacje i  instalacje 
elektryczne m.in. w I LO, Domu Po-
mocy Społecznej, Powiatowym Zarzą-
dzie Dróg czy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym.
Nawałnica nie tylko dokonała spusto-
szeń w samych obiektach, ale również 
na terenach wokół tych budynków. 
Połamane płoty, wyrwane z korzenia-
mi drzewa, czy przewrócone znaki 
drogowe… Lista szkód nie ma końca. 
Podobna sytuacja jest w Gnieźnie. Na 
przełomie sierpnia i września z prośbą 
o wsparcie �nansowe zwrócił  się do 
starosty poznańskiego zarówno staro-
sta gnieźnieński, jak i prezydent Gnie-
zna. Dlatego zaraz na kolejnej sesji 
starosta poznański wnioskował do 
radnych o udzielenie wsparcia.
Radni na sesji jednogłośnie zagłoso-
wali nad udzieleniem pomocy dla 
powiatu gnieźnieńskiego i  miasta 
Gniezna.

Zbigniew Jankowski
radny powiatu poznańskiego

Pomoc dla Gniezna
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GOSPODARKA

Rada Gospodarcza działająca przy Bur-
mistrzu Miasta i Gminy Luboń za jeden 
z priorytetów uznała promocję i wspie-
ranie przedsiębiorczości w naszym mie-
ście. Chcemy realizować ten cel poprzez:
Qn organizowanie w  miarę możliwości 

bezpłatnych, o wysokim poziomie me-
rytorycznym szkoleń dla przedsiębior-
ców i ich pracowników oraz osób dopiero 
planujących działalność gospodarczą;
Qn prezentację sylwetek lubońskich przed-

siębiorców w cyklu ,,Moja de�nicja suk-
cesu w działalności gospodarczej”;
Qn opracowanie bezpłatnego katalogu �rm 

działających w Luboniu z podziałem na 
branże i zakres tematyczny działalności;
Qn udzielanie przez specjalistów, których 

planujemy pozyskać do współpracy, od-
powiedzi na pytania z  zakresu prawa, 
podatków, rachunkowości;
Qn w zakładce ,,Będzie się działo” infor-

mowanie o  planowanych szkoleniach, 
misjach, targach, konferencjach itd. or-
ganizowanych przez Radę Gospodarczą, 

Urząd Miasta, naszych partnerów – or-
ganizacje samorządowe z Wielkopolski 
i innych regionów kraju, instytucje rzą-
dowe itd.
Rada Gospodarcza składa się z powoła-
nych przez Burmistrza przedsiębiorców, 
naukowców, przedstawicieli osób dzia-
łających w  organizacjach samorządo-
wych. Nasz wolny czas chcemy poświę-
cić na skuteczne działania, dlatego pro-
simy o zgłaszanie uwag, sugestii, ocze-
kiwań na adres: rada.gospodarcza.lu-
bon@gmail.com
Zapraszamy do współpracy lubońskie 
media, licząc na wspólne nagłaśnianie 
ciekawych inicjatyw w naszym mieście.

Bezpłatne szkolenia
Planujemy zorganizowanie na jesieni 
cyklicznych szkoleń w ramach „Szkoły 
młodego przedsiębiorcy”. W programie 
przewidujemy wykłady z zakresu zarzą-
dzania, marketingu, księgowości, prawa 
gospodarczego i prawa pracy, podstaw 

Forum Rady Gospodarczej planowania �nansowego, podstaw orga-
nizacji produkcji. Wykładowcami będą 
długoletni praktycy. Szkolenia będą się 
odbywać w Urzędzie Miasta. Warunkiem 
wzięcia udziału w zajęciach jest plano-
wanie podjęcia działalności gospodarczej 
lub działalność prowadzona nie dłużej 
niż dwa lata, niezależnie od wieku 
uczestnika.
Wszystkich chętnych prosimy o zgłasza-
nie  się na adres Rady Gospodarczej: 
rada.gospodarcza.lubon@gmail.com do 
końca października br. Harmonogram 
szkoleń zostanie ustalony po zgłoszeniu 
minimum 10 osób. Prosimy też o zgła-
szanie propozycji kolejnych szkoleń na 
adres Rady Gospodarczej.

Katalog firm
Z inicjatywy Rady Gospodarczej, Bur-
mistrz Lubonia, Małgorzata Machalska 
zaprasza wszystkich przedsiębiorców 
do zgłaszania swoich firm do tworzo-
nego „Katalogu przedsiębiorstw dzia-
łających na terenie Miasta i  Gminy 
Luboń”. Prosimy o przesyłanie na ad-
res: rada.gospodarcza.lubon@gmail.
com informacji zawierających: nazwę 
firmy, adres, branżę, w  jakiej firma 

działa, kilka słów kluczowych bliżej 
opisujących rzeczywistą działalność, 
np. pranie tapicerki samochodowej, 
czyszczenie dywanów itd.

Pytania i odpowiedzi
Można do nas zgłaszać pytania związane 
z podatkowymi i prawnymi aspektami 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Nasi partnerzy – lokalni przedsiębiorcy 
specjalizujący  się w  poszczególnych 
branżach – będą sukcesywnie udzielać 
odpowiedzi.
Prosimy też wszystkich przedsiębiorców 
zameldowanych w Luboniu o zgłaszanie 
istotnych dla ich �rm zdarzeń, którymi 
chcieliby się pochwalić na łamach forum 
Rady Gospodarczej.

Linki dla poszukujących dotacji:
http://www.parp.gov.pl/
http://wrpo.wielkopolskie.pl/
www.mr.gov.pl/strony/zadania/ 
fundusze-europejskie/
www.bgk.pl/fundusze-i-programy/
http://www.ncbir.pl/harmonogram 
-konkursow/
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Maria Chaber

Pytamy, co dla właścicieli lubońskich 
�rm oznacza słowo „sukces”, w jaki spo-
sób udało się go osiągnąć, jakimi spo-
strzeżeniami chcą się podzielić z innymi 
osobami prowadzącymi działalność 
gospodarczą?

Jak długo Pana �rma działa na rynku?
Olstal w ubiegłym roku świętował 25-le-
cie istnienia, ale ja z hutnictwem zwią-
zany jestem od początku mojej działal-
ności zawodowej. Pracuję już od 48 lat 
(od 15.  roku życia). U mnie to była 
tradycja rodzinna – ojciec i 5. braci to 
hutnicy, codzienne rozmowy dotyczyły 

hutnictwa, od urodzenia wychowywa-
łem się w tym środowisku. Z wykształ-
cenia jestem mechanikiem ze specjalno-
ścią „technologia hutnicza”. Po ukończe-
niu szkoły przez 18 lat pracowałem 
w Hucie „Florian” jako technolog, a póź-
niej kierownik wydziału blach pokrywa-
nych. W 1989 r. przeprowadziłem się do 
Poznania, gdzie podjąłem pracę w Spół-
dzielni Rzemieślniczej „Motor”. Pozna-
wałem branżę, w której obecnie działam, 
i  po rozwiązaniu spółdzielni zdecydo-
wałem o  założeniu własnej �rmy. Na 
początku miałem tylko mały pokoik, 
telefon i  telefax, sam wynajmowałem 

Miłość do blachy
Wywiad z Mirosławem Rygusem, właścicielem Hurtowni Blach Płaskich 
i Pro�lowanych „Olstal”, w ramach cyklu rozmów Lubońskiej Rady 
Gospodarczej z lokalnymi przedsiębiorcami pt. „Moja de�nicja sukcesu”

transport, kupowałem i  sprzedawałem 
blachy zimno- i gorącowalcowane, po-
wlekane, ocynkowane. Po 4 latach wy-
nająłem magazyn na ul. Samotnej w Po-
znaniu, zatrudniłem pierwszych 3 pra-
cowników. Firma dynamicznie się roz-
wijała, toteż 19 lat temu, po zgromadze-
niu własnego kapitału, kupiłem od by-
łych Zakładów Chemicznych 10 250 m2 
działki ze zniszczonymi budynkami na 
ulicy Chemików 3 w Luboniu. Na po-
czątku sprzedawaliśmy towary z branży, 
ale od 19 lat stale inwestuję w obiekty, 
maszyny i środki transportu, dlatego też 
już 13 lat temu kupiłem pierwszą linię 
do trapezowania, potem linię do cięcia 
poprzecznego, następnie do cięcia 
wzdłużnego i kolejną linię do trapezo-
wania, W międzyczasie przez cztery lata 
próbowałem uzyskać dotację na dalszy 
rozwój i wreszcie w 2010 r. otrzymaliśmy 
do�nansowanie na budowę nowej hali 
900 m2. kupiliśmy też 2 nowe linie (do 

cięcia wzdłużnego i poprzecznego taśm 
oraz linię do produkcji blachodachówki), 
które do dzisiaj służą nam do produkcji 
blach trapezowanych i blachodachówek. 
Świadczymy też usługi z powierzonych 
materiałów oraz sprzedajemy powiązane 
branżowo towary, np. rynny, parapety, 
itd. Kilka lat temu kupiłem działkę 
w Pile, gdzie powstał oddział „Olstalu”.
W ubiegłym roku rozszerzyłem działal-
ność o nietypowe usługi. Wybudowałem 
apartamenty na wynajem w całorocznym 
drewnianym domu w Rusinowie 800 m 
od morza. Chętnych zapraszam na stro-
nę www.szumimorze.pl. Zatrudniamy 
16 osób. Wśród nich są moje dwie córki, 
które doskonale sobie radzą w tej trudnej 
branży.

Czy zdarzały się kryzysy i w jaki sposób 
udało się je przezwyciężyć?
W każdej branży zdarzają się kryzysy. 
Najgorzej wspominam lata 1994-1995 

oraz spadek zamówień 
na rynku w  2012  r., 
związany z perturbacja-
mi w branży hutniczej. 
Wielkim wyzwaniem są 
też Chiny zalewające 
polski rynek tandetą. 
Klient indywidualny 
często nie ma wystar-
czającej wiedzy facho-
wej, żeby ocenić jakość 
np. blachodachówki. 
Zwraca uwagę głównie 
na cenę, nie myśląc 
o  tym, że dach powi-
nien wytrzymać mini-
mum kilkanaście lat. 
Dużym problemem jest 
też wzrastająca konku-
rencja. Kiedy rozpoczą-
łem działalność na lo-
kalnym rynku konku-
rowało ze 
mną 5 firm. 
Dzisiaj jest 
ich już oko-
ło 40. Wiele 

n
Mirosław Rygus (w środku) z załogą swojej �rmy

cd.  
obok
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problemów przysporzyły mi 
nieściągalne faktury, dlatego 
też podjąłem współpracę 
z bankami i korzystam z kre-
dytu w rachunku bieżącym. 
Bywały momenty, że musia-

łem zmniejszać zatrudnienie. Ograni-
czałem też wydatki na prywatne po-
trzeby moje i mojej rodziny. Nigdy nie 
zastanawiałem się, jaki jest sens dalszej 
działalności. Motywuje mnie „miłość 
do blachy”, kocham to, co robię. Po 
prostu robię swoje i jestem dumny, że 
wybrałem kierunek niestandardowy, 
jak na Poznań. Mam szczęście do ludzi. 
Pracownicy, których wyszkoliłem, do 
dzisiaj pracują w  branży i  są cenieni 
w nowych miejscach pracy. Mam też 
sprawdzone grono klientów, których 
szanuję za ich fachowość i rzetelność. 
Unikam ludzi, którzy narzekają, za-
miast rozwiązywać problemy, ludzi, 
którzy obwiniają innych za swoje po-
rażki.
W rozładowaniu stresów pomogła mi 
przeprowadzka na wieś, w okolice Po-
znania. Tam od kilku lat ładuję aku-
mulatory wędkując, biegając, jeżdżąc 
na rowerze. Jestem też zapalonym ki-
bicem i  na przykład mecz żużlowy 
pozwala mi zapomnieć o  drobnych 
niepowodzeniach. Również po każdej 
wizycie w  Rusinowie wracam pełen 
energii i  nowych pomysłów. Wiara 
mojej żony we mnie, jej wsparcie oraz 
miłość i pomoc w pracy moich dzieci 
pomagają mi przetrwać trudne chwile.

Co oznacza dla Pana sukces w działal-
ności gospodarczej?
Dla mnie sukces oznacza, że czuję satys-
fakcję z tego, co robię, z faktu, że pomi-
mo różnych zawirowań, prowadzę �rmę 
przez 26 lat. Udało mi się przy tym za-
chować zdrowie i cieszyć się wspaniałą 
rodziną. Bo sukces to też właściwe pro-
porcje pomiędzy pracą a życiem prywat-
nym. Mała �rma pozwala stworzyć bli-
skie relacje z pracownikami i pomagać 
sobie nawzajem w codziennych proble-
mach. Zarobione pieniądze wydaję na 
dalszy rozwój Olstalu, prywatnie nie 
mam dużych potrzeb. Mogę więc powie-
dzieć, że większą satysfakcję daje mi 

praca, którą kocham, niż gromadzenie 
majątku. Nie planuję przejścia na eme-
ryturę, mam plany na najbliższe 10 lat 
i to również moim zdaniem jest sukces. 
Znalezienie sposobu na życie, który 
jednocześnie jest pasją... Sukcesem jest 
również grono klientów, tych samych od 
kilkunastu lat, którzy mają zaufanie do 
jakości moich wyrobów. Sukcesem jest 
bezsprzecznie fakt, że blachy ocynkowa-
ne są stosowane w wielu branżach, za-
stępując plastik. Każde wyparcie plasti-
ku na rzecz blach ocynkowanych cieszy 
mnie z uwagi na ekologię.

Czy osiągnięcie sukcesu oznacza za-
mknięcie pewnego etapu w życiu �rmy?
Na pewno nie. W  żadnej branży nie 
można osiąść na laurach. Trzeba iść 
dalej, śledzić potrzeby klientów i  na 
nie odpowiadać. Rynek należy do 
klienta i  to on ustala reguły. Musimy 
być bardzo wyczuleni na jego potrzeby 
i  oczekiwania. Musimy stale uczyć 
siebie i  pracowników w  zakresie no-
wych technik i procedur. Obserwować 
konkurencję, analizować postęp na-
ukowy i wdrażać w miarę możliwości 
wszystkie usprawnienia, które podnio-
są poziom zadowolenia naszych od-
biorców.

Co, Pana zdaniem, ułatwia osiągnięcie 
sukcesu?
Motywacja, wiara we własne siły, spre-
cyzowany cel i koncentracja na realizacji 
celu. Uczciwość i pracowitość, instynkt, 
słuchanie mądrych rad, umiejętność 
dobierania ludzi do współpracy, wspar-
cie ze strony rodziny.

Kilka rad dla młodych przedsiębior-
ców…
Jeżeli masz cel i  wizje działalności na 
dalsze lata, nie poddawaj  się i  realizuj 
go. Najpierw sprawdź, czy marzenie jest 
realne i czy jego realizacja da ci szczęście. 
Droga na skróty nie popłaca. Tylko 
uczciwość, pracowitość, determinacja, 
korzystanie z wiedzy bardziej doświad-
czonych, słuchanie i wyciąganie wnio-
sków z uczciwej krytyki pomoże ci osią-
gnąć sukces.

rozmawiała: Maria Chaber
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Konsultacje społeczne w sprawie projek-
tu budowy jednych z najstarszych ulic 
Starego Lubonia – Tuwima i  Cichej – 
były ostatnimi wrześniowymi, jakie wło-
darze miasta odbyli z zainteresowanymi 
mieszkańcami (wcześniej w  sprawie 
budowy ulic: Rydla i Kurowskiego oraz 
Długiej).
W poniedziałek, 11 września, w Szkole 
Podstawowej nr 3 przy ul. Armii Poznań 
w spotkaniu wzięło udział trzydzieścio-
ro mieszkańców ulic Tuwima i Cichej, 
burmistrzowie: Małgorzata Machalska 
i Michał Popławski, kierownik Wydzia-
łu Inwestycji UM – Henryka Grygier-

-Konewka, przedstawiciel firmy SD 
PROJEKT – Wojciech Mikołajczyk oraz 
kilkoro radnych nie tylko ze Starego 
Lubonia. Przybyłym przedstawiono kon-
cepcyjne warianty budowy ulic i proszo-
no ich o wyrażenie opinii oraz ewentu-
alne postulaty w ramach planowanych 
inwestycji. Dyskusja dotyczyła m.in. 
rodzaju nawierzchni projektowanych 
dróg, miejsc postojowych dla samocho-
dów, organizacji ruchu oraz usytuowania 
muld ograniczających możliwość poru-
szania się z nadmierną prędkością.

PAW

Konsultacje „uliczne”
W sprawie Tuwima i Cichej

n
Podczas konsultacji mieszkańcy zadawali pytania i zgłaszali uwagi dotyczące pro-
jektów budowy ulic, przy których mieszkają   fot. Paweł Wolniewicz

Qn Dlaczego wstrzymano roboty przy 
budowie przejścia podziemnego pod 
torami kolejowymi przy ul. Podgórnej? 
Obserwuję to miejsce, od kilku miesięcy 
nic się nie zmieniło.   (J.Z.)

Odp.: Obiekt inżynieryjny jest częścią 
składową projektu „Modernizacja linii 
kolejowej E-59 Poznań – Wrocław”. Wy-
konawcą zadania jest firma Trakcja 
PRKiI SA, która działa na zlecenie PKP 
PLK SA. Przerwanie prac moderniza-

cyjnych wynika z  braku 
porozumienia między In-
westorem a  Wykonawcą. 
Niestety, Miasto Luboń nie 
jest stroną w sprawie, wo-
bec powyższego nie jesteśmy informo-
wani o szczegółach problemu.
Obecnie termin zakończenia budowy 
obiektu jest szacowany na kwiecień 2018 
roku.

oprac. Mateusz Olejniczak  
(Wydział Spraw Komunalnych)

Mieszkańcy pytają

Przejście przy Podgórnej

Qn Przeczytałem w „Wieściach Luboń-
skich” odpowiedź na list przesłany przez 
panią niezadowoloną z usług �rmy ase-
nizacyjnej i dowiedziałem się ciekawej 
rzeczy. Wypowiedź właściciela tej �rmy 
uzmysłowiła mi, że przy okazji ulew 
szamba na posesjach położonych przy 
zalewanych wtedy ulicach Fabrycznej 
i  Dworcowej również wypełniają  się 
wodą opadową, a więc muszą być wy-
płukiwane. Co na to miasto, które od 
lat nie może się uporać z zalewaniem 
wymienionych ulic, choć samo się do 
tego przyczyniło, montując nieodpo-
wiednią kanalizację? Kiedy wszystkie 
obiekty w tym rejonie zostaną podłączo-
ne do kanalizacji sanitarnej i dlaczego 
dotąd tego nie zrobiono?   

(mieszkaniec Konarzewskiego)

Odp.: Informuję, iż za-
planowana budowa ka-
nal izac j i  deszczowej 
w  ulicy Dworcowej ma 
rozwiązać problem wód 
opadowych w rejonie ulicy Fabrycz-
nej i Dworcowej. Straż Miejska w Lu-
boniu na bieżąco przeprowadza kon-
trole w zakresie podłączeń nierucho-
mości do kanalizacji sanitarnej na 
terenie Miasta Luboń oraz opróżnia-
nia zbiorników bezodpływowych. 
W ślad za zamieszczonym artykułem, 
została zlecona dodatkowa kontrola 
w  tym zakresie w  rejonie ulic Fa-
brycznej, Dworcowej i  Konarzew-
skiego.

oprac. Michał Prażyński  
(Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Wypłukiwane szamba?

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
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Jest kilka sposobów na spowolnie-
nie pojazdów na drodze.  Jedne 
przemawiają do uczciwości i  roz-
sądku kierowcy, inne wymuszają 
konkretne zachowanie, jeszcze inne 
uderzają w portfel. Tam, gdzie po-
ruszają się autobusy, można zasto-
sować progi zwalniające jedynie 
typu wyspowego, żeby stojących 
pasażerów nie narażać na upadek. 
Aby takie progi spełniały swoje 
zadanie, nie można utworzyć ich 
byle gdzie. Należy zapewnić odpo-
wiednią infrastrukturę – w  zależ-
ności od szerokości jezdni można 
zastosować wydłużoną wyspę lub 
zamieścić inne elementy w celu roz-
dzielenia pasów o przeciwnych kie-
runkach ruchu, a  jeśli jezdnia jest 
zbyt wąska lub nie ma możliwości 
jej poszerzenia, zastosować tablice 
uchylne (separatory odkształcają-
ce się w postaci trapezu). Jeśli jest 
to konieczne, na krótkim odcinku 
drogi można ustawić znaki zakazu 
zatrzymania lub postoju, aby nikt 
nie pozostawiał pojazdów w sposób 

utrudniający prawidłowe pokony-
wanie progów przez innych uczest-
ników ruchu drogowego.
Na ul. Wojska Polskiego progi zwalniające 
zostały wprowadzone w roku 2014 w celu 
ograniczenia prędkości w pobliżu ówcze-
snego Gimnazjum nr 2 (dziś SP 5). Nie 
oszukujmy się, te progi nigdy nie spełnia-
ły swojego zadania, bo kierowcy kiedy 
tylko mogli, przejeżdżali pomiędzy nimi 
środkiem drogi, często bez zmniejszania 
prędkości, co wielokrotnie sygnalizowa-
li mieszkańcy. W dwa wrześniowe dni 
przeprowadziłem pomiary na wysokości 
progów wyspowych, pomiędzy którymi 
przebiega podwójna ciągła. W  ciągu 
10 godzin przejechały 2 353 pojazdy (nie 
licząc jednośladów). Niemal połowa 
pojazdów poruszała się środkiem drogi 
pomiędzy wyspami (dokładnie 49,4%), 
przekraczając podwójną ciągłą. Wynik 
i tak jest zaniżony, ponieważ niektórzy 
kierowcy tylko dlatego przekraczali pro-
gi przepisowo, bo z przeciwka nadjeżdżał 
równocześnie inny pojazd i  ominięcie 
progu środkiem drogi prowadziłoby do 
kolizji.

Progi bez refleksji

Umieszczanie samych progów wy-
spowych bez dodatkowych modyfi-
kacji jezdni oraz wiara w  rozsądek 
i uczciwość kierowców to czysta na-
iwność. Nieopodal, na Dębcu, koło 
szkoły przy ul. Jesionowej, wprowa-
dzono progi wyspowe. Istnieją tam 
krócej niż u  nas. Pojazdy również 
omijały je środkiem drogi. Jednak 

w połowie tego roku ktoś poszedł po 
rozum do głowy i umieszczono po-
między progami tablice uchylne, któ-
re wymuszają ruch pojazdów poprzez 
progi. Na Ratajach również zastoso-
wano takie separatory. Dlaczego 
w naszym mieście utrzymuje się roz-
wiązanie, które się nie sprawdza?

Rafał Wojtyniak

n
Wykres przedstawia procentowy i ilościowy udział pojazdów omijających progi 
zwalniające (na czarno) pośród pojazdów przekraczających progi poprawnie (na 
biało) w ujęciu godzinowym. Warto dodać, że w kierunku ul. Żabikowskiej poru-
sza się więcej pojazdów (1364) niż w stronę Szkoły Podstawowej nr 5 (989). W kie-
runku SP 5 większość samochodów jeździ poprawnie, w stronę ul. Żabikowskiej 
– większość, niepoprawnie   oprac. Rafał Wojtyniak

n
Pojazd omijający progi zwalniające na ul. Wojska Polskiego   fot. Rafał Wojtyniak

n
Tablice uchylne pomiędzy progami wyspowymi na ul. Jesionowej w Poznaniu    
fot. Rafał Wojtyniak

Qn Dlaczego, pomimo wielu sygnałów 
o zarośniętym i zastawionym samocho-
dami chodniku na ul. Żeromskiego (na-
przeciw przychodni), nikt nie reagu-
je? Straż Miejska jest zawiadamiana co 
jakiś czas, posyłane są maile i zdjęcia 
ukazujące problem, i nie ma żadnego 
skutku!   (tel.)

Odp.: Uprzejmie informuję, iż Straż 
Miejska Miasta Luboń w  roku 2016 
otrzymała jedno telefoniczne zgłoszenie 
dotyczące przedmiotowej działki – chwa-
stów utrudniających przejście chodni-
kiem (10.08.2016  r., godz. 9.12). 
W związku z powyższym zostało wysła-
ne do właścicieli tego terenu pismo 
(KSM.6232.50.2016.MP) wyznaczające 
termin do usunięcia roślin z  terenu 

chodnika. Zostało to wykonane. W roku 
2017 otrzymaliśmy dwa telefoniczne 
zgłoszenia, tj. w dniu 10.08 br. i 21.08. 
br. Strażnik miejski, który zajmuje  się 
tym rejonem, wysłał wezwanie 
(KSM.6232.50.2017.MP) w sprawie usu-
nięcia chwastów wychodzących poza 
teren posesji. Aktualnie teren ten został 
uprzątnięty z chwastów.

oprac. Paweł Dybczyński 
 (Komendant Straży Miejskiej )

Qn Kiedy wreszcie zostanie utwardzona 
ulica Żeromskiego, przy której jest przy-
chodnia i apteka? Inne, już asfaltowe 
ulice, może nawet mniej uczęszczane 
niż ta, są gruntownie remontowane. 
Dlaczego taka coraz większa niespra-
wiedliwość w tym mieście? Utwardzo-

Mieszkańcy pytają

Ul. Żeromskiego
ne się poprawia, a z nieutwardzonymi 
niewiele się robi.   (tel.)

Odp.: Decyzje w sprawie projektowania 
i  budowy kolejnych nieutwardzonych 
ulic zapadną w  najbliższym czasie, na 
październikowej Komisji Komunalnej 
Rady Miasta Luboń. Radni zdecydują 
o projektach i budowach na najbliższe 
dwa lata. Trudno zgodzić się z twierdze-
niem, że niewiele robi się z nieutwardzo-
nymi ulicami, w szczególności, gdy mówi 
to sąsiad utwardzanej obecnie al. Jana 
Pawła II. Gruntowne remonty utwardzo-
nych ulic są niezbędne i będą musiały 
być z upływem lat coraz częstsze, z uwa-
gi na wiek i stan tych dróg.

Małgorzata Machalska  
(Burmistrz Miasta Luboń)

Na skutek zarastającego zielska trudno 
poruszać się chodnikiem na ul. Żeromskie-
go po wielu interwencjach wysokie zielsko 
wykoszono   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
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Nie po raz pierwszy dotarły do redak-
cji sygnały od oburzonych przechod-
niów pokonujących ul. Pułaskiego na 
odcinku z  zabudową jednorodzinną. 
Piesi idący przeznaczonymi wyłącznie 
dla nich chodnikami zmuszeni są czę-
sto wykonywać slalom między tarasu-
jącymi im drogę, nieprawidłowo za-
parkowanymi samochodami. Zdarza 
się, że niepełnosprawni lub osoby 
pchające dziecięce wózki, omijając 

nieprzepisowo zaparkowane pojazdy, 
przemieszczają się – o zgrozo – pasem 
jezdni. Nie trudno sobie wyobrazić, 
czym może  się to dla nich skończyć. 
Mamy świadomość, jak trudno jest 
w naszym mieście zaparkować, jednak 
nie upoważnia to absolutnie kierowców 
do łamania praw zawartych Kodeksie 
Drogowym. Problem zgłosiliśmy Stra-
ży Miejskiej.

PAW

Niepoprawni kierowcy

n
Niedawno uruchomiono nowe rondo w ul. Pułaskiego. Sama droga jest jednak 
wciąż wąskim gardłem, a ruch na niej systematycznie rośnie. Sfotografowano mo-
ment wyprzedzania kilku samochodów zaparkowanych częściowo na chodniku 
i pasie jezdni. A gdzie tu miejsce dla pieszych?   fot. Paweł Wolniewicz

Użytkownicy chodnika na ul. Juranda 
skarżą się, że po zamontowaniu ogro-
dzenia przed nowym szeregowcem (w 
niedalekiej odległości od ul. Sobieskiego) 
stare, wykonane z trylinki przejście sta-
ło  się dużo węższe (ma szerokość ok. 
trzech płytek, niecały metr). Na długości 
nowo zabudowanej posesji płot „wszedł” 
w chodnik niemal do połowy. Trudno się 
tu minąć i przejechać wózkiem.
Osobny problem zgłaszany przez miesz-
kańców ul. Juranda dotyczy wyjazdów 
z  tej gruntowej drogi – w  asfaltowe, 
ruchliwe ulice Sobieskiego i Ogrodową. 
W  pierwszym przypadku widoczność 
ograniczają auta zaparkowane przed 
posesjami na głównej drodze. Na prze-
ciwległym wyjeździe (w ul. Ogrodową)  
narożniki zasłania ogrodzenie i  wysoka 
zieleń. Sytuację kierowców pogarsza fakt, 
że ul. Juranda jest w tym miejscu wąska, 
a na dodatek wpada w Ogrodową uko-
śnie.

HS

Kłopoty na Juranda

n
Nowo zamontowane ogrodzenie zwęzi-
ło chodnik na ul. Juranda do niewygod-
nej szerokości   fot. Hanna Siatka

n
Niebezpieczny wyjazd z ul. Juranda w Ogrodową z ograniczoną widocznością po 
obu stronach   fot. Hanna Siatka

20 września w sali sesyjnej Urzędu Mia-
sta burmistrz Małgorzata Machalska 
zorganizowała spotkanie mające rozwią-
zać kon�ikt pomiędzy mieszkańcami 
istniejącego od 17  lat osiedla przy ul. 
Lipowej  39 a  inwestorem sąsiedniego 
kompleksu budynków mieszkalnych 
„Lipowe Zacisze” powstałego pod nu-
merem 35 – �rmą „Amber Haus”. Bur-
mistrz została poproszona o zorganizo-
wanie mediacji przez deweloperów obu 
osiedli, w tym spółkę „Kos-Dom”, która 

przez zaniedbanie sprzed 17.  lat dotąd 
pozostaje właścicielem kanału sanitar-
nego wybudowanego dla starszej zabu-
dowy, choć grunt z  rurą należy do 12 
posiadaczy działek. W grudniu 2016 r., 
bez ich zgody, firma „Amber Haus” 

podłączyła do tej sieci osiedle „Lipowe 
Zacisze”. W tej i kilku innych sprawach 
związanych z nową inwestycją, toczą się 
postępowania w Powiatowym Inspekto-
racie Nadzoru Budowlanego (PINB) 
w Poznaniu.
Pomimo zadeklarowanej przez �rmę 
„Amber Haus” woli porozumienia i za-
dośćuczynienia za nielegalne podłącze-
nie, spotkanie nie przyniosło rozwiąza-
nia kon�iktu, na czym zależało burmistrz 
M. Machalskiej, zainteresowanej spoko-

jem w mieście. Mieszkańcy osiedla wy-
budowanego przed laty przez Kos-Dom, 
od rozpoczęcia budowy Lipowego Zaci-
sza próbujący zainteresować swoją sytu-
acją różne instytucje, w tym Urząd Mia-
sta, są nieufni wobec inwestora sąsied-

O spokój na Lipowej nich budynków oraz pochopnych dzia-
łań. Chcą poczekać na zakończenie 
spraw, którymi w  związku z  nowym 
osiedlem zajmuje się PINB, oraz na kon-
krety. Należy do nich m.in. kwestia prze-
jęcia przez Aquanet kanału sanitarnego 
położonego na ich gruncie. Amber Haus 
tymczasem deklaruje posiadanie wszyst-
kich koniecznych zgód na prowadzenie 
swoich działań, w tym na przyłączenie 
do sieci od Kos-Domu i na odbiór ście-
ków przez Aquanet.
Na dodatek emocjonalny stosunek do 
adwersarza zaogniła, odczytana jako 
szantaż, a  podniesiona na spotkaniu 
przez przedstawiciela firmy „Amber 
Haus” kwestia muru między osiedlami. 
Inwestor Lipowego Zacisza, który do-
piero niedawno przeprowadził badania 
geodezyjne (wg nich mur leży w części 
na terenie osiedla „Lipowe Zacisze”), 
przedstawił interpretację, która oburzy-
ła mieszkańców Lipowej  39. Zgodnie 
z informacją podaną za PINB, jako in-
westycja wykonana nieprawidłowo, mur 
powinien zostać rozebrany. Nowy miał-

by powstać na koszt mieszkańców star-
szego osiedla, byłoby to jednak wbrew 
obecnemu planowi zagospodarowania, 
który na taką budowlę nie zezwala. 
Mieszkańcy Lipowej 39 zostaliby w tej 
sytuacji bez drogi, która przylega do 
muru, bo ta zaczęłaby się osypywać na 
teren Lipowego Zacisza. Według miesz-
kańców Lipowej  39 (oraz �rmy „Kos-
-Dom”) mur, poza częścią przylegającą 
do cieku Żabinka, pełnił „od zawsze” 
funkcję ogrodzenia, a problem powstał 
po obniżeniu terenu przez inwestora 
nowego osiedla.
Firmę „Amber Haus” reprezentował na 
spotkaniu wiceprezes Maksymilian Mar-
czewski, a �rmę „Kos-Dom” – udziało-
wiec Lidia Kostrzewska. Ze strony władz 
miasta, poza burmistrz M. Machalską, 
były obecne: Krystyna Ciszak z Wydzia-
łu Spraw Komunalnych i  Magdalena 
Domek z Wydziału Planowania Rozwo-
ju i  Ochrony Środowiska UML oraz 
radny rejonu ul. Lipowej – Paweł Krzy-
żostaniak.

HS

n
Spotkanie mediacyjne w Urzędzie Miasta w sprawie inwestycji �rmy „Amber Haus” 
przy ul. Lipowej 35   fot. Hanna Siatka
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w  ul. Poznańskiej – Robert Korcz 
(424) – 92 250 zł

 9.  Luboński Ogród Zmysłów (senso-
ryczny) – Małgorzata Antkowiak 
(417 głosów) – 96 600 zł

 10.  Rowerem po Luboniu – Adam Beim 
(353) – 50 000 zł

 11.  „Stacja literacka” – interaktywna czy-
telnia pod chmurką – Stowarzyszenie 
Pozytywny Luboń (340) – 43 530 zł

 12.  Bezpieczne przejścia dla pieszych, 
dzięki aktywnemu systemowi ostrze-
gania – Justyna Dajewska (337) – 
100 000 zł

 13.  Budowa bezpiecznego chodnika 
oraz uporządkowanie terenu zielo-
nego przy ul. Wschodniej – Piotr 
Izydorski, Krzysztof Pancer (290) 
– 92 400 zł

 14.  Stacje naprawy rowerów w Luboniu 
– Bartosz Wilczek (215) – 16 400 zł

 15.  Romantyczny mostek nad Strumie-
niem Junikowskim, ul. Kozińskiego 
– Agnieszka Krupieńczyk (113) – 
47 500 zł

Pierwsze trzy projekty, na które od-
dano najwięcej głosów, będą skiero-
wane do realizacji, a  także projekt 
14., który mieści się w puli pieniędzy 

przeznaczonych na projekty inwesty-
cyjne (zaznaczono pogrubioną 
czcionką).

Projekty nieinwestycyjne (miękkie)
 1.  Przeżyjmy to jeszcze raz... Bez-

płatne zajęcia �tness na świeżym 
powietrzu – zumba, joga, aerobik, 
pilates – Justyna Dajewska (1370 
głosów) – 10 400 zł

 2.  Weekendowe spływy kajakowe 
II edycja – Piotr Izydorski (1272) 
– 26 380 zł

 3.  FUNgielski to język angielski dla 
mieszkańców Lubonia w każdym 
wieku – Aleksandra Kozłowska 
(1084) – 9 000 zł 

 4.  Kabaret „Młodych Panów” w Luboniu 
– Justyna Dajewska (626) – 34 620 zł

 5.  Jak powstaje muzyka? – Łukasz Na-
zarczuk (385) – 20 000 zł

Pierwsze trzy projekty zostaną skiero-
wane do realizacji (zaznaczono pogru-
bioną czcionką).

JN
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Opis znaku B-36 (zakaz zatrzymywania 
się) na ul. Poniatowskiego dotyczący tego 
samego miejsca, w  jednym przypadku 
stanowi pojedynczą informację, w  ko-
lejnym dwie. Brak kropki w opisie zmie-
nia całkowicie znaczenie tego znaku. Nie 
mają co do tego wątpliwości osoby z za-
kresu prawa, za to odpowiedzialni za 
porządek posiadają problem z egzekwo-
waniem.
Druga sprawa w związku z ulicą Ponia-
towskiego dotyczy oznakowania odcin-
ka między ul. Lipową a  Kołłątaja. Nie 
wiadomo, w  jakim celu widnieją tam 
dwa sprzeczne znaki – dla jadących od 
pl. Edmunda Bojanowskiego jest ogra-
niczenie prędkości do 40, a w przeciw-
nym kierunku do 30 km/godz.

Maciej Kolberg

Interpretacja
Znak drogowy ograniczający prędkość 
(B-33) dotyczy tylko tego kierunku ru-
chu, dla którego został postawiony (co 
innego B-43 „strefa ograniczonej pręd-
kości”, który odnosi  się do pewnego 
obszaru). Ograniczenie prędkości moż-
na wprowadzić dla pojazdów zbliżają-
cych  się do jakiegoś newralgicznego 
obiektu czy obszaru. Dla pojazdów od-
dalających  się od takiego obiektu lub 
obszaru nie ma potrzeby wprowadzania 
ograniczenia. Zbyt szybkie zbliżanie 
pojazdu wiąże się z ryzykiem, oddalanie 
– nie. W tym konkretnym przypadku, 
pojazdy zbliżają-
ce się do placu bł. 
E. Bojanowskiego 
(kościół, szkoła, 
Urząd Miasta, 
liczne sklepy) są 
spowalniane do 
prędkości  30 
km/h (znak dro-
gowy przemawia 
jedynie do roz-
sądku i  uczciwo-
ści kierowców). 
Pojazdy oddalają-
ce się od placu nie 
muszą być aż tak 
ograniczane. Nie 
ma  p ot r z eby 
wprowadzania 
ograniczenia 
prędkości dla po-
jazdów poruszają-
cych  się w  obu 

List do redakcji 

Wątpliwości drogowe

n
Jadąc ul. Poniatowskiego w stronę placu 
E. Bojanowskiego mamy ograniczenie 
do 30 km/h, bo po drodze są przedszko-
le, przystanek, sklepy itp.

kierunkach. Inny przykład – jeśli po 
jednej stronie drogi występuje chodnik 
(lub droga rowerowa), a z drugiej strony 
jest on znacząco oddalony od jezdni 
(poprzez pas zieleni, drzew, gruntu, itp.) 
albo nie ma go wcale, to można wpro-
wadzić ograniczenie prędkości tylko po 
tej stronie drogi, gdzie występuje ryzyko 
potrącenia pieszego lub rowerzysty.
Jeśli chodzi o  tabliczki pod znakami 
zakazu zatrzymania, uważam, że to szu-
kanie dziury w  całym. Równie dobrze 

kontrargumentem może być to, że dru-
ga część opisu zaczyna się z dużej litery.

Rafał Wojtyniak

W hasłach, m.in. tekstach gra�cznych, także 
materiałach prasowych, np. lido, podpis 
zdjęcia, na końcu zdania nie stawiamy kro-
pek. Nie jest to niedopuszczalny błąd. Nato-
miast w obowiązującej obecnie pisowni 
w języku polskim niepoprawny jest zapis 
pełnych godzin z kropką i zerami

n
Na tej samej drodze, jadąc z pl. E. Bojanowskiego w stronę pętli 
autobusowej, jest ograniczenie do 40 km/h, gdyż przed kie-
rowcą nie ma newralgicznych miejsc

Pomimo opisywanych ograniczeń 
na ul. Poniatowskiego, pojazdy (na-
wet autobusy) jeżdżą szybciej niż 30 
czy 40 km/h. W ostatnim czasie na 
skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego 
z  Lipową doszło do 4 poważnych 
wypadków (trudne warunki: zasła-
niające widoczność zabytkowe lipy, 
ostatnio też kilkumiesięczne roboty 
Aquanetu). Użytkownicy wskazują 
na potrzebę umieszczenia w  tym 
miejscu np. luster.

Po raz drugi mieszkańcy Lubonia wy-
bierali projekty zgłoszone przez innych 
mieszkańców do LBO. Na tym właśnie 
polega idea budżetu obywatelskiego, 
będącego elementem demokracji bez-
pośredniej. Ma ona wyzwalać chęć 
współuczestniczenia w planowaniu i de-
cydowaniu o  sposobie wydania części 
pieniędzy budżetowych gminy. Ilość 
zgłaszanych projektów w  kolejnej już 
edycji budżetu i ich różnorodność, po-
twierdzają trafność ubiegłorocznej de-
cyzji o jego wprowadzeniu. Mieszkańcy 
mają nie tylko wiele bardzo dobrych 
pomysłów, ale też często lepiej widzą, 
czego brakuje, co warto zbudować, na-
prawić, unowocześnić, uczynić dostęp-
nym, zorganizować i oddać do dyspozy-
cji społeczności miasta.
W tym roku wpłynęły 23 pomysły. Od 
19 czerwca wery�kował je specjalnie 
powołany zespół. 28 sierpnia ogłoszono 
listę projektów, na które mieszkańcy 
mogli głosować od 3 do 17 września. 
Poniżej przedstawiamy listę projektów 
w kolejności otrzymanych głosów, wraz 
z informacją o koszcie realizacji.

Projekty inwestycyjne (twarde):
 1.  Rewitalizacja terenów wokół Poto-

ku Junikowskiego, krok I – nowo-
czesny plac zabaw wraz siłownią 

zewnętrzną oraz systemem moni-
toringu – projektodawcy: Justyna 
Dajewska, Marek Samulczyk)(1363 
głosów) – 81 080 zł

2.  Rewitalizacja obiektu sportowego 
przy ul. Jaśminowej – Jarosław Je-
ziorny, Grzegorz Sroczyński, Andrzej 
Jakubiak (1235 głosów) – 97 831 zł

3.  Toaleta na Wzgórzu Papieskim – 
Justyna Dajewska (1221 głosów) 
– 4 750 zł

4.  „Zakręćmy  się razem!” – karuzela 
integracyjna w  Parku Papieskim. 
Projekt umożliwi wspólną zabawę, 
naukę i rehabilitację osobom z niepeł-
nosprawnościami, dzieciom i wszyst-
kim mieszkańcom Lubonia – Karolina 
Umerle (830) – 90 800 zł

5.  Remont fragmentu nawierzchni chod-
nika przy ul. Sikorskiego 31 – Spół-
dzielnia Mieszkaniowa w  Luboniu 
(744) – 85 000 zł

6.  Park gier i twórczej zabawy w SP4 – 
Joanna Wysota-Gryciuk, Karolina 
Wilczyńska-Kąkol, Hieronim Ga-
welski (597) – 99 483 zł

7.  Rower Miejski w Luboniu – Adam 
Beim (497) – 100 000 zł

8.  Budowa oświetlenia w ul. Poznań-
skiej od ul. Polnej do zabudowań 

Luboński Budżet Obywatelski 2017

n
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Przesłane przez Burmistrz Miasta 
Luboń Małgorzatę Machalską uzu-
pełnienie odpowiedzi władz miasta 
na kwestię poruszoną w  c yklu 
„Mieszkańcy pytają” („WL” 09-2017, 
str. 15) – Co Urząd zamierza zrobić 
w  związku z  zalewaniem osiedla 
domków przy ul. Leśmiana przez 
wody opadowe z terenu nowej inwe-
stycji mieszkaniowej przy ul. Ponia-
towskiego? Sprawę zgłaszaliśmy już 
władzom.

Jak wynika z odpowiedzi władz publi-
kowanej w ub. miesiącu sprawa została 
przekazana Powiatowemu Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. Poniżej jego 
stanowisko.

W związku z pismem Burmistrza Mia-
sta Lubonia znak WPRiOŚ.6723.1.2017 
z 8 września 2017 r. dotyczącego nie-
ruchomości położonych przy ul. Le-
śmiana w  Luboniu w  przedmiocie 
zalewania ich nieruchomości w wyni-
ku wybudowania budynków mieszkal-
nych przy ul. Poniatowskiego 8-8H 
informuję, że tutejszy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego dla powiatu po-
znańskiego prowadzi postępowanie 
administracyjne w sprawie zabudowy 
działek nr 100 i 101 położonych w Lu-
boniu. Na podstawie kontroli przepro-
wadzonej 16 maja 2017  r. przez pra-
cowników tutejszego Inspektoratu 
stwierdzono, że: na terenie posesji 
(działki nr 100 i  101) trwa budowa 
trzech zespołów budynków – miesz-
kalnych jednorodzinnych dwulokalo-
wych w  zabudowie bliźniaczej oraz 
jeden budynek mieszkalny jednoro-
dzinny dwulokalowy w  zabudowie 
bliźniaczej na podstawie decyzji po-
zwolenia na budowę nr 3833/16 wy-
danej 2.08.2016 r. wydanej przez Sta-
rostę Poznańskiego. Stan zaawansowa-
ny budowy – stan surowy zamknięty. 
Na obecnym etapie budowy budynki 
zgodne z  zatwierdzonym projektem 
budowlanym. Rzędne posadowienia 
budynku, w tym na działce 100 i 101, 
oraz wytyczenie budynku wykonane 
zgodnie z wpisem w dzienniku budo-
wy przez uprawnionego geodetę, inż. 
Antoniego Grobelnego, nr upr. 6920 

MGPiB w dniu 19.08.2016. Prawidło-
wość rzędnych posadowienia potwier-
dza powykonawczy szkic geodezyjny 
z  10.03.2017  r. wykonany przez geo-
detę Jakuba Golińskiego – dotyczący 
budynku na działce 100 i  101, dołą-
czony do akt sprawy.
Całość poziomu posesji (w tym dz. 100 
i 101) objętej planem zagospodarowania 
w  projekcie jest nawiązany do rzędnej 
ul. Poniatowskiego.
Naturalny spadek terenu biegnie od ul. 
Poniatowskiego do rzędu działek od 
61/11 do 61/17. W  związku z  powyż-
szym, po wykonaniu docelowego zago-
spodarowania terenu, dookoła budynku 
powstanie różnica wysokości terenu 
pomiędzy działkami 100 i 101 a rzędem 
działek 61/11 do 61/17 wynosząca oko-
ło od 0,8 do ok 1 m.
Inwestor oświadczył 6 czerwca 2017 r., 
że tymczasowy murek oporowy, który 
wykonał pomiędzy działkami nr 100, 
101 a  posesjami skarżących zostanie 
rozebrany do 15 lipca 2017 r. W związku 
z tym tutejszy Inspektor 18 lipca 2017 r. 
przeprowadził kolejną kontrolę, na pod-
stawie której stwierdzono, że: tymczaso-
wy murek w granicy działek został zde-
montowany. Teren działki został wypro-
�lowany z  pozostawieniem istniejącej 
podmurówki z  ogrodzeniem z  siatki, 
która wystając poza poziom terenu ok. 
20  cm skutecznie zabezpiecza przed 
przelewaniem się wody. Wody opadowe 
z dachów budynków poprzez rury spu-
stowe i drenaż opaskowy odprowadzane 
są do studni chłonnych, co potwierdza 
wykonana inwentaryzacja urządzeń pod-
ziemnych (stan aktualny na dzień 
4.09.2017 r.).
Z protokołów wynika, że posadowienie 
budynków jest zgodne z projektem bu-
dowlanym zatwierdzonym decyzją po-
zwolenia na budowę wydaną przez Sta-
rostę Poznańskiego.
Mieszkańcy ul. Leśmiana w  Luboniu 
skarżą się na brak kanalizacji deszczowej 
i burzowej na osiedlu mającej odbierać 
wody opadowe (pismo przesłane tuż po 
nawałnicy mającej miejsce w  dniach 
10-11.08.2017 r.) i roztopowe.

inż. Michał Śmigielski
Zastępca Powiatowego  

Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dlaczego po fakcie? cd.
W sprawie zalewania ul. Leśmiana

Szanowni Państwo,
W związku z ukazaniem się artykułu pt. 
„Petycja”, Biuro Majątku Komunalnego 
(BMK) w Luboniu uznało, że zasadnym 
jest przedstawienie na łamach prasy 
punktu widzenia zarządcy nieruchomo-
ści, których dotyczy wspomniana publi-
kacja.
Po pierwsze, BMK oczywiście uznaje 
prawo lokatorów do formułowania 
petycji i wniosków co do samego za-
rządu nieruchomością. Mieszkańcy 
lokali w  naturalny sposób posiadają 
bardzo dobrą wiedzę co do stanu swo-
jego otoczenia i, rzecz jasna, mają 
swoje wyobrażenia co do zarządzania. 
Jednak obserwacje i oczekiwania loka-
torów należy uzupełnić o kilka istot-
nych elementów. Przede wszystkim, 
Biuro Majątku Komunalnego dyspo-
nuje fachowcem w  osobie specjalisty 
ds. zarządzania lokalami. Miasto po-
dejmuje więc decyzje co do kwestii 
zarządczych (w tym remontowych) 
w oparciu o doświadczenie i przygo-
towanie zawodowe jego pracowników. 
Warto dodać, że mieszkańcy nierucho-
mości przy ul. Źródlanej 3a i  3b ko-
rzystają z  pomocy mieszkaniowej 
w  najnowszych budynkach w  całym 
zasobie. BMK opiekuje się w większo-
ści budynkami wybudowanymi przed 
rokiem 1945 r. i w skali pilności, np. 
malowanie klatki schodowej we wspo-
mnianych budynkach czy budowa no-
wych miejsc parkingowych, nie jest 
wysoko, z uwagi na inne potrzeby.
Co do spraw, które zdają się być pilniej-
sze, jak np. kwestia oświetlenia czy wła-
zu na dachu, Biuro wskazuje, że takie 
problemy, wbrew tezom tzw. petycji, nie 
występują. Żarówki są nieustannie uzu-
pełniane. Jest tak dlatego, że najprawdo-
podobniej są one kradzione. Właz na 
dachu jest naprawiony. Biuro podtrzy-
muje również decyzję o braku możliwo-
ści trwałego zamykania wyjść. Przypo-
minamy, że budynki przy ul. Źródlanej 
są wybudowane w technologii drewnia-
nej. To, co proponują niektórzy lokatorzy, 
byłoby rozwiązaniem niebezpiecznym. 
Miejskie budynki, co oczywiste, podle-
gają okresowej deratyzacji.

W kwestii zebrania mieszkańców 
budynków z przedstawicielami BMK 
wyjaśniam, że kontakt z Biurem jest 
możliwy zarówno poprzez osobistą 
wizytę, telefon jak i mail czy pocztę. 
Mieszkańcy zasobu wiedzą też, że 
pracownicy Biura co jakiś czas poja-
wiają się na ul. Źródlanej. Organiza-
cja zebrań ma sens wtedy, gdy jest 
jakiś dodatkowy pożytek z  takiej 
szczególnej formy. Jeżeli mieszkańcy 
rzeczywiście chcą takiego spotkania, 
Biuro prosi o  kontakt w  celu wska-
zania, dlaczego taka forma komuni-
kacji jest preferowana, jakie kwestie 
mają być omówione oraz przekazania 
wstępnej deklaracji uczestnictwa 
w  spotkaniu przez większą grupę 
lokatorów, np. w formie listy lokato-
rów, którzy chcą wziąć udział w spo-
tkaniu.
Jeżeli chodzi o konflikty między loka-
torami to Biuro Majątku Komunalne-
go działa na podstawie i w granicach 
prawa. Arbitraż sąsiedzki, jakiego 
oczekuje prasa w artykule, jest poza tą 
sferą. Pracownicy Biura zajmujący się 
lokalami mają do rozwiązywania bie-
żące problemy w  zakresie remontów, 
przydziałów, windykacji i ogólnej ad-
ministracji oraz stosowania prawa. 
Jeżeli autorka artykułu wyraża żal, że 
Miasto nie włączyło się bardziej w roz-
wiązywanie sporów sąsiedzkich, to 
musi wiedzieć, że każda godzina pracy 
poświęcona tej sprawie oznaczałaby 
uszczerbek w  ilości pracy na rzecz 
remontów, przydziałów, windykacji czy 
innych dziedzin. W mojej ocenie był-
by to zły wybór. Myślę, że większość 
mieszkańców Miasta wolałaby, aby 
Biuro zajmowało się raczej sprawami 
remontowymi czy czynszowymi, niż 
konfliktami między lokatorami.
Korzystając z  możliwości wypowiedzi 
na łamach prasy, uprzejmie prosi  się 
lokatorów, w trosce o ich własne bezpie-
czeństwo, o niepozostawianie czegokol-
wiek na korytarzach budynków.

Dariusz Springer
zastępca Dyrektora Biura  

Majątku Komunalnego w Luboniu

Polemiki   

W sprawie petycji
Odpowiedź na tezy zawarte w artykule na str. 24 w „WL” 09-2017

Qn Jeżeli przy ul. Wschodniej ma stanąć 
budynek prezydium (od red. – Urząd 
Miasta), to proszę o skromne ławki na 
narożniku, dla starszych osób. Kiedy 
można na nie liczyć, bo zabrano nawet 
te, które stały?       (emeryt)

Odp.: Burmistrz Miasta Luboń uprzej-
mie informuje, że do tutejszego urzędu 
wpłynął wniosek mieszkańca z  infor-
macją o problemach związanych z gło-

śnym zachowywaniem się osób korzy-
stających z ławki w rejonie ul. Wschod-
niej 21. Wniosek był złożony w imieniu 
mieszkańców ul. Wschodniej 21F. 
Z wniosku wynikało, iż osoby siedzące 
na ławce zakłócają spokój i  porządek 
mieszkańców. O sprawie została powia-
domiona Straż Miejska w celu dokony-
wania częstszych patroli i kontroli prze-
strzegania porządku w  rejonie ławki 
przy ul. Wschodniej  21. W  związku 

Mieszkańcy pytają

Ławki w NCL
z tym, iż opisywane problemy w rejo-
nie ul. Wschodniej nadal występowa-
ły, podjęto decyzję o usunięciu przed-
miotowej ławki oraz ławki przy sąsied-
nim bloku. Tutejszy urząd wystosował 
do zarządcy nieruchomości przy ul. 
Wschodniej 21 i 23A prośbę o prze-
prowadzenie konsultacji wśród miesz-
kańców w sprawie ławek. Ostateczne 
decyzje w  sprawie ustawienia ławek 
w rejonie ul. Wschodniej będą podej-
mowane po otrzymaniu odpowiedzi 
od zarządcy nieruchomości. Może się 
okazać, że ławki wrócą na swoje pier-
wotne miejsce.

oprac. Dorota Starzak  
(Wydział Spraw Komunalnych

jedyne  
opiniotwórcze  

pismo  
Mieszkańców  

Lubonia
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Szanowna Redakcjo!
Piszemy do Państwa z prośbą o pomoc! 
Jesteśmy mieszkańcami ulicy Poniatow-
skiego w Luboniu. Wybraliśmy to miasto 
jako nasze miejsce zamieszkania przy-
jazne mieszkańcom, z  perspektywami, 
oferujące szeroki wachlarz usług i ofert 
kulturalnych, sportowych i nie tylko. Tu 
jest nasze miejsce, nasz dom i  tu też 
spotkaliśmy się z tak ogromnym niezro-
zumieniem, ignorancją i utrudnianiem 
życia ze strony naszych władz! Prosimy 
o pomoc!
Wzdłuż naszej ulicy rośnie zabytkowa 
aleja wiekowych już lip, które wyma-
gają fachowego przycięcia (suche ga-
łęzie, zbyt duże korony, konary zaha-
czające o linie energetyczne), by zadbać 
o  bezpieczeństwo pieszych, przejeż-
dżających samochodów czy też naszych 
domów, które znajdują  się blisko 
drzew. Wiele z  tych lip jest bardzo 
starych, w złej kondycji i nie raz pod-
czas wichur i silnych opadów deszczu 
boimy się, że któreś z drzew się prze-
wróci (a były już takie przypadki). 
W tej kwestii – mniej lub bardziej, ale 
nasze Miasto działa, i może wolno, ale 
wykonuje różne prace przy drzewach. 
Lipy posadzone zostały w takich odle-
głościach, że przynajmniej przed każ-
dym z  domów mógł swobodnie za-
parkować choć jeden samochód – 
różnego rodzaju służby, w tym karet-
ka pogotowia, dostawcy (bo przecież 
normalnym jest, że od czasu do 
czasu ktoś potrzebuje zakupić nową 
kanapę, szafy czy sprzęt AGD itp.), 
a także ktoś, kto po prostu przyjeżdża 
w odwiedziny. Być może te „miejsca 
do parkowania” nie są wprost ozna-
kowane jako takowe, bo pomiędzy 
lipami jest w  tej chwili „klepisko”, 
jednak przez lata spełniały one wła-
śnie rolę takich miejsc do zaparko-
wania, których wzdłuż naszej ulicy 
nie ma wiele (kilka wolnych miejsc 
jest po stronie ul.  Poniatowskiego, 
gdzie znajduje się szkoła podstawowa, 
ale należy dodać, że chodnik na tym 
odcinku nadal jest w opłakanym stanie 
i wymaga wymiany, a często na pobo-
czu rośnie wysoka trawa), a  jedyny 
parking znajdujący  się w pobliżu, na 
placu E.  Bojanowskiego, jest ciągle 
zajęty przez samochody osób pracują-
cych w pobliżu, w tym pracowników 
Urzędu Miasta Luboń i petentów.

W ostatnim czasie w Urzędzie podjęto 
decyzję (BEZ JAKICHKOLWIEK 

WCZEŚNIEJSZYCH KONSULTACJI 
CZY SPOTKANIA Z MIESZKAŃCA-
MI!!!)  o likwidacji „miejsc parkingo-
wych” pomiędzy lipami, wzdłuż ul. Po-
niatowskiego i  posadzeniu w  tych 
miejscach krzewów. Urząd tylko nas 
o tym poinformował i nawet nie pod-
jął prób zrozumienia naszej sytuacji 
i argumentów, tłumacząc swoją decy-
zję chronieniem w ten sposób zabyt-
kowych lip.
Co mamy zrobić, dokąd pójść, by móc 
mieszkać w mieście, które jest przyjazne 
mieszkańcom i rozumie ich potrzeby?
Gdzie mają parkować przyjeżdżające 
w sprawie interwencji pojazdy, nasi 
goście czy my, gdy potrzebujemy na 
chwilę stanąć przed domem? Czy 
mamy blokować ruch na ulicy, stojąc 
na światłach awaryjnych? Gdzie 
mamy wystawiać (nie utrudniając 
ruchu pieszych po chodniku) kosze 
na śmieci czy worki z odpadami zie-
lonymi albo odpady wielkogabaryto-
we w  terminie ich wywozu? Kto 
ma  się zająć pielęgnacją i  wybiera-
niem zeschniętych liści z  posadzo-
nych krzewów, skoro Miasta na to 
nie stać, bo nawet już istniejąca zie-
leń na poboczach ulic czy zieleń 
w  parkach jest koszona i  pielęgno-
wana bardzo rzadko... Gdzie ma być 
zgarniany śnieg z  chodników? Dla-
czego w obliczu tylu podstawowych 
potrzeb, na które brak finansów (re-
monty dróg, chodników, czy wręcz 
położenie nowych nawierzchni, 
oświetlenie ulic, zieleń) pieniądze 
wydawane są „na siłę” i na inicjatywę, 
która tak utrudni życie mieszkań-
com?
Zwracamy się do Państwa z apelem o po-
moc w rozwiązaniu tej niezwykle ważnej 
dla nas sprawy wierząc, że Państwa in-
terwencja może pozytywnie wpłynąć na 
znalezienie rozsądnego i  korzystnego 
rozwiązania.

Mieszkańcy ulicy Poniatowskiego

Odpowiedź
Szanowni Państwo,
Tytułem wstępu, chciałabym podkreślić, 
że nie ma takiej potrzeby, aby wpływać 
na decyzje Burmistrza i  pracowników 
UM poprzez media, w  celu uzyskania 
rozsądnego i  korzystnego rozwiązania 
danego problemu.
Zanim dotarł do mnie wniosek za po-
średnictwem mediów, dwukrotnie kie-
rowałam do mieszkańców koresponden-
cję w sprawie sadzenia krzewów w pasie 

zieleni na ul. Poniatowskiego, i jak dotąd, 
nie licząc rozmów prowadzonych przez 
pracowników urzędu, dwukrotnie roz-
mawiałam osobiście z  mieszkańcami, 
którzy przychodzili w  tej sprawie do 
urzędu.
W wyniku pism i rozmów z mieszkań-
cami, obsadzono jedynie te części pasa 
zieleni, na których, tak czy inaczej, np. 
z  powodów bezpieczeństwa w  obrębie 
skrzyżowań, wcześniejszego postawienia 
w tych miejscach donic przez mieszkań-
ców, czy też zbyt krótkich odcinków 
terenu, i tak nie można było parkować. 
Odpowiadając na prośby mieszkańców, 
zmieniono koncepcję nasadzeń, rezy-
gnując z  sadzenia krzewów w  miejscu 
sąsiadującym z  nieruchomościami, na 
których m.in. prowadzona jest działal-
ność usługowa.
Niestety, nie ma takiej możliwości (bez 
paraliżowania działań miasta), aby de-
cyzje co do sadzenia krzewów konsulto-
wać z  mieszkańcami. A  w  przypadku 
ulicy, na której rośnie zabytkowa aleja 
drzew, trudno mówić o konsultacjach, 
gdyż pytanie musiałoby dotyczyć wybo-
ru pomiędzy: miejsca parkingowe czy 
ochrona zabytkowych lip.
Odpowiadając na kwestie poruszone 
w piśmie do Redakcji, przytaczam część 
korespondencji, która była skierowana 
do Mieszkańców:
Szanowni Państwo,
Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 
6.09.2017 r. w pierwszej kolejności chcia-
łabym podziękować za Państwa troskę 
o porządek i dbałość o zieleń przed Pań-
stwa posesją.
Plany miasta obsadzania pasów zieleni 
wzdłuż ul. Poniatowskiego związane są 
z koniecznością ochrony zabytkowych alej 
lipowych.
W pasach zieleni, w  pasie drogowym, 
mają zostać nasadzone śnieguliczki (Sym-
phoricarpos sp.), tj. krzewy, które są od-
porne na wszelkie niedogodne warunki 
siedliskowe. Chcemy ratować w  ten 
sposób aleje lipowe oraz nowe nasadze-
nia, które są sukcesywnie niszczone 
przez parkujące samochody. Drzewa na 
ul. Poniatowskiego zostały wpisane na 
listę Pomników Przyrody na podstawie 
Rozporządzenia Wojewody Poznańskie-
go Nr 7/94 z dnia 12 grudnia 1994  r. 
Siedem alej lipowych które rosną w Lu-
boniu (11 Listopada, Kołłątaja, Lipowa, 
Szkolna, Klonowa, pl. E. Bojanowskiego) 
jest dziedzictwem naturalnym. Ich powol-
ne zamieranie należy w miarę możliwości 
opóźnić i kontrolować.

Innymi aspektami, branymi pod uwagę 
przy podjęciu decyzji dotyczącej nasadzeń, 
jest chęć ujednolicenia miasta oraz pod-
niesienia jego walorów estetycznych i kra-
jobrazowych. Obecnie klepiska (czyli 
wyjeżdżone przez samochody trawniki), 
nie wyglądają dobrze.
Odpowiadając na Państwa obawy do-
tyczące utrzymania porządku w pasach 
zieleni, uprzejmie informuję, iż krzewy 
te będą ściółkowane celem ograniczenia 
wyrastających chwastów. Na wiosnę 
zieleń ta, będzie nisko przycinana, aby 
umożliwić dokładne wyczyszczenie od-
padów pozimowych. O porządek dbać 
będą służby porządkowe Miasta Luboń. 
Długość (w mb) tych nasadzeń nie jest 
duża, zatem utrzymanie nie będzie 
stanowiło problemu. Chcemy brać przy-
kład z innych gmin, które dobrze sobie 
radzą w tym zakresie.
Zwracam uwagę na fakt, iż w  ostatnich 
latach okres zimy nie przynosi ekstremalnie 
wysokich opadów śniegu. W związku z tym, 
odgarnianie śniegu nie powinno być kłopo-
tliwe. Ponieważ wiosną śnieguliczki będą 
przycinane, nie ma obaw, że pod ciężarem 
śniegu się połamią, dlatego też śnieg w nie-
wielkich ilościach można także odgarniać 
na nasadzenia. Pojemniki oraz worki na 
śmieci, należy ustawiać przed swoją posesją 
w swoich bramach wjazdowych w widocz-
nym miejscu.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczeki-
waniom, planujemy pozostawienie czę-
ści pasów przed posesjami od nr 27 do 
37 nieobsadzonych, aby umożliwić par-
kowanie mieszkańcom, czy gościom. 
Miejsca, w których parkowanie nie jest 
możliwe (w tym również ze względu na 
ustawione donice), chcemy jednolicie 
obsadzić.
Cenimy i  dziękujemy raz jeszcze za 
każdy czyn w stronę upiększania miasta. 
Państwo dotychczas dbali o teren miej-
ski przed posesjami, co jest godne uzna-
nia i podziękowania. Mam zatem na-
dzieję, że zrozumiecie Państwo naszą 
chęć upiększania ulicy w jednolity, har-
monijny dla całego danego jego odcinka, 
sposób. Mimo iż wymaga to ponowienia 
przez nas w  stronę Państwa prośby 
o usunięcie postawionych przez Państwa 
donic. Zieleń w mieście jest potrzebna, 
chociażby ze względu na większą liczbę 
zanieczyszczeń w mieście, niż w krajo-
brazie otwartym. Aleja lipowa, która 
rośnie na tej ulicy, daje cień, obniża 
temperaturę powietrza w  upalne dni, 
oczyszcza powietrze, zatem należy 
w  zieleni dostrzegać także te względy, 
które nie są widzialne, lecz odczuwalne 
na co dzień.
Liczymy na Państwa aprobatę w upięk-
szaniu Naszego Miasta.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

List do redakcji

Parkingi na Poniatowskiego

Gdzie można otrzymać bezpłatny 
plan miasta z 2015 r., o którym prze-
czytałem w  odpowiedzi na pytanie 
we wrześniowych „Wieściach” na 
str. 21, i dlaczego mieszkańcy nic nie 
wiedzieli o możliwości zdobycia ta-

kiego darmowego planu swojej miej-
scowości?   (tel.)

Odp.: Plan miasta z 2015 roku był 
dostępny w Urzędzie Miasta Luboń 
w  pokoju 017 do kwietnia 2017 

Mieszkańcy pytają

Gdzie po plan miasta?
roku. Wielu mieszkańców zgłasza-
ło  się do nas po bezpłatny egzem-
plarz i taki otrzymało. Plan miasta 
był wydawany również wszystkim 
osobom meldującym  się po raz 
pierwszy w  Luboniu. Miasto nie 
zlecało dodruku wiedząc, że trwa 
proces dekomunizacji nazw ulic. 
Każdy zainteresowany może otrzy-
mać również ulotkę informacyjną 

z planem miasta wydaną na potrze-
by organizacji wycieczek Luboń-
skim Szlakiem Architektury Prze-
mysłowej. Obecnie trwa opracowa-
nie nowej wersji planu. Cały proces 
powinien zakończyć się przed upły-
wem roku.

oprac. Angelika Stefaniak 
(Promocja Miasta)
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Wielokrotnie na łamach „WL” poruszano problem związany z piciem alkoholu na 
pętli autobusowej w  Żabikowie. Tym razem zapytaliśmy prowadzących w  tym 
miejscu działalność gospodarczą, jak zjawisko to przekłada się na ich zyski i czy 
w ciągu ostatnich lat sytuacja w jakimś stopniu się poprawiła?
Niestety, nadal prawie codziennie przesiadują tu bezkarnie pijąc alkohol wciąż 
te same osoby, które przy tym głośno się zachowują, przeklinają i śmiecą, po-
zostawiając na przystankach i  w  pobliżu sklepów puste lub rozbite butelki. 
Liczna już grupa (ok. pięć osób) traktuje to miejsce jak prywatną posesję. Al-
kohol kupują zwykle w sklepie spożywczym znajdującym się bezpośrednio przy 
pętli. Najzabawniejsze, że widnieje na nim zakaz spożywania alkoholu przy 
placówce, dlatego piją go bez żadnego skrępowania na przystankach dziesięć 
metrów dalej. Pod wiatami autobusowymi siedzi im się wygodnie, a i deszcz 

o  tej  porze 
roku nie jest 
straszny. Na 
problem skar-
żą  się właści-
ciele punktów 
usługowych, 
mieszkańcy, 
pasażerowie 
autobusów, 
którzy boją się 
osób pozosta-
j ą c ych  p o d 
znacznym 
wpływem alko-
holu, z  ledwo-
ścią trzymają-
cych  się na 
nogach, gdyż 
nie wiadomo, 
czego moż-
na  się po nich 
spodziewać.
Z całą pewno-
ścią przekła-
da  się to na 
obroty sklepów 
znajdują-
cych  się przy 

Picie to ich życie

pętli autobusowej. Straż Miejska poja-
wia się tutaj kilka razy w miesiącu (nie-
stety, tylko po odebraniu zgłoszenia), ale 
interwencja kończy się zwykle na spisa-
niu czy pouczeniu poszczególnych osób 
i nie przynosi żadnego efektu. Być może 
problem częściowo zniknąłby, gdyby 
założono tutaj lepsze oświetlenie czy 
monitoring. Przydałyby się również ta-
bliczki z  wyraźnym napisem „Zakaz 
spożywania alkoholu”. Natomiast Straż 
Miejska zdecydowanie częściej powinna 
interweniować w  takich przypadkach, 
a nietrzeźwych karać wysokimi grzyw-
nami.

Natalia

n
Ci dwaj panowie najwyraźniej mają się bardzo dobrze i nikt, ani 
nic nie jest im w stanie zakłócić dobrej zabawy

n
Strażnik miejski przerywa „sielankę” 
i wyrzuca butelkę z alkoholem do 
śmietnika, wkrótce potem odjeżdża 
z miejsca zdarzenia

n
Nareszcie można wyciągnąć butel-
kę ze śmietnika i dalej delekto-
wać się smakiem trunku

Na wstępie chciałem podziękować za 
wydrukowanie mojej ostatniej notatki 
„Drogowe inwestycje” oraz skierowanie 
jej do Urzędu Miasta i  wydrukowanie 
odpowiedzi na nią przez Pana Mateusza 
Olejniczaka z  Wydziału Spraw Komu-
nalnych. I  to jest pozytyw ze strony 
Redakcji, bo treść wyjaśnienia Pana 
Olejniczaka z Urzędu jest dla mnie ne-
gatywna i wręcz nie do przyjęcia. Piszę 
do Waszej Redakcji z myślą, że przeka-
żecie tę moją następną notatkę, a wła-
ściwie polemikę, do Wydziału Spraw 
Komunalnych. Mógłbym wysłać ją bez-
pośrednio, ale znając siłę słowa pisanego 
przez media, mogę spodziewać się od-
powiedzi na nią albo, co byłoby najlep-
sze, załatwienie pozytywne mojej sprawy 
tyczącej ulicy Pogodnej.

Panie Mateuszu witam, nie będę dzię-
kował Panu za ustosunkowanie się do 
treści mojej notatki, która ukazała się 
w „Wieściach Lubońskich” w numerze 
wrześniowym, gdyż dla mnie, jako 
mieszkańca ulicy Pogodnej, odpowiedź 
Pana nic nowego nie wnosi. Jak czy-
tam, że ze względu na szerokość pasa 
drogowego 4 m, ulicy nie można było 

zakwalifikować do zbudowania chod-
nika, to wybaczy mi Pan, ale krew 
mnie zalewa. Od 12 lat, mieszkając na 
tej ulicy i  zwracając  się do Urzędu 
Miasta w  sprawie budowy chodnika, 
wyrównywania jej jako ulicy gruntowej, 
odśnieżania i  posypywania ślizgawicy, 
słyszę ciągle to samo: „Za wąska ulica, 
nie mamy tak małego sprzętu do wyrów-
nywania, do odśnieżania i  do posypy-
wania”. I Pan dalej to samo. A słyszał Pan 
o czymś takim, jak pieszo-jezdnia, gdzie 
dwa chodniki z każdej strony ulicy łą-
czy się i powstaje jednolita nawierzchnia, 
ustala się kierunek ruchu na ulicy, ozna-
kowuje odpowiednio znakami pionowy-
mi i  poziomymi i  sprawa załatwiona. 
Tym bardziej, że na naszej ulicy jest 
już kanalizacja i oświetlenie. Dlaczego 
my, mieszkańcy, mamy cierpieć za 
decyzje urzędników nieudaczników? 
Kto wydał zezwolenie na taką zabudo-
wę ulicy Pogodnej i wynikającą z tego 
jej szerokość? Kto nie wyegzekwował 
od deweloperów, którzy budowali 
domy przy ulicy (tak krótkiej przecież), 
aby wykonali właśnie pieszo-jezdnię? 
A teraz słyszę od urzędników ciągłe 
zasłanianie się zbyt wąską ulicą, i Pan 

List do redakcji

Pogodna bez chodnika
dołącza do tego chóru. A przecież mia-
sto dostało ekstradofinansowanie do 
inwestycji i wykonanie tej naszej pie-
szo-jezdni to nie jest jakiś superwyda-
tek. Z  Pana odpowiedzi wynika, że 
dalej będzie, jak jest, no bo przecież 
szerokości ulicy Pogodnej nie przybę-
dzie. A pieniążki społeczne wydawane 
będą np. na skwery zielone (myślę, że 
jest to w ostatnim czasie oczko w gło-
wie Ogrodnika Miejskiego), które też 
mi  się podobają, ale jeżeli tak, jak 
ostatnio, zrobiono zieleniec na rogu 
ulicy Sienkiewicza i Szkolnej, na środ-
ku którego stoi stary, ledwo co trzy-
mający się słup energetyczny, już mi się 
to nie podoba. Bo na pewno energety-
cy będą wymieniać słup w najbliższym 
czasie i wtedy skwerek ulegnie znisz-
czeniu, a  można było zgrać jakoś te 
dwie inwestycje. Nie wspomnę o utrzy-
maniu już istniejących terenów zielo-
nych i ulic gruntowych, gdzie obowią-
zuje zasada akcyjności, a nie systema-
tyczności.
Kończąc ten mój wywód chciałbym 
zmobilizować Pana oraz innych urzęd-
ników do wypracowania konkretnych 
decyzji odnośnie ulicy Pogodnej co do 
wykonania pieszo-jezdni, a nie ciągłe-
go zasłaniania się bzdurnym określe-
niem, że jest za wąska. Do tego czasu 
proszę o utrzymanie jej w stałej uży-

walności, wyrównywanie, odśnieżanie 
i posypywanie piachem, gdy jest ślisko, 
np. przez Kom-Lub za pomocą tego 
małego traktora, którym odśnieża par-
king i chodnik przed Urzędem Miasta, 
on na pewno zmieści  się na naszej 
ulicy.
Pozdrawiam

mieszkaniec ulicy Pogodnej

Odpowiedź
W sprawie budowy pieszo-jezdni na 
ulicy Pogodnej informuję, że minimalna 
szerokość pasa drogowego, umożliwia-
jąca wykonanie utwardzenia ulicy to 7,5 
metra (przy założeniu otrzymania za-
twierdzenie ze strony Starostwa Powia-
towego). Przeprowadzenie wnioskowa-
nej inwestycji wiązałoby się więc z ko-
niecznością wykupu gruntu o szerokości 
przynajmniej 3,5 metra. Takie rozwią-
zanie spowodowałoby likwidację par-
kingów, wjazdów czy też zagospodaro-
wanych przez mieszkańców ogrodów. 
Wobec powyższego konieczne było od-
stąpienie od realizacji przedmiotowej 
inwestycji.
Pana spostrzeżenia odnośnie bieżącego 
utrzymania ulicy zostaną przekazane 
spółce komunalnej z  prośbą o  ich 
uwzględnienie podczas akcji zima.

oprac. Mateusz Olejniczak  
(Wydział Spraw Komunalnych)
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Stowarzyszenie „Solidarni w  Prawdzie 
i Miłosierdziu” uruchamia drugi punkt 
bezpłatnej pomocy prawnej dla miesz-
kańców. Można w nim otrzymać wska-
zówki dotyczące kwestii prawnych, a tak-
że problemów i zagadnień �nansowych, 
takich jak zadłużenia i  pozyskiwanie 
środków. Wcześniej należy umówić się 
telefonicznie pod numerami: 501 498 704 
i  501  930  054. Porady będą udzielane 

w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Le-
śmiana 8 lub w lokalu kancelarii prawno-
-podatkowych przy ul.  Poniatowskie-
go 22 (piętro).
Pomocą służą:
Qn Radca prawny Joanna Kopania, która 

posiada ponad 10-letnie doświadczenie 
zawodowe z zakresu prowadzenia spraw 
sądowych, w tym w szczególności spraw 
cywilnych, rodzinnych i  karnych. Od 
dawna zajmuje się obsługą spółek prawa 
handlowego i transakcji gospodarczych 
oraz bieżącym doradztwem dla innych 
podmiotów gospodarczych. Przez wie-
le lat była zaangażowana we współpracę 
z organizacjami pozarządowymi, współ-
uczestnicząc w przygotowaniu licznych 
szkoleń, wydarzeń i projektów, a także 

aktywnie działając na rzecz pozyskania 
funduszy dla realizacji tych celów;
Qn Radca prawny Paweł Kowalczyk 

z ponad 4-letnim doświadczeniem we 
współpracy z kancelariami radcowskim. 
Specjalizuje się w postępowaniu admini-
stracyjnym, prawie spadkowym, prawie 
pracy, ubezpieczeniowym oraz banko-
wym, w tym w szczególności w spra-
wach dotyczących pomocy osobom, 

które zaciągnę-
ły kredyty w wa-
lucie obcej. Po-
siada też wiedzę 
i doświadczenie 
w zakresie pro-
wadzenia postę-
powań cywil-
nych, zarówno 
o  charakterze 
procesowym, jak 
i nieprocesowym. 
Swoim doświad-
czeniem i wiedzą 
dzielił się z po-
trzebującymi po-
mocy prawnej 
w ramach takich 
akcji, jak „Nie-
bieski Parasol”, 

a także w punktach bezpłatnych porad 
prawnych prowadzonych w Kościanie 
oraz przy parafii św. Trójcy w Poznaniu;
Qn Doradca finansowy Wojciech War-

czok, który posiada blisko 20-letnie 
doświadczenie w zarządzaniu finan-
sami, zarówno osób fizycznych, jak 
i podmiotów gospodarczych. Specja-
lizuje  się w  procesach oddłużenio-
wych, restrukturyzacji zobowiązań, 
pozyskiwaniu środków finansowych 
dla różnych celów. Od wielu lat pro-
wadzi bieżącą obsługę oraz projektuje 
działania doradcze, m.in. dla spółek 
kapitałowych, prowadząc również au-
dyty finansowe wspomagające bieżące 
funkcjonowanie podmiotów.

P.K.

Bezpłatne porady prawne

n
Od lewej: Robert Korcz ze Stowarzyszenia „Solidarni w Prawdzie 
i Miłosierdziu”, Wojciech Warczok, Joanna Kopania, Paweł Kowal-
czyk   fot. Hanna Siatka

1 lipca br. weszło w życie rozporządzenie 
Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu selek-
tywnego zbierania wybranych frakcji 
odpadów (Dz. U. z  2016 r., poz.  19). 
Zgodnie z zapisami rozporządzenia se-
lektywnemu zbieraniu podlegają nastę-
pujące frakcje odpadów:
Qn papier
Qn tworzywa sztuczne oraz metale i opa-

kowania wielomateriałowe
Qn szkło
Qn bioodpady

W związku z tym, że umowy na odbie-
ranie i  zagospodarowanie odpadów 
z nieruchomości zamieszkałych zostały 
zawarte na okres 3 lat przed dniem wej-
ścia w życie rozporządzenia, nowe zasa-
dy segregacji odpadów będą obowiązy-
wały dopiero od 17 lutego 2020  r. Na 
terenie nieruchomości niezamieszkałych 
(na których prowadzona jest działalność 
gospodarcza) zasady te zaczną obowią-
zywać od 1 stycznia 2018 r. Miasto ma 
czas do 30 czerwca 2022 r. na dostoso-
wanie pojemników przeznaczonych do 
selektywnej zbiórki odpadów do wymo-
gów rozporządzenia.
Poniżej przedstawiamy zasady segrega-
cji odpadów:

Makulatura
Wrzucamy:
Qn książki w miękkich okładkach,
Qn gazety i czasopisma,
Qn zeszyty, papier szkolny i biurowy,
Qn kartony, tekturę, katalogi i prospekty, 

papier pakowy.
Nie wrzucamy:
Qn papieru woskowanego*,
Qn lakierowanego lub foliowanego papie-

ru z folderów reklamowych*,
Qn tapet**,
Qn kalek i papierów przebitkowych*,
Qn pieluch, podpasek i artykułów higie-

nicznych*,
Qn worków po cemencie i zaprawach*,
Qn paragonów, papieru do pieczenia, pa-

pieru fotogra�cznego*.

Tworzywa sztuczne, metal,  
opakowania wielomateriałowe
Wrzucamy:
Qn zgniecione butelki PET (np. po na-

pojach),
Qn plastikowe opakowania po chemii go-

spodarczej, np. szamponach, płynach do 
mycia naczyń,
Qn wiadra, doniczki, opakowania po jo-

gurtach, koszyczki po owocach,
Qn folię i worki (stretch, „nieszeleszczące” 

reklamówki z grubszej folii, reklamówki 
z cienkiej folii),
Qn opakowania po mleku, sokach i na-

pojach,
Qn puszki po napojach, konserwach, kap-

sle, zakrętki ze słoików,

Qn drobny złom żelazny i  metali kolo-
rowych.
Nie wrzucamy:
Qn opakowań po środkach ochrony ro-

ślin, nawozach, olejach,
Qn płynach chłodniczych i środkach che-

micznych (farby, lakiery)**,
Qn zabawek, szczoteczek do zębów*,
Qn strzykawek**,
Qn opakowań po lekach z pozostałością 

zawartości**,
Qn jednorazowych naczyń*,
Qn części samochodowych**,
Qn wkładów ze zniczy, sztucznych kwiatów*.

Szkło bezbarwne i kolorowe
Wrzucamy:
Qn szklane opakowania po napojach i żyw-

ności (butelki, słoiki), pozbawione za-
wartości oraz zanieczyszczeń w postaci 
kapsli i zakrętek
Nie wrzucamy:
Qn ceramiki, porcelany*,
Qn zniczy*,
Qn żarówek, świetlówek, termometrów 

rtęciowych**,
Qn naczyń ze szkła żaroodpornego, krysz-

tałów*,
Qn luster, szkła okiennego, szyb samo-

chodowych, kineskopów**,
Qn szkła okularowego**,
Qn opakowań po lekach z pozostałością 

zawartości**.

Odpady zielone (bioodpady)
Wrzucamy:
- owoce, warzywa, obierki,
Qn liście, kwiaty, skoszoną trawę,
Qn rozdrobnione części drzew i krzewów 

(mieszczące się we workach),
Qn trociny, korę drzew.

Nie wrzucamy:
Qn odpadów zawierających mięso lub 

kości zwierzęce*,
Qn odchodów zwierzęcych*,
Qn resztek żywności, pieczywa*,
Qn ziemi, kamieni*,
Qn popiołu z węgla kamiennego*,
Qn gałęzi, konarów (nierozdrobnionych)**.

KL

*Odpady gromadzimy w pojemnikach 
na odpady zmieszane
**Odpady oddajemy do Centralnego 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów, zlokalizowanego w siedzibie Spół-
ki Kom-Lub przy ul. Niepodległości 11. 
Punkt czynny jest od wtorku do piątku 
w  godzinach od 14-18 oraz w  soboty 
w godzinach od 8-14.

Co, gdzie wyrzucić
Zmiany zasad segregacji odpadów

Z ostatnich „Wieści” dowiedziałam się, 
że na miejsce zwolnionych pracowników 
kuchni LOSiR, które zostały zwolnione 
lub odeszły, zatrudniono osoby ze Środy 
Wielkopolskiej, z miejscowości, w której 
pracował przed przyjściem do Lubonia 
nowy szef spółki LOSiR. Oczywiście nie 
mam nic przeciwko ludziom ze Środy 
Wlkp., tylko zastanawiam się nad me-
chanizmem zatrudniania w  miejskich 
placówkach. Czy zamiast konkursu na 
dane stanowisko, przyjmowanie do pra-
cy znajomych jest właściwym? Dlaczego 
nie dano szansy zatrudnienia ludziom 
z Lubonia i najbliższej okolicy? Czy na-
prawdę nie ma tu godnych fachowców? 
Praktyki takiego doboru personalnego 
przenoszone z  prywatnych �rm mogą 
nosić znamiona korupcji. W publicznym 
sektorze wszystko powinno być transpa-
rentne i oparte na jawnych, otwartych 
zasadach.    (NR)

Odp.: Najważniejszym zadaniem kuch-
ni prowadzonej przez LOSiR Sp. z o.o. 
jest przygotowywanie posiłków i  diet 
specjalnych (posiłki indywidualne) dla 
dzieci i młodzieży z lubońskich żłobków, 
przedszkoli i szkół. Codziennie kuchnia 
przygotowuje kilkaset posiłków, które są 
wydawane dzieciom bezpośrednio w pla-
cówkach, do których uczęszczają. Dla-
tego, najważniejszą rolą Zarządu (Pre-
zesa) Spółki było zapewnienie jakości 
i  ciągłości przygotowywania posiłków 
przez kuchnię. Rodzice nie wybaczyliby 
nam niedociągnięć i  opóźnień w  tym 
zakresie.
To dlatego nowy szef kuchni oraz Pani 
dietetyk zostali zatrudnieni bez kon-
kursu na bazie ich wiedzy, doświad-
czenia i kompetencji, które były znane 
Zarządowi (Prezesowi). Kierując  się 
troską o właściwą (lepszą) jakość po-
siłków, podjęliśmy szybką i  naszym 

Mieszkańcy pytają

Kolesiostwo?

zdaniem właściwą decyzję. Warto tu 
też podkreślić, że Ustawa o pracowni-
kach samorządowych nie dotyczy sa-
morządowych osób prawnych (w tym 
spółek z udziałem Miasta), dlatego nie 
ma formalnej konieczności przepro-
wadzania takiego naboru. Kierując się 

jednak otwartością i transparentnością, 
Zarząd Spółki zamierza w przyszłości, 
i już to robi, ogłaszać otwarte nabory 
na poszczególne stanowiska pracy 
w LOSIR Sp. z o.o.

oprac. Michał Kosiński  
(Prezes LOSiR Sp. z o.o.)

W ostatnich wydaniach „Informa-
tora Miasta Luboń”, który zgodnie 
z zapowiedzią ma docierać do każ-
dego mieszkania, cała str. 2 jest „Lu-
bońskim Poradnikiem Segregacji 
Odpadów”.
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Qn 9 września, na zaproszenie prezesa Klubu 
HDK PCK w Kawnicach (powiat koniń-
ski), przedstawiciel HDK PCK „Lubonian-
ka”, Maciej Kubiś wraz z osobą towarzy-
szącą wzięli udział w jubileuszu 20-lecia 
działalności organizacji założonej przy 
Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia. 
Krwiodawcom za o�arność dziękowano 
podczas wieczornej Mszy św.  Docenia-
jąc ich wkład w ratowanie życia drugiego 
człowieka, najbardziej zasłużonym wrę-
czono ordery. Podobnie jak nasz, rów-
nież tamten klub zrzesza mieszkańców 
Kawnic oraz okolicznych miejscowości, 
a dawcy oddają honorowo krew cztery 
razy w roku.

Qn Także 9 września, prezes i wiceprezes 
klubu „Lubonianka” brali udział w uro-
czystościach 15-lecia Klubu HDK PCK 
przy Urzędzie Gminy w Komornikach. 
Uroczystość odbyła się w świetlicy śro-
dowiskowej w Szreniawie. Na sali, prócz 

dawców krwi z Komornik, zgromadzi-
li  się przedstawiciele władzy samorzą-
dowej gminy, zaproszeni goście z kilku 
bratnich klubów krwiodawców z powiatu 
poznańskiego oraz przedstawiciele z Turka. 
Prezes klubu z Komornik podziękował za 
wieloletnie wsparcie krwiodawcom oraz 
osobom i instytucjom. Przy poczęstun-
ku, kawie i dobrej muzyce miło upłynęło 
popołudnie i wieczór.
- 23 września 3-osobowa delegacja wraz 
ze sztandarem klubu „Lubonianka” 
uczestniczyła w jubileuszu 30-lecia ist-
nienia organizacji krwiodawców przy 
Zakładach Tłuszczowych w Kruszwicy. 
Uroczystości rozpoczęły się w kolegiacie 

uroczystą Mszą św., gdzie poświęcono 
sztandar nadany klubowi. Następnie 
przemaszerowano do zajazdu mieszczą-
cego  się u  podnóża Mysiej Wieży nad 
jeziorem Gopło, gdzie klubowi wręczo-
no sztandar i nagrodzono krwiodawców. 

Następnego dnia 
przy ładnej, je-
siennej pogodzie 
był czas na wej-
ście na Mysią 
Wieżę, podziwia-
nie panoramy 
Kruszwicy i  spa-
cer nad jeziorem.

Zbyszko  
Wojciechowski

Z klubu HDK

n
Z lewej Zbyszko Wojciechowski wśród wyróżnionych krwiodawców w Kruszwicy

Z prawej Jerzy 
Zieliński wśród 
krwiodawców 
z Komornik

Sprostowanie
We wrześniowym numerze „Wieści Lubońskich”, w tekście o akcji krwiodawczej 
na str. 29 błędnie podałem jej kolejność. Był to 87., a nie 86. pobór krwi. Za po-
myłkę przepraszam.

Robert Wrzesiński

Zaproszenie
Zarząd Klubu HDK PCK „Lubonianka” zaprasza wszystkich członków na co-
roczne, uroczyste spotkanie 18 listopada o godz. 16, do sali Spółdzielni Miesz-
kaniowej przy ul. Żabikowskiej 62.

n

Qn  Wypełniając ankietę Lubońskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego, w rubryce „Dane 
głosującego”, oprócz imienia i nazwiska 
należało wpisać nr PESEL oraz złożyć 
swój podpis. Zważywszy na to, że for-
mularze zbierano w różnych miejscach 
i przez różne osoby, podawanie tak dys-
kretnych danych osobowych uważam za 
niewłaściwe. Co rusz słyszy się o różnych 
przestępstwach dokonywanych na pod-
stawie tak osobistych danych, jak PESEL. 
Jaka jest gwarancja, że te niejawne dane 
osobowe nie tra�ły w niepowołane ręce 
i nie zostaną wykorzystane w nieuczci-
wy sposób przez osoby trzecie? Proszę 
podać, jaka podstawa prawna nakazuje 
podawanie w takich, krążących po lu-
dziach, ankietach poparcia – osobistego 
numeru Powszechnego Elektronicznego 
Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)? 
Dla urzędników podanie PESEL-u jest 
bardzo dużym ułatwieniem. Czy dla 
bezpieczeństwa obywateli nie wystar-
czyło prosić o mniej zastrzeżone dane 
personalne, takie jak nr telefonu lub 
adres?           (Arbuz)

Odp.: Przetwarzanie danych osobowych, 
jakie miało miejsce w trakcie głosowania 
na projekty złożone do Lubońskiego 
Budżetu Obywatelskiego, jest niezbędne. 
Aby głos był uznany za ważny, należało 
wypełnić wszystkie pozycje: imię i na-
zwisko, pesel, wyrazić zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych oraz podpisać 
oświadczenie o zamieszkiwaniu w Lu-
boniu. W oświadczeniu była mowa rów-

nież o tym, że podanie danych jest do-
browolne.
Numer pesel jest unikatowy i tylko dzię-
ki niemu można stwierdzić, czy dana 
osoba oddała głos tylko raz, a dodatko-
wo pomaga zwery�kować wiek głosują-
cego (głosować mogą mieszkańcy Lubo-
nia, którzy ukończyli 16 lat). Wspomnia-
ny w  pytaniu adres zamieszkania czy 
numer telefonu nie da nam takiej pew-
ności. Kolejnym zabezpieczeniem było 
podanie numeru telefonu komórkowego, 
na który głosujący otrzymywał sms z ko-
dem wery�kującym poprawnie oddany 
głos, podobnie jak w przypadku przele-
wów bankowych.
Administratorem zebranych danych oso-
bowych jest Burmistrz Miasta Luboń, 
która przetwarza dane osobowe zgodnie 
z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych i Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i admi-
nistracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicznych 
i  organizacyjnych, jakim powinny od-
powiadać urządzenia i systemy informa-
tyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych.
Burmistrz Miasta powierzyła przetwa-
rzanie danych osobowych dwóm pod-
miotom zewnętrznym, z którymi pod-
pisała niezbędne umowy o powierzeniu 
przetwarzania danych osobowych.
Po zakończeniu liczenia głosów, wszyst-
kie karty do głosowania zostaną komi-
syjnie zniszczone.

oprac. Emilia Bryś

Mieszkańcy pytają

Dane osobowe

27 września w Dziennym Domu „Senior-
-Wigor” pracownicy socjalni z Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) 
w Luboniu mieli okazję zaprezentować 
swój autorski projekt pt. „Świadomy 
senior to bezpieczny senior”, którego 
celem było zwiększenie poziomu wiedzy 
na temat bezpieczeństwa. Do realizacji 
wydarzenia zaproszono funkcjonariuszy 
z Komisariatu Policji w Luboniu – sierż. 
sztab. Krzysztofa Niewiadę oraz sierż. 
Karola Kuligowskiego, którzy w ciekawy 
sposób przedstawili zagrożenia, na któ-
re są narażeni seniorzy oraz metody 
samoobrony uwzględniające możliwości 
i ograniczenia przedstawicieli starszego 
pokolenia. Warsztaty dotyczące form 
przemocy, na które w szczególności na-
rażone są osoby starsze, oraz sposobów 
ich rozpoznawania i reagowania popro-

wadziła psycholog z  MOPS – Agata 
Kiec-Grzesik.
Spotkanie z seniorami odbyło się w ra-
mach projektu socjalnego, którego reali-
zacja jest warunkiem uzyskania przez 
pracowników socjalnych specjalizacji 
II stopnia w zawodzie.
Niniejszym pragniemy podziękować 
wszystkim osobom, na których pomoc 
mogłyśmy liczyć w trakcie przygotowa-
nia spotkania. Słowa wdzięczności 
w szczególności kierujemy do Pani Jo-
lanty Pieprzyckiej - Dyrektora MOPS, 
podkom. Dariusza Majewskiego – Ko-
mendanta KP Luboń oraz Pani Jagienki 
Okoń-Niewiejskiej – Kierownika dzien-
nego Domu „Senior-Wigor”.

Katarzyna Januć, Anna Dudek,  
Dorota Rostek

realizatorki projektu

Projekt socjalny dla seniorów

900 tys. na sport
Miasto otrzymało do�nansowanie z „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatle-
tycznej 2017” z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na przebudowę stadionu miej-
skiego przy ul. Rzecznej 2.

Materiał o zamierzeniach inwestycyjnych w sporcie zamieszczono na str. 4 paź-
dziernikowego wydania (nr 8) „Informatora Miasta Luboń” – darmowego czaso-
pisma wydawanego przez Urząd Miasta, które, decyzją władz, dociera do wszyst-
kich mieszkań.

Red.
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Z początkiem października w podstacji 
pogotowia ratunkowego przy ul. Puła-
skiego przestało funkcjonować udziela-
nie świadczeń z zakresu nocnej i świą-
tecznej pomocy zdrowotnej. Od tej pory 
najbliższą placówką, gdzie lubonianie 
– podobnie jak mieszkańcy Puszczy-
kowa i gminy Mosina – mogą się zgła-
szać z problemami zdrowotnymi jest 
szpital w Puszczykowie przy ul. Kra-
szewskiego 11. W razie potrzeby moż-
na tam dzwonić pod numer: 
61  898  42  40. Pełen wykaz ośrodków 
udzielających pomocy w  nocy oraz 

w święta, można znaleźć na stronie in-
ternetowej Narodowego Funduszu Zdro-
wia (NFZ) Poznań http://nfz-poznan.pl/
page.php/1/0/show/13328/

Zmiana, która dla wielu z nas była enig-
matyczną – ośmielę  się stwierdzić, że 
nadal nią pozostaje – jest konsekwencją 
przekształceń systemowych w  ogólno-
polskiej Służbie Zdrowia. Zgodnie z wy-
tycznymi z Ministerstwa Zdrowia, noc-
ną i świąteczną pomoc medyczną mają 
zapewnić szpitale, które są w sieci. W Po-
znaniu pomocy lekarskiej w porze noc-

nej oraz w czasie świąt może-
my szukać w siedmiu placów-
kach medycznych: Centrum 
M e d y c z n y m  H C P 
przy  ul.  28  Czerwca  1956  r.; 
Specjalistycznym Zespole 
Opieki Zdrowotnej nad Matką 
i  Dzieckiem, ul.  Krysiewi-
cza  7/8; Szpitalu Wojewódz-
kim, ul.  Juraszów 7/19; Szpi-
talu Miejskim im. Franciszka 
Raszei, ul.  Mickiewicza  2; 
Wielospecjalistycznym Szpi-
talu Miejskim im. Józefa Stru-
sia, ul. Szwajcarska 3; Poznań-
skim Ośrodku Specjalistycz-
nym Usług Medycznych, al. 

Solidarności  36 oraz Pomocy 
Doraźnej Lekarzy Rodzinnych 
„Grunwald”, ul. Kasprzaka  16. 

n
Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SP ZOZ Podstacja w Lubo-
niu przy ul. Pułaskiego 15. Z początkiem października br. przestała tu funkcjono-
wać pomoc doraźna   fot. Paweł Wolniewicz

W razie nagłego zachorowania lub po-
gorszenia stanu zdrowia, bez bezpośred-
niego zagrożenia życia, można szukać 
pomocy lekarza i  pielęgniarki w  nocy, 
w dni wolne od pracy i święta w wyzna-
czonych placówkach. Lekarz pełniący 
dyżur w  przypadkach medycznie uza-
sadnionych może udać  się do domu 
pacjenta. Lekarze mogą udzielać porad 
także telefonicznie. „Wieczorynka” dzia-
ła od godz. 18. do 8. W razie potrzeby 

możemy liczyć na pomoc zarówno na 
miejscu, jak i dzwoniąc do lecznicy.
Wprowadzone zmiany stały się faktem. 
Czy wyjdą pacjentom na lepsze? Czas 
pokaże. Obecnie w lubońskiej podstacji 
przy ul. Pułaskiego stacjonuje jedna 
karetka pogotowia. Medyczny zespół 
wyjazdowy obsługuje nie tylko rejon 
naszego miasta. Niewątpliwie do tematu 
powrócimy.

PAW

n
 Informacje, które 1 października można było zna-
leźć na zamkniętych drzwiach wejściowych do 
podstacji przy ul. Pułaskiego   fot. Paweł Wolnie-
wicz

Rozpoczęto budowę kolejnego odcinka 
ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora Kocie 
Doły na odcinku od ul. Wodnej do 
Podgórnej. Po wycięciu kilku starych 
drzew, które stały w  świetle przyszłej 
trasy i rozpoczęciu prac ziemnych, ekipa 
budowniczych zwinęła sprzęt i od wielu 
dni nie pojawia się na budowie. Zanie-
pokojeni wędkarze, opiekujący się tym 
akwenem, na którym odbywają się za-
wody także dla juniorów, monitowali 
u władz i w straży pożarnej, by usunąć 

powalone do wody gałęzie i pnie. Więk-
sze fragmenty wyjęto. Pod wodą pozo-
stało jednak sporo gałęzi, które przez 
wiele lat będą stanowić pułapkę dla 
wędek młodych, mało doświadczonych 
wędkarzy (zrywanie żyłki). Nie wiado-
mo, jak te beztrosko przeprowadzone 
zabiegi wpłyną na środowisko rzadkiej 
tu, małej, podlegającej ścisłej ochronie 
gatunkowej rybki „Kozy”, która zado-
mowiła się przy dnie akwenu.

PR

Budowa ścieżki

n
Ścięta wierzba płacząca, której konary i pień powalono do malowniczego starorze-
cza Kocie Doły    fot. Piotr P. Ruszkowski

Ścieżka pieszo-rowerowa 
wzdłuż ul. Armii Poznań jest 
na wysokości cmentarza komu-
nalnego i Lubanty niebezpiecz-
na. Gałęzie drzew i  krzewów 
wystające od strony ogrodzenia, 
zagrażają rowerzystom i prze-
chodniom. Niektóre nieprzy-
cięte odrosty, np. grochodrzewu 
czy głogu, są bardzo ostre. Ro-
werzyści skarżą się, że na sku-
tek tych niebezpiecznych prze-
szkód, jadący naprzeciw siebie 
mają problem, by  się minąć. 
Jeśli jednocześnie na drodze 
znajdą się piesi (na dodatek np. 
z wózkiem dziecięcym), o zde-
rzenie nietrudno. Wyrastające 
w światło ścieżki gałęzie zagra-
żają szczególnie po zmroku. 
Problem, który już opisywali-
śmy, nie znika. Nie widać go-
spodarza, który dba tu o  stan 
wysokiej zieleni. Orkan Ksawe-
ry, który przeszedł nad Lubo-
niem wieczorem 5 październi-
ka, zniszczył jedno z  drzew. Kruche 
kawałki spadają z uschłej, spróchniałej 
rośliny na ścieżkę. Zniecierpliwieni 
rowerzyści, których można tu spotkać 
wielu, sami sobie radzą z przeszkoda-
mi, łamiąc lub obcinając niebezpiecz-
ne odrosty. Spotkaliśmy nawet takiego, 
który wozi ze sobą sekator.
Mieszkańcy zgłaszają też inny pro-
blem dotyczący lubońskiego odcinka 

drogi wojewódzkiej  430 (ul. Armii 
Poznań). Na całej długości brakuje 
koszy na śmieci. Ostatni sygnał od-
nosi się do przystanku autobusowego 
przy przejściu podziemnym pod to-
rami. Brak kosza w tym publicznym 
miejscu powoduje, że odpady lądują 
za ogrodzeniem przyległej do niego 
posesji.

(S)

Sygnały z Armii Poznań

n
Ostre gałęzie wyrastające nad ścieżkę pieszo-ro-
werową na ul. Armii Poznań zagrażają jej użyt-
kownikom   fot. Hanna Siatka

Zmiany w Pogotowiu  



10/2017

33

LUDZKIE SPRAWY

Piętrowy budynek mieszkalny rodziny 
Mikołajczaków przy ul. Poznańskiej 75 

w Łęczycy stoi na skarpie pomiędzy to-
rami kolejowymi linii Poznań-Wolszyn 
i Poznań-Wrocław. Kilkanaście metrów 
od jego okien PKP rozpoczęły 2 czerwca 
2014 r. prace przy budowie bezkolizyjnego 
przejazdu nad torami kolejowymi moder-
nizowanej linii E-59 (Poznań-Wrocław), 
o którym wielokrotnie pisaliśmy (ostatnio 
w sierpniu br.). Mikołajczaków nikt o nich 
nie uprzedził. Przed wszczęciem robót nie 
przeprowadzono też inwentaryzacji stanu 
technicznego budynków (dom i obiekty 
gospodarcze), by sprawdzić, jak na ich 

stan wpłynie ta ogromna inwestycja, po-
wstająca ze środków europejskich. Rzecz 
w  tym, że w  czasie, gdy projektowano 
przedsięwzięcie i  wydawano zgody na 
jego budowę (29.10.2013 r.), powstałego 
legalnie obiektu mieszkalnego, który stoi 
od 70 lat, nie było ani na gminnej mapie, 
ani w powiatowej dokumentacji geode-
zyjno-kartogra�cznej (do 2014 r.). O tym, 
że mieszkają na terenie zieleni łąkowej 
właściciele niefortunnie położonej posesji 
dowiedzieli się dopiero w 2009 r. (w tym 
samym roku ukończono projekt inwestycji 

PKP) z korespondencji z Urzędem Gminy 
w Komornikach, którą sami wszczęli. Od 
tej pory prowadzą samodzielną batalię 
o swoje prawa i uwzględnienie nierucho-
mości (za którą do dziś regularnie płacą 
podatki), w planistycznej dokumentacji 
gminy i inwestora. Przywykli do hałasu 
pociągów, ale to, z czym zmagają się od 
3 lat, jest dla nich nie do zniesienia.
Zaczęło się od wbijania grodzi na placu 
budowy wiaduktu w  czerwcowe noce 
2014 r. Dla bezpieczeństwa Mikołajcza-
kowie spędzali je przed domem, bo 
wewnątrz wszystko drżało – od ścian, 
poprzez stropy, po sprzęty. Każdej takiej 

nocy wzywali policjantów z Lubonia lub 
Komornik. Wykonawca – hiszpańskie 
konsorcjum FCC Construccion SA – nie 
posiadał w dokumentacji kontraktowej 
informacji, że teren, na którym pracuje, 
jest akustycznie chroniony (czytaj: za-
mieszkały), prowadził więc roboty tak, 
jakby Mikołajczaków tam nie było. Po 
grodziach przyszła kolej na 22-metrowe, 
betonowe podpory wiaduktu, wbijane 
kafarem przez cały dzień (również w so-
boty) uderzeniami co 1-3 sekundy. 
Wprowadzanie w  grunt jednego pala 

Priorytety
Dom rodziny Mikołajczaków w Łęczycy, położony tuż za lubońskim 
wiaduktem na ul. Krętej, zniknął z gminnej dokumentacji planistycznej, 
przez co nie jest chroniony przed skutkami wielkiej inwestycji kolejowej

trwało od 7 do 11 minut. Z planowanych 
819 posadowiono ponad 200. Pewnego 
październikowego dnia doszło do prze-
kroczenia norm drgań. Prace grożące 
domowi katastrofą budowlaną wstrzy-
mano. W grudniu wbijanie pali wzno-
wiono. Dom został objęty monitoringiem 
przez Politechnikę Wrocławską, która 
w  czerwcu 2014  r, blisko miesiąc od 
rozpoczęcia prac, po interwencji Miko-
łajczaków, przeprowadziła spóźnioną 
inwentaryzację budynku. Powołani przez 
wykonawcę eksperci stwierdzili, że drga-
nia wywołane wbijaniem pali „nie są 
szkodliwe dla konstrukcji, następuje 
jednak przyspieszone zużycie budynku 
i pierwsze rysy w wyprawach, tynkach 
itp.” Zasugerowano podjęcie procedury 
odszkodowawczej za ewentualne uszko-
dzenia mienia i  za uciążliwości dla 
mieszkańców. Kolejny wykonawca – 
�rma Skanska, która rok po zerwaniu 
kontraktu z Hiszpanami w 2016 r. wzno-
wiła przerwane prace – dokończyła pa-
lowanie, zmieniając metodę. Wsporniki 
montowano odtąd poprzez wiercenie, 
co powodowało mniejsze drgania i hałas. 
Na plac budowy wjechał jednak walec 
wibracyjny do zagęszczania terenu, któ-
ry zdaniem umęczonych mieszkańców, 
szczególnie przy uruchamianiu i  koń-
czeniu roboty powodował kolejne drga-
nia odczuwalne w ich domu.
Są zaniepokojeni stanem budynku. Ich 
zdaniem, spękania tynków zewnętrznych 
i  wewnętrznych to widoczne oznaki 
poważnych zniszczeń w  głębi murów 
i nadwątlonej konstrukcji domu. Są zmę-
czeni hałasem, niepewnością o  byt 
i  uciążliwościami, które muszą znosić. 
Inwestycja, która wyrosła tuż obok, wią-
że się dla nich z awariami sieci telefo-
nicznej i przerwami w dostępie do In-
ternetu (ostatnia trwała ponad miesiąc), 
wypaczeniem niedawno wprawionych 
okien, uszkodzeniem sprzętów domo-
wych i osypywaniem podmokłej skarpy, 
na której stoi ich dom. Nie wyobrażają 
sobie współistnienia z  wiaduktem, po 
którym ruch będzie się odbywał na wy-
sokości okien piętra budynku, niemal 
na wyciągnięcie ręki. Eksploatacja obiek-
tu, ich zdaniem, pogorszy stan domu, 
w  którym już dziś boją  się mieszkać. 
Choć z żalem, chcą opuścić swoje siedli-
sko. Po kilkuletnich doświadczeniach 
samotnej walki o dom Mikołajczakowie 
twierdzą, że zbieżność planowania in-

westycji PKP i zniknięcia ich siedliska 
z mapy, nie była przypadkowa.
Inwestor (PKP) nie dostrzega problemu. 
Opierając się na ekspertyzie Politechni-
ki, wysnuwa wniosek, że skoro jego 
przedsięwzięcie nie koliduje z  budyn-
kiem mieszkalnym, nie ma podstaw do 
wypłaty odszkodowania.
Wójt Komornik (od 2002 r.), Jan Broda, 
uznał przypadek rodziny mieszkającej 
na skraju gminy w sąsiedztwie inwesty-
cji, za niefortunny błąd planistyczny 
poprzednich władz. Przygotowywane 
studium zagospodarowania przestrzen-
nego przewiduje zmiany (działki Miko-
łajczaków mają mieć przeznaczenie 
osiedleńcze mieszane). Procedury do-
piero trwają, a spójny ze studium miej-
scowy plan zagospodarowania ma być 
gotowy w 2018 r.
Sprawę, z powiadomienia mieszkańców 
budynku, który stoi, ale na planie nie 
widnieje, bada prokuratura.

HS

n
Dom rodziny Mikołajczaków w bliskiej odległości od budowanego wiaduktu nad 
torami Poznań-Wrocław. Skarpa, na której stoi budynek, w przeszłości podkopana 
na poczet poszerzenia starej drogi 430, która dziś przebiega pod wiaduktem, zda-
niem mieszkańców, dwukrotnie już się obsunęła. Podczas obecnych prac zakopa-
no jej system odwodnienia. W głębi – słup oświetleniowy bez latarni, podobnie jak 
dom – poza dokumentacją planistyczną   fot. Hanna Siatka

n
Założona podczas ekspertyzy plomba 
w miejscu pęknięcia ściany garażu    
fot. Hanna Siatka

Nową inwe-
stycję i hałas 
komunika-
cyjny Miko-
łajczakowie 
mają na 
wyciągnięcie 
ręki   fot. 
Hanna Siatka

Powiat �nansuje kolejne bezpłatne szcze-
pienia przeciwko pneumokokom, rów-
nież dla dzieci urodzonych przed 2017 r. 
Tegoroczna edycja to szansa ochrony 
przed bakteriami wywołującymi zapa-
lenie płuc, zapalenie opon mózgowo-
-rdzeniowych czy sepsę, dla ok. 1200 
maluchów. Dzieci otrzymują szczepion-
kę skoniugowaną, 13-walentną, o obec-
nie najszerszym pokryciu. Inicjatywa 
powiatu stanowi uzupełnienie programu 
ministerialnego (od 2017 r. szczepienia 
przeciwko pneumokokom są wpisane 
do obowiązkowego Programu Szczepień 
Ochronnych, ale nie obejmują dzieci 
urodzonych przed 31 grudnia 2016 r., 

tymczasem z  opisywanej akcji mogą 
skorzystać wszystkie dzieci urodzone 
w latach 2009-2015, które są zameldo-
wane w  powiecie i  ukończyły 2  lata). 
Program trwa do końca grudnia br. 
(lub do wyczerpania zapasów), decydu-
je kolejność zgłoszeń. W Luboniu reali-
zuje go Przychodnia Lekarza Rodzin-
nego przy ul. Poniatowskiego 20, tel. 
61 810 48 31.
Informacje nt. akcji pod numerami: 
61 847 04 54 i 61 843 91 49 lub w sie-
dzibie EDICTUM (koordynator akcji), 
przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, 
I piętro, pok. 120. 

PP

Ujarzmianie pneumokoków

n
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nansowe, sprawozdawczość realizowa-
nych projektów współfinansowanych 
ze środków unijnych i krajowych oraz 
kontakt z  instytucjami, klientami 
i  partnerami projektów. Priorytetem 
jest dla niej obecnie projekt, na reali-
zację którego Luboniowi przyznano 
13  mln dofinansowania. Jak powie-
działa, po ogromnym sukcesie, którym 
było uzyskanie dotacji i  podpisaniu 
umowy (czytaj szerzej na str. 7), teraz 
kluczowe jest prowadzenie inwestycji 
w taki sposób, aby Miasto nie straciło 
ani złotówki dofinansowania. W naj-
bliższym czasie ważne będzie również 
rozliczenie budowy al. Jana Pawła II, 
na  którą  Miasto  dostało  ok. 
1  600  000  zł dotacji oraz wdrożenie 
projektu pn. „Budowa kompleksu lek-
koatletycznego na ul. Rzecznej 2, wa-
riant bieżnia okrężna 400 m treningo-
wy” (900 000  zł dotacji).
Małgorzata Matysiak działa w różnych 
stowarzyszeniach i  organizacjach, jest 
członkiem m.in. Forum Obywatelskiego 
Luboń oraz Stowarzyszenia Wiosna 
i Unia Wielkopolan. Od 2014 r. pro-
wadzi na terenie naszego miasta pro-

jekt pomocowy „Szlachetna Paczka” 
oraz uczestniczy w organizacji kolonii 
dla ubogich dzieci wraz ze Stowarzy-
szeniem Muszkieterowie. Jest matką 
dwóch nastolatek, zaangażowaną w ży-
cie szkoły poprzez członkostwo w Ra-
dzie Rodziców. Jej hobby to sport, kino 
i literatura biogra�czna.

PAW

Naboru dokonała komisja w  składzie: 
burmistrz Małgorzata Machalska, za-
stępca burmistrza Michał Popławski 
i  sekretarz Miasta Janusz Piasecki. Od 
1 października zewnętrze środki �nan-
sowe dla naszego miasta pozyskuje za-
trudniona na pełen etat w  lubońskim 
magistracie Małgorzata Matysiak, której 
sylwetkę przedstawiliśmy szerzej przed 
dwoma laty (czytaj: „WL”09-2015, s. 34), 
kiedy została zastępcą przewodniczące-
go Rady Nadzorczej miejskiej spółki 
„Kom-Lub”.
Ma 40  lat, pochodzi z  okolic Starego 
Sącza, od 19  lat mieszka w  Luboniu. 
Z  wykształcenia jest ekonomistą – 
w 2000 r. ukończyła Akademię Ekono-
miczną na kierunku polityka gospodar-
cza i strategia przedsiębiorstw, a następ-
nie studia podyplomowe controllingu. 
Wykonuje zawód ekonomisty i specjali-

sty ds. funduszy unijnych. Zdobyte wy-
kształcenie wykorzystuje w pracy zawo-
dowej od prawie 20  lat, w  tym przez 
ostatnie 14 lat w lubońskiej Luvenie SA. 
Doświadczenie związane bezpośrednio 
z  funduszami zewnętrznymi zdobywa 
od ośmiu lat, kiedy zajęła się wykorzy-
staniem funduszy unijnych i krajowych 
w zakresie realizowanych inwestycji w tej 
�rmie. Od kilku lat jest członkiem Grup 
Roboczych Forum, powołanych przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu.
W nowym miejscu pracy do obowiąz-
ków pani Małgorzaty należą przede 
wszystkim: inicjowanie i koordynowa-
nie działań związanych z pozyskiwa-
niem przez miasto środków z funduszy 
zewnętrznych; pisanie wniosków o do-
tacje; obsługa procesu zawierania 
umów; rozliczenia merytoryczne i fi-

Wakat obsadzony
Po trzech bezskutecznych naborach, w wyniku czwartego do Urzędu 
Miasta na samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych przyjęto Małgorzatę Matysiak

n
Małgorzata Matysiak w nowym miejscu 
pracy   fot. Paweł Wolniewicz

W Luboniu, a dokładnie w Żabikowie, 
mieszka od urodzenia, uczęszczał tu 
również do Gimnazjum nr 2.
Pierwszego quada podarował mu jego 
tata, gdy Hugo miał sześć lat. Niestety 
był za „słaby” i nie nadawał się do star-
tów w zawodach motocrossowych, dla-
tego też w wieku dziesięciu lat otrzymał 
w prezencie nowy pojazd i wtedy dopie-
ro zaczęła się jego prawdziwa przygoda 
z tym sportem. Niedługo później uczest-
niczył w zawodach w Wałczu, w których 
wzięło udział zaledwie kilka osób. Była 
to długodystansowa trasa po lesie i choć 
nie zajął wtedy wysokiej pozycji, to ta 
„zabawa” wciągnęła go na dobre. Po-
czątkowo jeździł w tzw. zawodach cross 
country (np. Puchar Morza Bałtyckie-
go), na które składało się kilka rund. 
Na trasach liczących zwykle od 5 do 
10  km rywalizował z  ludźmi z  całej 
Polski. Obecnie trenuje motocross 
polegający na poruszaniu  się z  dużą 
prędkością po krótkich odcinkach 
usłanych przeszkodami, takimi jak: duże 
skoki potocznie ze względu na kształt 
nazywanymi „trumnami”, whoopsy, mul-
dy, skoki z dziurą, rożnego rodzaju ze-
skoki w dół, wskoki w górę. Zasada jest 
jedna, kto pierwszy przekroczy linię 
mety, wygrywa.
Sezon rozpoczyna się w kwietniu i trwa 
średnio do połowy października. W Mo-
tocrossowych Mistrzostwach Polski 
w sezonie jest ok. pięciu rund, na pod-
stawie których budowana jest klasy�ka-
cja generalna, w  której Hugo zajmuje 
czwartą pozycję. Jest tutaj trening do-
wolny, klasy�kacyjny, podczas którego 
zawodnik stara się jak najszybciej poko-
nać jedno okrążenie oraz pierwszy i dru-
gi wyścig, które trwają po 20 minut i do 
których doliczane są po dwa okrążenia. 

Od momentu kiedy opadną bramki star-
towe, rusza zegar odliczający czas 
(przeciętnie wykonuje  się wtedy ok. 
ośmiu okrążeń, tor ma średnio 2,5 km, 
a  jedno okrążenie trwa blisko dwie 
minuty). Po upływie wyznaczonego 
czasu przed dotarciem do mety każdy 
startujący musi pokonać jeszcze dwa 
pełne okrążenia. W tym roku Mistrzo-
stwa Polski odbyły  się na torach 
w Chojnie, Głogowie, Sobieńczycach, 
Nowogardzie i Wschowie, gdzie Hugo 
stanął na podium, zajmując III miejsce. 
Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej 
w Motocrossie to osobne zawody, na 
które składa  się ok. dziesięciu rund, 
a wyścig trwa 15 minut plus dwa okrą-
żenia. W klasyfikacji generalnej Hugo 
jest trzeci (udało mu  się stanąć dwa 
razy na podium w zawodach rozgry-
wanych w  Nekli i  Rosówku). Swego 
czasu Hugo jeździł także na zawody 
rozgrywane w  Czechach („Cross Ra-
cing Cup”), gdzie zajmował czwarte 
czy piąte miejsce. Nie ma w zawodach 
motocrossowych podziału ze względu 
na płeć (dziewczyny raczej w nich nie 
uczestniczą). Wcześniej istniała klasa 
„Quad Junior” (osoby od 14  lat do 
19 lat), lecz obecnie została zlikwidowa-
na, a Hugo startuje w klasie „MX Quad 
Open” wraz z osobami w wieku od 14 lat 
do ponad 40  lat, z którymi ciężko jest 
mu konkurować. Do tej pory startował 
blisko 30 razy i ma ponad 30 pucharów 
(czasami zawody były dwudniowe, a pu-
char otrzymywało  się za każdy dzień 
rywalizacji). By móc startować w Moto-
crossowych Mistrzostwach Polski musiał 
zdać egzamin teoretyczny i  otrzymać 
licencję typu A (żeby mierzyć się z in-
nymi na różnych szczeblach, trzeba po-
siadać licencję A, B lub C).

Quadmania
16-letni Hugo Sówka, uczeń IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Poznaniu, jako jeden z nielicznych w naszym mieście jest pasjonatem 
szybkiej jazdy na quadach

Najczęściej spotykane na zawodach mo-
tocrossowych marki quadów to Honda 
i  Yamaha, które oczywiście znacznie 
odbiegają od ich wersji seryjnych. Nasz 
wyczynowiec jeździ na quadzie Yama-
ha YFZ450, którego mody�kuje do wy-
ścigów. Jego „sprzęt” posiada chociażby 
zrywkę bezpieczeństwa, a ta odpowiada 
za zgaszenie silnika w  momencie nie-
spodziewanej wywrotki. Kluczowe jest 
też zawieszenie. Teraz Hugo przymie-
rza się do zwiększenia mocy silnika przy 
zachowaniu tej samej pojemności. Nie-
stety, jak sam stwierdza, przepisy w Pol-
sce dotyczące zawodów motocrossowych 
są źle skonstruowane, gdyż odnoszą się 
wyłącznie do pojemności silnika, a nie 
do jego mocy. Do 16.  roku życia obo-
wiązuje pojemność 450 cm3, a od 17 lat 
– 550  cm3. Wiadomo, że w  pewnym 
stopniu pojemność silnika przekłada się 
na jego moc, zatem niektórzy mają więk-
sze szanse na zwycięstwo już na starcie.
Po zawodach Hugo oddaje zwykle swo-
jego quada do serwisu, gdyż pojawia się 
w nim wiele usterek. Szybko zużywają się 
opony, amortyzatory, łańcuch, zębatki, 
wymienia się olej. Do kosztów eksplo-

atacyjnych dochodzą jeszcze koszty 
związane z  wyjazdami, wpisowym 
(ok.  200zł, które zwraca klub, jeśli za-
wodnik zajmie wysokie miejsce) czy 
ubioru. Z  racji tego, że jest to sport 
kontaktowy trzeba mieć na sobie spe-
cjalne buty sięgające do kolan, pod któ-
rymi nosi się nakolanniki, buzer chro-
niący klatkę piersiową i plecy, kołnierz 
ochraniający kark, rękawiczki, spodnie, 
koszulkę, gogle i kask. Na szczęście póki 
co obyło się bez poważnych kontuzji.
Organizator zawodów pokrywa koszty 
utrzymania toru i funduje nagrody (�-
nansowe, kubki, czapki, olej). W Moto-
crossowych Mistrzostwach Polski za 
zajęcie miejsca na podium otrzymuje się 
do 500 zł, lecz dla naszego zawodnika 
największą nagrodę stanowi zdobycie 
tytułu wraz z pucharem.
Hugo trenuje na torach, na których 
zwykle odbywają  się zawody, ale też 
często jeździ do Nekli i Obornik, gdzie 
trenuje dwa razy w tygodniu 
po godzinie. Do jego ulubio-
nych należy tor w Sobieńczy-
cach. Są na nim atrakcyjne 
miejsca, takie jak ciasne za-

n
Hugo Sówka na torze czuje się, jak „ryba w wodzie”

cd.  
obok
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Kilkanaście 
spośród 
kilkudzie-
sięciu 
pucharów, 
jakie uda-
ło się zdo-
być młode-
mu zawod-
nikowi 
z Lubonia
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Miała kłeze Petronela,
pasła jom tam przy Wirynce.
Knajdry miały frajdy wiela
ciąngnoc dytki na dwie rynce.

Szpekła łoknym to babcina,
wiync chwyciuła za dziabake.
Za ejbrami gnać zaczyna
robionc z tego wielkom drake.

Wewczas jom nicponie ekli.
Mlyka ździebko udoili,
bez Koszowy rów uciekli.
Fefrów sobie napyndzili.

Petronela sie zawziuna,
zezłościły jom te szczuny.
Chyc bez rów na drugom strona,
utonkała se dyrdony.

Jedyn knajtek buł gamuła,
poplontały mu sie szkity.

W mig już babcia przy nim buła.
– Mom cie rojbrze, bydziesz bity.

Wystworzołeś �fy sobie,
giyry powyrywom z pupy.
Zedre skóre – bymbyn zrobie.
Leź tu za mnom do chałupy!

Na to knajtek ryfe szczeluł
jakby już go szlachtowała.
Dudloł jakbyś w łeb go ździeluł,
to sie babcia zlitowała.

Przestuń tero ryczeć gzubie,
Petronela nie frechkunda.
Jo wos szkraby wszystkie lubie
choć samotność durch zaglunda.

Kiełbie we łbie ciengiem mieli.
Kielczył gupi sie do syra.
Klemki babci Petroneli
smak w pamiynci każdy zbiyro.

Romuald Komischke

Przedszkolem nr 5 „Weseli Sportow-
cy” od 1 września br. kieruje 51-let-
nia Elżbieta Kałuska (z  d. Wojcie-
chowska). Nowa Pani dyrektor po-
siada 27-letnie doświadczenie zawo-
dowe. W placówce przy ul. Osiedlo-
wej 19 pracuje od 14 lat (od 2005 r. 
na cały etat). Świetnie radziła sobie 
tutaj z maluszkami jako nauczyciel 
wychowania przedszkolnego i gim-
nastyki korekcyjnej, którym była 
przez kilka lat. Wcześniej przez 13 lat 
była zatrudniona w  Przedszkolu 
nr 76 w Poznaniu.
Pani Elżbieta uwielbia wraz z mężem 
zwiedzać Polskę, chętnie uprawia 
piesze wycieczki, interesuje się mu-
zeami i  zabytkami. Od 41  lat jest 
związana ze Spółdzielnia Mieszka-
niową „Lubonianka”. Jej ojciec był 
ślusarzem, a  mama technologiem 
żywienia, natomiast siostra Wiesła-
wa prowadziła przez wiele lat zakład 
fryzjerski w  Luboniu. Szczęśliwe 
dzieciństwo spędziła na Dębcu. Tu-
taj też uczęszczała do Szkoły Pod-
stawowej nr 79, ale ósmą klasę koń-
czyła już w Szkole Podstawowej nr 2 
w  Luboniu. Swoją edukację konty-
nuowała w  LO nr  V w  Poznaniu. 
Studiowała Historię na Wydziale 
Historycznym Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w  Poznaniu, 
gdzie w  roku  1990 uzyskała tytuł 
magistra. Ukończyła również roczne 
studia podyplomowe o specjalności 
Wychowanie Przedszkolne na Wy-
dziale Studiów Społecznych UAM 
w 1999 r. oraz Gimnastykę Korek-
cyjną na AWF w 2003 roku w Po-
znaniu. Jako jedyna zgłosiła swoją 
kandydaturę na stanowisko dyrek-
tora Przedszkola nr 5 (poprzednicz-
ka – Violetta Tomczak – sprawowa-
ła tę funkcję przez 20 lat i musiała 
zrezygnować z powodów zdrowot-
nych). W komisji konkursowej za-
siadali: zastępca burmistrza Mateusz 
Mikołajczak, przedstawiciele Kura-
torium, przedstawiciele Rady Ro-
dziców i  Rady Pedagogicznej pla-
cówki, kierownik Wydziału Oświa-
ty UM Romualda Suchowiak oraz 
przedstawicielka związków zawodo-
wych jako obserwator, łącznie 
ok. 10 osób.
Kadencja nowej dyrektor potrwa 5 lat. 
Podczas niej Elżbieta Kałuska będzie 
zabiegać m.in. o poprawę stanu tech-
nicznego budynku, którego starsza 
część powstała w roku 1983, a nowsza 
w  2005  r. (we wrześniu przyszłego 
roku minie 35 lat od założenia placów-
ki). Pani dyrektor pragnie umacniać 
dotychczasowe tradycje, dbać o roz-
wój aktywności fizycznej dzieci, 
która jak mówi, przekłada  się na 
rozwój w sferze umysłowej, emocjo-
nalnej i społecznej. Dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym potrzeba ruchu 
jest ogromna ze względu na ich roz-
wój fizyczny. Poprzez sport najmłod-
si nie tylko rywalizują ze sobą, lecz 
również uczą się współpracy, odczu-

wając zarówno gorycz porażki jak 
i  satysfakcję z  wygranej. Placówka 
wyposażona jest w salę do rehabili-
tacji, plac zabaw, ogród, boisko. 
Grzechem byłoby więc nie wykorzy-
stać w  pełni tych zasobów, dlatego 
w dalszym ciągu będą się tutaj od-
bywać letnia i  zimowa olimpiada 
oraz zawody sportowe, w  których 
uczestniczą dzieci z całego Lubonia. 
By dobrze sprawować powierzoną 
funkcję, pani Elżbieta zapewnia, że 
będzie się również starała dokładnie 
zapoznać z  programami sprawoz-
dawczymi przesyłanymi do Kurato-
rium i Wydziału Oświaty UM. Stoi 
przed nią nie lada wyzwanie, gdyż 
będzie sprawować opiekę nad pię-
cioma grupami l iczącymi do 
25  dzieci, prowadzonymi łącznie 
przez dziesięciu nauczycieli wycho-
wania przedszkolnego. Wyjątek 
stanowi dodatkowa grupa integra-
cyjna (do której uczęszcza maksy-
malnie 5 dzieci niepełnosprawnych) 
licząca od 15 do 20 dzieci i prowa-
dzona przez trzy osoby, m.in. nią 
samą. W przedszkolu funkcjonują-
cym od pn. do pt. w godz. 6 – 16.30 
działają również specjaliści, tacy 
jak: logopeda, psycholog, pedagog 
specjalny, rehabilitant. Nie pozosta-
je nam więc nic innego, jak życzyć 
nowej Pani Dyrektor powodzenia 
w kierowaniu nowo objętą placów-
ką oraz wytrwałości w samodosko-
naleniu własnej osoby.

Natalia

Nowy dyrektor  
Wesołych Sportowców

n
Lubonianka Elżbieta Kałuska – nowa 
dyrektor Przedszkola nr 5 przy ul. Osie-
dlowej   fot. Natalia

Babcia Petronela

kręty, muldy, skoki z  dziurą oraz odpo-
wiednie zaplecze (łazienki, warsztat, sklep 
z ubraniami). Do najgorszych zakwali�-
kował dziurawy, ciasny tor w Nekli, gdzie 
ciężko jest mu nawet kogokolwiek wyprze-
dzić.
Hugo jest członkiem Stowarzyszenia 
OTS  Motoklub Oborniki. Raz do roku 
wyjeżdża na tygodniowy obóz szkolenio-
wy. Oprócz tego chodzi na basen, siłownię, 
jeździ na rowerze i trenuje akrobatykę, co 
zapewnia mu kondycję i poprawia koor-
dynację ruchową. Z pewnością w swoich 
dążeniach może liczyć na wsparcie ze 
strony przyjaciół i bliskich, zwłaszcza taty 
(trenera), który jeździ razem z  nim na 
każde zawody. – W Polsce nie jest to sport 
szeroko rozpowszechniony. Może jest tak 
dlatego, że do łatwych nie należy. Najtrud-
niejsze jest w  nim przełamywanie  się na 

skokach. Motocross jest jednak u nas zde-
cydowanie bardziej popularny niż cross 
country. Najbardziej rozpowszechniony jest 
w USA, gdzie znajdują się najlepsze tory 
i  jeżdżą znani zawodnicy tacy jak Joel 
Hetrick, który jest dla mnie przykładem” 
– twierdzi Hugo, dlatego jego marzeniem 
pozostaje, by rywalizować z innymi wła-
śnie tam. Na razie planuje jednak podno-
sić swoje kwali�kacje startując w Moto-
crossowych Mistrzostwach Polski, gdzie 
w przyszłości pragnie zająć pierwsze miej-
sce w zestawieniu generalnym, a później 
w  Mistrzostwach Europy, gdzie rundy 
odbywają  się już w  rozmaitych krajach. 
Naszym zawodnikiem zainteresował  się 
także magazyn o  nazwie „Quad Mania”, 
w  którym zamieszczono dość obszerny 
wywiad z lubonianinem.

Natalia

n
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Czerwiec 1946 r. Pokój przesłuchań w więzieniu przy ulicy Młyńskiej 
w Poznaniu
„Czy zna pani...?”, „Proszę wskazać 
miejsce...”, „Kim był dla pani...”, 
„Kiedy to się stało...?”, „Gdzie pani 
wtedy była...?” – na takie pytania 
prawdopodobnie musiała odpo-
wiadać 24-letnia wówczas Helena 
Bibik z domu Kłaczkiewicz, a wła-
ściwie Halina Jakubowska, bo taką 
tożsamość przyjęła na trudny czas 
partyzancki. Nie wiadomo, ile i co 
powiedziała, wiadomo, że nie to, 
co funkcjonariusze UB chcieli 
usłyszeć. Jak nie chciała mówić, to 
przekonywali ją innymi sposoba-
mi, brutalnymi. Nikt nie patrzył 
na to, że jest w siódmym miesiącu 
ciąży. Kto wie, ile razy dostała 
w  brzuch. W  brzuch, w  którym 
mieszkało nowe życie. Dziewczyn-
ka.

22 sierpnia 1946  r. szpital 
wojskowy, Poznań
Na świat przychodzi Elżbieta. 
Mała, niewinna. Jeszcze nie wie, 
jakie czeka ją życie, ale z pewno-
ścią szybsze bicie serca jej mamy, 
krzyki i płacz nie zwiastowały nic 
dobrego. Po narodzeniu mieszka z mamą w celi więziennej. Mama z pewnością 
chciała dla niej lepszego startu. To były trudne miesiące dla Haliny. Opieka nad 
noworodkiem w więziennej rzeczywistości z pewnością była nie lada wyzwaniem. 
Pieluszki trzeba było prać i suszyć, ubranka też się brudziły. Karmić chciała piersią, 
tylko z czego miało być pożywne mleko dla dziecka, skoro w więzieniu kiepsko 
z jedzeniem było? Zresztą, na skutek stresów laktacja sama ustała. Mimo wszystko 
chciała być dobrą matką i starała się jak mogła, by córce było z nią jak najlepiej. 16 
grudnia 1946 r. napisała nawet prośbę do naczelnika więzienia o wydanie zezwo-
lenia na przerobienie swoich rzeczy na ubranka dla dziecka. Wcześniej zadbała też 
o chrzest dla dziecka. Odbył się 22 października 1946 r., matką chrzestną została 
Bogumiła Kroto�l (pielęgniarka, która nie raz pomogła Halinie Jakubowskiej, np. 
podczas przesłuchania dzwoniła po matkę, bo „dziecko głodne”), a ojcem chrzest-
nym był brat. Sakrament został udzielony w kościele para�alnym pw. Matki Bożej 
Bolesnej, pod pretekstem „wizyty u lekarza”. 17 czerwca 1948 r. napisała też prośbę 
do Sądu Wojskowego w Poznaniu o darowanie jej reszty kary ze względu na 20-mię-
sieczne dziecko, które chciałaby otoczyć macierzyńską opieką. W zamian obiecała 
być gorliwą obywatelką i wychować dziecko na dobrego członka społeczeństwa. 
Miała wtedy 27 lat, z  więzienia wyszła 2 lata później. Było ciężko, ale wszystko 
wynagradzała bliskość matki i córki. Niestety, kierownictwo więzienia uznało, że 
dziecko nie ma w więzieniu odpowiednich warunków do rozwoju i 25 stycznia 
1947 r. poinformowano o tym fakcie opiekę społeczną, która już 28 stycznia wy-
stosowała pismo: „Niniejszym kwituję odbiór dziecka Elżbiety Antoniny Jakubow-
skiej urodzonej 22 sierpnia 1946 r., córki Jakubowskiej Haliny z tutejszego więzie-
nia, za zgodą matki, do Przytułku Opieki Społecznej miasta Poznania.” Pięciomie-
sięczna Elżbietka została odebrana mamie i  przekazana w  obce ręce, do domu 
dziecka przy ul. Mostowej. Tam spędziła kilka miesięcy, a kiedy ukończyła rok, 
została przeniesiona do placówki przy ul. Rocha. Następnie, w wyniku, jak to zo-
stało w dokumentach ujęte, „braku zainteresowania dzieckiem ze strony rodziców” 
21 marca 1950 r. umieszczono ją w domu dziecka w Szamotułach. Była tam do 1 
października 1951 r.

Aksamitne sukienki, duży stół i choroba sieroca
Tak w wielkim skrócie można by ująć wspomnienia pani Elżbiety z okresu dzieciń-
stwa. Z dwóch pierwszych miejsc, co oczywiste, nic nie pamięta. Z Szamotuł ma 
dość miłe wspomnienia. Do tej pory ma przed oczami bawialnię, stołówkę, duży 
pokój na końcu korytarza, w którym stało jej łóżeczko. Pamięta, jak wieczorem 
udawała, że śpi, żeby nie dostać kary. Pamięta swoje opiekunki, Hanię i  Mirkę, 
które wieczorem odprowadzała do bramy na dziedzińcu; czerwone i  niebieskie 
aksamitne sukienki, które z kokardami na włosy stanowiły niedzielny odświętny 
strój; poranki, gdy z otrzymanymi ubrankami pod pachą biegła do swoich opieku-
nek, by ją ubrały. Pamięta też wielkie biurko i wielką siostrę przy nim siedzącą. Do 
tej pory pani Elżbieta nie wie, czy stół faktycznie był masywny, a siostra dobrze 
zbudowana, czy też wszystko to widziane przez małą dziewczynkę wydawało się 
większe niż było w rzeczywistości. Nie pamięta niestety dobrze spotkań z mamą. 
Nie wie, jak były one długie, o czym rozmawiały, czy przytulały się do siebie. Jedy-
ne co sobie przypomina to to, że siedziała jej na kolanie i że w pewnym momencie 

Życie złamane przez UB
mama poprosiła ją, by poszła sprawdzić, jak bawią się dzieci, a gdy wróciła... mamy 
już nie było. Czy płakała i tęskniła? Nie pamięta. Zresztą, sama przyznaje, że jako 
dziecko nie znała słowa „mama”. Była przekazywana z  rąk do rąk. Opiekunki 
wciąż  się zmieniały. Nie znała innego życia, takiego z  mamą. Jednak psychika 
małego dziecka podświadomie domagała  się matki, a  choroba sieroca była tego 
widocznym przejawem.

1 października 1951 r. Powrót do mamy
Ważny dzień, jeden z najważniejszych w życiu. Pani Elżbieta nie pamięta jednak 
zbyt wiele. Od ojczyma, Stanisława Baera, dowiedziała się później, że pojechał po 
nią razem z mamą. Nie było eksplozji uczuć. Właśnie wtedy okazało się, jak nisz-
czycielską siłę miała 5-letnia rozłąka. Więź, która powinna być między matką 
a dzieckiem, przestała istnieć. Zamiast czułych słów, przytuleń, wspólnych rozmów 
i próby nadrobienia utraconego czasu, była... obojętność. „Przyszło dziewcze, więc 
niech jest” – tak w odczuciu pani Elżbiety myślała mama. Nagle okazało się, że jako 
5-letnia dziewczynka do wszystkiego była za duża: do przytulanki, do cukierków. 
To bolało i boli do teraz. Na samo wspomnienie oczy robią się mokre. Mimo to 
stara  się zrozumieć matkę. Przez pięć lat jej życie znacznie  się zmieniło. Dzięki 
amnestii opuściła więzienie 6 czerwca 1949 r., czyli 
3 lata wcześniej niż powinna. Po wyjściu z więzienia 
nie miała gdzie iść. Najpierw mieszkała kątem u ko-
leżanki. Następnie wyszła za mąż za Stanisława Baera, 
który był kucharzem w więzieniu i jeszcze za czasów 
odbywania kary, widząc mizerną kobietę, dolewał jej 
więcej do miski. Pobrali  się na początku 1951  r. 
(wcześniejszy ślub nie był możliwy z powodu braku 
dokumentów, które musieli na nowo wyrobić), 
a w czerwcu 1951 r. urodził im się syn, Bronisław. 
Zamieszkali w Luboniu przy ul. Wojska Polskiego 44, 
wynajmując jeden pokój. Jak tylko stanęła na nogi, 
zabrała ją do siebie. Gdy dzieci zaczęło przybywać 
(Piotr urodził się w 1954 r., Jolanta w 1957), najpierw 
przeprowadzili się do dwupokojowego mieszkania, 
a później wybudowali dom przy ul. Długiej. Mama 
rozpoczęła nowe życie, a ona, Elżbieta, była z tego 
wcześniejszego. Sama tłumaczy sobie, że pewnie 
mama nie mogła pokazać, że ją faworyzuje, że bardzo 
kocha. Przed ślubem Helena zapytała jedynie, czy 
Stanisław będzie dobrze traktował jej córeczkę i nie 
będzie jej bił. Obiecał, że będzie dla niej dobry.

Kto jest tatą?
Mijały lata. Pani Elżbieta usamodzielniła się, zako-
chała i chciała założyć rodzinę. Gdy poszła do Urzę-
du Stanu Cywilnego, poinformowano ją, że niestety 
nie będzie to możliwe, ponieważ w jej akcie urodze-
nia rubryka z  danymi ojca była pusta. Zapytana 
o dane, podała Aleksandra Jakubowskiego (tak po-
wiedziała jej mama, gdy w siódmej klasie miała na-
pisać życiorys). Uiściła opłatę skarbową w wysokości 
50 zł i w ten sposób (jak śmieje się do dziś), „kupiła” 
sobie ojca. Uzyskała stosowne dokumenty i w grud-
niu 1967 r. zawarła związek małżeński z Włodzimie-
rzem Szajkiem (synem Wincentego Szajka, który wraz 
z rodziną mieszkał przy ul. Kościuszki, pracownika 

n
Konstanty Downar – żołnierz 
armii Krajowej, zabity przez 
UB, ojciec Elżbiety Szajek

n
Helena Bibik z d. Kłaczkie-
wicz – (Halina Jakubowska) 
matka Elżbiety Szajek

n
Elżbieta Szajek – bohaterka artykułu

n
Helena Bibik (Halina Jakubowska) – zdjęcie operacyjne Urzędu Bezpieczeństwa 
z 1946 r.
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Zakładów Ziemniaczanych). Jednak 
w jej głowie zaczęły rodzić się myśli, 
by się dowiedzieć, kto tak naprawdę 
był jej ojcem. Miała nadzieję, że 
mama pomoże, jednak z  jakiegoś 
powodu tak  się nie stało. W  akcie 
urodzenia było pusto, poszła zatem 
do kościoła, by sprawdzić w  akcie 
chrztu. Święte dokumenty powinny 
zawierać świętą prawdę i nie zawio-
dła się. Konstanty Downar – tak było 
w nich napisane. Ale nie tylko to. Bo 
w dokumencie była poprawka. Kon-
stanty Downar został przekreślony, 
a w jego miejsce wpisany Aleksander 
Jakubowski. Sądzi, że korektę po 
latach wprowadziła mama. Dlacze-

go? Może  się tylko domyślać... Nieścisłość 
w dokumentach poprowadziła ją do zakładu 
karnego, gdzie dostała informacje o przetrzy-
mywaniu Haliny Jakubowskiej i Konstantego 
Downara. Z nich dowiedziała się, że jej ojciec 
został rozstrzelany 19 lutego 1947 r. za próbę 
obalenia przemocą ustroju demokratycznego 
państwa polskiego, zaledwie na trzy dni przed 
przyjęciem przez Sejm Polskiej Rzeczpospo-
litej Ludowej ustawy o amnestii dla członków 
nielegalnych organizacji. Poza tym, w ręce wpa-
dła jej prośba matki z 26 marca 1947 r. do na-
czelnika więzienia o  wydanie zezwolenia na 
widzenie z „narzeczonym moim, ojcem mojego 
dziecka, więźniem Konstantym Downarem”. Nie 
wiedziała, że on już nie żyje. Ostatnim dowodem, 
potwierdzającym ojcostwo Downara było słowo 
wujka, kuzyna ojca, Wincentego Downara, 
który mieszkał z młodymi w Rogozińcu koło 
Międzyrzecza. Ojciec się odnalazł. Teraz trze-
ba było jeszcze znaleźć jego ciało. Po długich poszu-
kiwaniach i zeznaniach świadków ustalono, że zako-
pano go w  lesie w  podpoznańskich Gądkach. Nie 
wiadomo dokładnie, przy którym drzewie, ale pani 
Elżbieta przynajmniej już wie, gdzie zapalić ojcu znicz.

Odzyskać mamę
W świetle prawnym Halina 
Jakubowska nie była mamą 
Elżbiety Szajek. Zaczęły się 
poszukiwania dokumen-
tów, potwierdzających jej 
prawdziwą tożsamość, by 
móc sprostować chociażby 
akt urodzenia oraz uzyskać 
świadczenia z  polis ubez-
pieczeniowych. Dokumen-

tami wiążącymi były te, które 
mama przedłożyła w Urzędzie 
Stanu Cywilnego, gdy chciała 
zawrzeć związek ze Stanisła-
wem Bearem. Był to akt zgonu 
jej pierwszego męża, Aleksan-
dra Bibika, który walczył 
w  grupie AK „Kampinos” 
i zginął w walce pod Jaktoro-
wem 29 września 1943 r., za-
ledwie 41 dni po ślubie. Zwią-
zek z  nim został zawarty 
gdzieś w  Kampinosie, przy 
tamtejszych świadkach, być 
może w  obecności księdza 
polowego, bez dokumentów. 

Dlatego na okoliczność nowego związku, ksiądz z Kresów wystawił 
zaświadczenie, potwierdzające tamto zdarzenie. Ponadto, podczas 

rozprawy sądowej, bracia mamy świadczyli 
słowem, że Halina Jakubowska to tak napraw-
dę Helena Bibik z domu Kłaczkiewicz, matka 
Elżbiety Szajek z domu Bibik, z ojca Konstan-
tego Downara.

Elżbieta
Trudny politycznie czas, działalność konspira-
cyjna w Armii Krajowej jej rodziców, prawda 
owinięta szeregiem zniekształceń spowodowa-
ły, że jej życie, nawet zanim się jeszcze urodzi-
ła, było, delikatnie rzecz ujmując, trudne. Dzie-
ciństwo spędzone w domach dziecka, dorasta-
nie bez ojca, choroba, uniemożliwiająca nor-
malne życie, strach i  lęk wyssane z  mlekiem 
matki – to za dużo jak na jedną osobę. A mimo 
to dzielnie walczyła o siebie, poddając się skom-
plikowanej i ryzykownej operacji neurologicz-
nej, o  prawdę o  rodzicach oraz o  ich honor. 
Latami zbierała dokumenty, spotykała  się 
z ludźmi, którzy mogli coś wiedzieć, wertowa-
ła dokumenty w  IPN, chodziła na rozprawy 
sądowe, unieważniła wyroki, które ciążyły na 

rodzicach (oskarżeni o  obalenie ustroju RP, później zapisano w  dokumentach: 
walczyli o byt Niepodległego Państwa Polskiego), wraz z dziećmi co roku jeździ na 
uroczystości upamiętniające klęskę pod Jaktorowem, gdzie postawiono pamiątko-
wą tablicę. Na skutek jej działań w sierpniu 1986 r. i we wrześniu 1990 sądownie 
sprostowano dokumenty, które mówią, że matką pani Elżbiety jest Helena Bibik 
z domu Kłaczkiewicz, a ojcem Konstanty Downar. Matce i jej przyznano w 1992 r. 
przywileje kombatanckie. Pani Helena pośmiertnie została odznaczona przez pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Rodzinna zagadka została rozwiązana, a tożsamość odnaleziona. Pozostaje spokój 
ducha i poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

Beata Stempczyńska

n
Helena Bibik z małą Elżbietą w 1949 r.

n
Malutka Elżbietka Jakubowska z mamą (w środku|), 
w Domu Dziecka w Szamotułach ok. 1950 r.

n
Elżbietka Jakubowska w domu dziecka 8.04.1947 r.

n
Elżbieta Szajek (Jakubowska) prezentuje dyplom 
z treścią: Wolność można odebrać, / Nikt nie zdo-
ła odebrać / Umiłowania Ojczyzny. / Gratulacje / 
na ręce córki / Elżbiety Szajek / która odebrała 
odznaczenie / Krzyż Kawalerski Orderu / Odro-
dzenia Polski / dla swej matki / Haliny Baer-Do-
wnar / zniewolonej przez komunistyczny reżim / 
za działalność na rzecz / Niepodległości Polski po 
1945 roku / Związek Więźniów Politycznych / 
Okresu Stalinowskiego – Oddz. Wielkopolska

n
Podanie Jakubowskiej Haliny więźniarki karnej / Do / ob. Naczelni-
ka więzienia / w miejscu / Proszę uprzejmie ob. Naczelnika / o ła-
skawe wydanie mi zezwolenia na widzenie / z narzeczonym moim, 
ojcem naszego dziecka, więźniem / Downarem Konstantym. Na 
poparcie mojej prośby / podaję – że nie posiadam żadnej rodziny 
i od 10-ciu / miesięcy nie otrzymałam żadnego widzenia / 26 III 47 
(Konstanty Downar już wtedy nie żył, zabity 19.02.1947 r. o godz. 
16.45; dowódcą plutonu egzekucyjnego był kat Jan Młynarek)

n
Dokument z 25.04.1947 r., podpisany przez ppłk. St. Radomskie-
go, potwierdzający wręczenie odmowy udzielenia amnestii 
więźniarce Halinie Jakubowskiej
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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
październik – okrągłe rocznice

145 lat temu
Qn 1 października 1872 r. ze stanowiska 

dyrektora Szkoły Rolniczej im. Haliny 
w Żabikowie odwołano Juliusza Aua, 
który miał odmienny pogląd na cha-
rakter szkoły niż prowadzące placówkę 
Centralne Towarzystwo Gospodarcze. 
Na jego miejsce Zarząd CTG powołał 
Augusta Lubomęckiego (pełnił funkcję 
do 11.12.1872).   (11, s. 152; 13, s. 360)
Qn Jeszcze przed 1 października 1872 r. wszy-

scy uczniowie Szkoły Rolniczej im. Haliny 
w Żabikowie znaleźli miejsca mieszkalne 
w budynkach prywatnych, a pomieszczenia 
internatu przeznaczono na laboratorium bo-
taniczne, stołówkę i mieszkania dla dwóch 
nauczycieli.   (11, s. 151-152)
Qn Jesienią 1872  r. we wsi Żabikowo 

ukończono budowę dwóch domów, 
w których kilkanaście pokoi mieli wkrót-
ce wynająć uczniowie Szkoły Rolniczej 
im. Haliny. W tym czasie ok. 10 z nich 
mieszkało u gospodarzy żabikowskich.   
(11, s. 151)

110 lat temu
Qn Jesienią 1907  r. rozpoczęto pierw-

sze roboty ziemne przy budowie linii 
kolejowej Luboń-Grodzisk. Pociągi, 
które od 1 lipca 1909 r. zaczęły po niej 
kursować, nie zatrzymywały się jednak 
we wsi Luboń, bo nie wybudowano sta-
cji.   (13, s. 54)
Qn W październiku 1907  r. głównym 

nauczycielem szkoły w Luboniu (stara 
SP 3 przy ul. Armii Poznań) został Le-
opold Kurpiela.   (13, s. 215)

90 lat temu
Qn W październiku 1927 r. zarząd Uniwer-

sytetu Poznańskiego przejął dzierżawiony 

uprzednio folwark żabikowski. Folwar-
kiem kierował rządca, który podlegał 
zarządowi folwarków uniwersyteckich 
na Golęcinie. Od 1 października 1927 r. 
do 1 marca 1929 był nim Wiktor Ku-
chanowicz.   (11, s. 185, 186)

85 lat temu
Qn 2 października 1932 r. do Koła Ża-

bikowo Związku Weteranów Powstań 
Narodowych RP wstąpiło pierwszych 14 
członków: Adam Wielicki, Józef Samol, 
Florian Kubiak, Ludwik Chudziak, Józef 
Gawałek, Jan Budny, Ludwik Ogór, Ka-
zimierz Urbaniak, Józef Szulc, Wawrzyn 
Głuchy, Szczepan Kwiatkowski, Franci-
szek Kaczór, Władysław Książkiewicz, 
Antoni Latanowicz.   (16, s. 36)

75 lat temu
Qn 19 października 1942 r. zmarł w War-

szawie Cyryl Ratajski – przedwojenny 
minister spraw wewnętrznych i prezy-
dent Poznania oraz m.in. współwłaściciel 
�rmy „Dr R. May, Chemiczna Fabryka”, 
a obecnie patron lubońskiego Oddziału 
PTTK.   (6, s. 86)
Qn Jesienią 1942 r. w nocy, pod wieżą 

kościoła pw. św. Jana Bosko policjant 
niemiecki Hase zamordował, strzelając, 
ukrywającego się w nieczynnej świątyni 
Żyda.   (11, s. 86)

70 lat temu
Qn 8 października 1947 r. w para�i pw. 

św. Jana Bosko rozpoczęto prace mu-
rarskie przy budowie fundamentów 
probostwa, lecz z powodu braku fun-
duszy prace wstrzymano do w sierpnia 
1948 r.   (3, s. 184)
Qn 19 października 1947 r. w sali domu 

para�alnego we wsi Luboń odbyła się 

Jakie będą losy tablicy umieszczonej 
na budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 
którą w 2014 roku odnowiono (od red. 
czytaj „WL” 11-2014, str. 37), poświę-
conej Janowi Mazurkowi? Nazwę ulicy, 
której patronował, niedawno zmienio-
no na Władysława Reymonta. Przypo-
mnijmy, ta żeliwna tablica została za-
montowana w 1962 roku na narożni-
kowym domu przy ul. Dąbrowskiego 
i  Tuwima, i  informuje, że w  miejscu 
tym podczas II wojny światowej odby-
wały się tajne spotkania Polskiej Partii 
Robotniczej.   (tel.)

Odp.: Pragnę poinformować, iż dotych-
czas Ustawa o  zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totali-
tarnego przez nazwy budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej od-
nosiła się do budowli, obiektów i urzą-
dzeń użyteczności publicznej, w  tym 
dróg, ulic, mostów i placów. Natomiast 
w  dniu 22 czerwca 2017 roku, miała 
miejsce zmiana wspomnianej ustawy 
i został dopisany rozdział mówiący o za-
kazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez po-
mniki, który wejdzie w  życie 21 paź-
dziernika 2017 roku. Zgodnie z ustawą, 
przez pomniki rozumie  się również 
kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, 
popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty 
i tablice pamiątkowe, napisy i znaki.
Przepisu nie stosuje się do pomników:
1) niewystawionych na widok publiczny;
2) znajdujących się na terenie cmentarzy 
albo innych miejsc spoczynku;
3) wystawionych na widok publiczny 
w ramach działalności artystycznej, edu-
kacyjnej, kolekcjonerskiej, naukowej lub 
o podobnym charakterze, w celu innym 
niż propagowanie ustroju totalitarnego;
4) wpisanych – samodzielnie albo jako 
część większej całości – do rejestru za-
bytków.

Organem właściwym do wydawania 
decyzji nakazującej właścicielowi albo 
użytkownikowi wieczystemu nierucho-
mości usunięcie pomnika jest Woje-
woda. Decyzja ta wymaga opinii In-
stytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu.

oprac. Michał Prażyński  
(Wydział Spraw Komunalnych)

Mieszkańcy pytają

Do likwidacji?

n
W związku z dekomunizacją, jakie będą 
losy żeliwnej tablicy przy ul Dąbrow-
skiego 4 z wyeksponowanym napisem: 
W DOMU TYM/ W MIESZKANIU/ JANA 
MAZURKA/ W LATACH OKUPACJI/ 
HITLEROWSKIEJ/ ODBYWAŁY SIĘ/ ZE-
BRANIA/ KONSPIRACYJNEJ/ POLSKIEJ 
PARTII/ ROBOTNICZEJ/ Z LUBONIA I 
OKOLICY. (Poniżej mniejszą czcionką): 
W XX ROCZNICĘ POWSTANIA PPR-/ 
SPOŁECZEŃSTWO POWIATU/ POZNAŃ-
SKIEGO./ LUBOŃ 1962 ROK.   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Do naszej redakcji trafiła ołowiana 
plomba, nieco skorodowana, którą 
znaleziono na laskowskim polu. 
Skąd się tam wzięła i czego dotyczyła?, 
postaramy się wyjaśnić. Ten niewielki, 
mający w najszerszym miejscu zaled-
wie 2 cm średnicy (wielkość współcze-
snej 5-groszówki) przedmiot, o  gru-
bości nie większej niż 5  mm (1,4-
5  mm), jest ciekawym znaleziskiem. 
Po jednej stronie znajduje  się wytło-
czony stempel średnicy 14  mm, na 
którym widnieje korona z 9. pałkami 
i pod nią inicjały K. M. Po przeciwnej 
stronie w  otoku o  tej samej średnicy 
(14  mm) napis: ŁĘKA WIELKA, 
a w środku, niewielka – 2-milimetrowa 
– 6-ramienna gwiazdka. Przypomnij-
my, korona z  9.  pałkami i  perłami 
oznacza stan hrabiowski. Łęka Wielka 
w powiecie gostyńskim (na trasie Po-

niec – Gostyń) to wieś wymieniana 
w źródłach już w 1282 r. Należała ko-
lejno do rodów: Wyskotów, Gryżyń-
skich, Opalińskich, Mycielskich, którzy 
w  1886  r. sprzedali ją Mielżyńskim 
z Pawłowic – dziedzicom pobliskiego 
Żytowiecka i  Łęki Małej. W  latach 
1885-1909 majątek Łęka Wielka nale-
żała do Krzysztofa Mielżyńskiego, i to 
z pewnością jego inicjały są na naszej 
plombie. Znalezisko pochodzi więc 
z przełomu wieków XIX i XX. W tym 
czasie, w skład majątku Łęki Wielkie 
wchodziły także folwarki: Kopanie, 
Józefowo i Karolinowo, liczące razem 
383 mieszkańców (ok. 1880 r.). Dobra 
te miały 1 251 ha powierzchni, w tym 
1 030 ha ziemi ornej, 17,5 ha łąk, 40 ha 
pastwisk i 128,5 ha lasów. Gospodar-
stwo specjalizowało  się w  tym czasie 
w  krzyżowaniu bydła rasy holender-

Luboń i Mielżyński
Ciekawostka łącząca zasłużoną rodzinę z dzisiejszym Luboniem

skiej i Shorthorn oraz działały w nim: 
cegielnia, krochmalnia, gorzelnia czy 
płatkarnia. Z  literatury dowiadujemy 
się, że w gospodarstwie Łęki Wielkie 
zajmowano  się też m.in. nasiennic-

twem – reprodukcją zbóż i buraków. 
Domniemywać należy więc, że plomba 
ta może pochodzić z  opieczętowania 
worka z materiałem siewnym, przysła-
nym najprawdopodobniej transportem 
kolejowym z Gostynia.

PPR

n
Awers plomby o średnicy 2 cm – pereł-
kowy, tłoczony okręg o średnicy 
14 mm, w środku hrabiowska korona, 
pod którą litery K. M. – inicjały: Krzysz-
tof Mielżyński, herbu Nowina   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

n
Rewers plomby z otokowym napisem: 
ŁĘKA WIELKA pozwalający raczej jedno-
znacznie przypisać go Krzysztofowi 
Mielżyńskiemu   fot. Piotr P. Ruszkowski
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jedna z  went na poczet gromadzenia 
funduszy na odbudowę kościoła św. 
Jana Bosko. W  zabawie wzięli udział 
Stanisław Strugarek (propagator gwary 
poznańskiej związany z  Polskim Ra-
diem w  Poznaniu) i  Stefan Stuligrosz 
(twórca i dyrygent chóru „Poznańskie 
Słowiki”).   (3, s. 179)

60 lat temu
Qn 1 października 1957 r. z inicja-

tywy powstańców wielkopolskich 
powstało Koło Żabikowo Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację 
(ZBoWiD), w 1990 r. przekształco-
nego w Związek Kombatantów RP 
i  Byłych Więźniów Politycznych.   
(16, s. 41)

30 lat temu
Qn W październiku 1987 r. rozpoczęto 

rozbudowę siedziby Ochotniczej Straży 
Pożarnej przy ul. Żabikowskiej 36. Na 
czele społecznego komitetu rozbudowy 
stał ówczesny Naczelnik Miasta – Kazi-
mierz Świderski.   („WL” 01-2004, s. 17)

25 lat temu
Qn 1 października 1992 r. przy Szkole 

Podstawowej nr  1 powstała szkółka 
muzyczna.   („WL” 02-1993, s. 6)
Qn W październiku 1992 r. miasto przy-

stąpiło do wyczekiwanej przebudowy 
wiaduktu na ul. Powstańców Wlkp. 
(wymiana przebiegającego tam gazo-
ciągu, budowa bezpiecznego przejścia 
dla pieszych, pogłębienie przepustu).   
(„WL” 10-1992, s. 1)
Qn W październiku 1992 r. reaktywowa-

ło działalność Towarzystwo Młodzieży 

Sportowej „Stella”.   („Raport o stanie 
miasta” – WL 06-1994, s. 19)

20 lat temu
Qn 31 października 1997 r. Rada Miasta 

nadała nazwy ulicom: Chemików, Kor-
nela Makuszyńskiego i  Nad Żabinką 
(10; XLIV/210-212/97)

15 lat temu
Qn W październiku 2002  r. Radosław 

Jastak (od 2003 r. – nauczyciel muzyki 
w  SP  2) wznowił prowadzenie zało-
żonego rok wcześniej chóru w para�i 
pw. św. Barbary.   („WL” 04-2004, s. 25)

10 lat temu
Qn 5 października 2007 r. Luboń wizy-

towała ówczesna wicepremier i minister 
�nansów prof. dr hab. Zyta Gilowska.   
(„WL” 10-2007, s. 2)
Qn 5 października 2007 r. Prezydent RP 

– Lech Kaczyński – mianował pośmiert-
nie na stopień majora Wojska Polskiego 
zamordowanego przez NKWD w Char-
kowie w 1940 r. Romana Rymszę. Jego 
żona, Stefania, wraz z córką Ewą osiadły 
po wojnie w poniemieckim gospodar-
stwie ogrodniczym w Żabikowie, które 
dostały w zamian za majątek pozosta-
wiony na wschodzie.   (17, s. 60)
Qn 13 października 2007 r. zmarł w Syd-

ney Krzysztof Rutkowski – piłkarz i sę-
dzia przez długi czas związany z Lechem 
Poznań. Mieszkał w Luboniu przy ul. 
Łąkowej.   („WL” 11-2007, s. 21)
Qn 12 października 2007 r. odrzutowce 

F-16 z lotniska wojskowego w Krzesinach 
po raz pierwszy odbywały loty nocne 
nad Luboniem.   („WL” 10-2007, s. 35)

Qn 26 października 2007  r. �rma „Bu-
do-Forma” przewiozła na miejsce przy 
ul. Źródlanej, gdzie miał stanąć kościół 
(obecnie świątynia pw. św. Jana Pawła II), 
ogromny, granitowy głaz narzutowy 
wykopany na placu budowy bloku przy 
ul. Wschodniej 21, który przywędrował 
wraz z lodowcem ze Skandynawii.   („WL” 
11-2007, s. 1 i2)
Qn 26 października 2007 r. z inicjatywy 

prezesa Zakładów Chemicznych, Kazimie-
rza Zagozdy, oraz działaczy powstałego 
w czerwcu 2007 r. Lubońskiego Klubu 
Tenisa Stołowego (LKTS), odbył się pierw-
szy turniej o puchar prezesa lubońskiej 
�rmy chemicznej. Luvena (przedtem 
ZCh) do dziś jest mecenasem LKTS-u.   
(„WL” 11-2007, s. 35)
Qn W październiku 2007 r. wydano książ-

kę „Luboń 1945. Przełamanie obrony 
Festung Posen” lubonianina Macieja 
Karalusa.   („WL” 10-2007, s. 4)
Qn W październiku 2007 r. powstał wo-

jenny �lm pt. „Bitwa o miasto” mówiący 
o obozie niemieckim w Żabikowie, w re-
żyserii lubonianina Macieja Karalusa.   
(„WL” 11-2007, s 6).
Qn W październiku 2007 r. wydano książ-

kę pt. „Wojciech Dutka – dla ludzi i śro-
dowiska” o zmarłym tragicznie w 2005 r. 
zasłużonym samorządowcu, założycielu 
i prezesie �rmy „Abrys”, wydawcy i re-
daktorze naczelnym „Przeglądu Ko-
munalnego”, współzałożycielu „Wieści 
Lubońskich”, laureacie Nagrody Pracy 
Organicznej, lubonianinie Wojciechu 
Dutce.   („WL” 11-2007, s. 5
Qn W październiku 2007 r. przy Ośrodku 

Kultury na ul. Sobieskiego powstał klub 
futbolu amerykańskiego „Red Bulls” 

założony przez: Adriana Majchrzaka, 
Radosława Dembskiego i Michała Ro-
manowskiego.   („WL 04-2008, s. 4 i 39)

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

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

oprac. HS

Po raz czwarty w Lubońskim Ośrodku 
Sportu i  Rekreacji (LOSiR) Fundacja 
Polskich Kawalerów Maltańskich – Po-
moc Maltańska zorganizowała 15 wrze-
śnia niezwykłą imprezę, którą ponownie 
prowadził Marcin Żyski z Radia Poznań, 
a Starostwo Powiatowe w Poznaniu s�-
nansowało pod patronatem medialnym 
Telewizji Polskiej Poznań.
Artyści zaprezentowali utwory w: kate-
goriach: teledyski, małe formy teatralne, 
prezentacje wokalne, prace plastyczne 
wykonane na tematy: „Świat w kolorach 

tęczy”, „Podwodny świat”, „Art. Eko”, 
„Mój przyjaciel robot” oraz fotogra�e: 
„Moje magiczne miejsce” i „Piękno lasu”. 
Publiczność została też zachęcona do 
zapoznania się z miniantologią „Dzień, 
który zmienił moje życie”, która zawiera 
przemyślenia autorów na dwa tematy: 
„Dzień, który zmienił moje życie” oraz 
„Moja pasja”.
W przeglądzie wzięło udział 220 osób z: 
Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) 
przy Stowarzyszeniu Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin „Roktar” w Ba-

ranowie, WTZ „Promyk” w Konarzewie, 
WTZ „Promyk” w  Konarzewie, Filia 
w Otuszu, Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy (ŚDS) w  Kórniku, Domu 
Pomocy Społecznej w Lisówkach, Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego im. Janusza Korczaka w Mosinie, 
WTZ „Pawełek” w  Owińskach, WTZ 
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Spe-
cjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swa-
rzędzu, WTZ Fundacji „Pomoc Maltań-
ska” w Poznaniu, Domu Pomocy Mal-
tańskiej w Puszczykowie, ŚDS Fountain 
House w Poznaniu, WTZ w Murowanej 
Goślinie, WTZ w Pobiedziskach, WTZ 
w Drzązgowie przy Stowarzyszeniu Dzie-
ci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Ra-
zem”, ŚDS w  Swarzędzu oraz WTZ 
„Wspólna Droga” w Luboniu.
W trakcie gali obecni byli wszyscy uczest-
nicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lu-
boniu. W  kategorii „Piosenka” Paulina 
Przebitkowska ze Stowarzyszenia „Wspól-
na Droga” zajęła 1.  miejsce za piosenkę 
z repertuaru Celine Dion, a Radek Tom-
kowiak otrzymał 3.  miejsce za piosenkę 
z repertuaru Leonarda Cohena. W „Foto-
gra�i’ Magdalena Mazurek zajęła 1. lokatę 
w  kategorii „Moje magiczne miejsce”, 
natomiast Robert Kołodziej był trzeci 
w  kategorii „Piękno lasu”. Mieszkająca 
w Luboniu Magdalena Zgoła, uczęszcza-
jąca na zajęcia do Domu Pomocy Maltań-

skiej w Puszczykowie, w konkursie „Świat 
w kolorach tęczy” zajęła 3. miejsce, nato-
miast w kategorii „Podwodny świat” otrzy-
mała wyróżnienie.
Prezentowane podczas Gali prace oce-
niali członkowie jury: Elżbieta Tonder 
– Pełnomocnik Starosty Poznańskiego 
ds. Osób Niepełnosprawnych (przewod-
nicząca), Beata Adamska – wokalistka, 
trener wokalny z wieloletnim doświad-
czeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, 
wiceprezes ds. artystycznych Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób Utalentowanych 
„Galiarda”, Marek Pruchniewski – dra-
matopisarz i  scenarzysta, autor sztuk, 
Danuta Nowak- Połczyńska – śpiewacz-
ka operowa, nauczyciel śpiewu i gry na 
pianinie. Prace jury na wcześniejszym 
etapie wydatnie wspierali: Piotr Dere-
wenda – redaktor i producent spektakli 
Teatru TV, autor scenariusza do serialu 
„Bodo”, Jarosław Buczkowski – muzyk, 
akordeonista, nauczyciel Zespołu Szkół 
Muzycznych w Poznaniu, wykładowca 
Akademii Muzycznej w Szczecinie, Mał-
gorzata Witt – artysta plastyk, absolwent-
ka Wydziału Edukacji Artystycznej Aka-
demii Sztuk Pięknych w Poznaniu, czło-
nek Wielkopolskiego Związku Artystów 
Rzeźbiarzy, prezes Mosińskiego Stowa-
rzyszenia Kulturalno-Oświatowego, in-
struktor Mosińskiego Ośrodka Kultury, 
w którym prowadzi zajęcia z  rysunku, 
ceramiki i historii sztuki dla 
młodzieży i dorosłych, po-
mysłodawca i koordynator 
Powiatowego Turnieju 
Rzeźbiarskiego w Mosinie, 
Maciej Kubacki – absolwent 

Zgromadzenie niezwykłych artystów
Gala 5. Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – Mieszkańców Powiatu 
Poznańskiego pn. „Zlot Talentów 2017” w LOSiR-ze
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Zabawa przy dźwiękach zespołu „The Karlins”   fot. Tomasz Sikorski
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– „Świat w kolorach 
tęczy”, Adam Woj-
ciechowski – „Pod-
wodny świat”, Piotr 
Koterba, Andrzej 
Wróblewski, Kata-
rzyna Napierała – 
„Mój przyjaciel ro-
bot”, Przemysław 
M i k o ł a j c z a k  - 
„Art. Eko”.
Laureaci otrzymali 
dyplomy i  nagrody 
rzeczowe. Zlot Ta-
lentów swoim wy-
stępem uświetnił 
zespół „The Karlins”. 
Zebrani mieli okazję 
do wspaniałej zaba-
wy przy muzyce.

Robert Wrzesiński

Zgromadzenie niezwykłych artystów

KULTURA

W piątek, 15  września, podczas spotka-
nia w  lubońskim magistracie komisja 
konkursowa w składzie: Joanna Cichoń, 
Agnieszka Perz, Agata Strączkowska, 
Katarzyna Frąckowiak, Hieronim Ga-
welski i Paweł Wolniewicz wyłoniła lau-
reatów tegorocznego Konkursu Miej-
skiego „Zielony Luboń”. Tak jak w latach 
ubiegłych konkurs był koordynowany 
przez Joannę Cichoń i  skierowany do 
mieszkańców posiadających ogród przy-
domowy, balkon (taras, teren ozdobny 
przed domem, a także do osób dbających 
o ogródki przyblokowe. Celem współ-
zawodnictwa była poprawa estetyki mia-
sta oraz promocja pomysłowości i no-
watorskich rozwiązań mających pozy-
tywny wpływ na podniesienie jego wi-
zerunku. W ramach konkursu mieści-
ły  się trzy kategorie: najpiękniejszy 
ogród, najpiękniejszy teren przed do-
mem i najpiękniejszy balkon. Do udzia-
łu w nim zgłoszono 18 zadbanych i wy-
różniających się zielonych miejsc, które 
komisja wizytowała w  lipcu. Po raz 
pierwszy do konkursu zgłoszono również 
wyróżniające się, piękne działki Rodzin-
nych Ogródków Działkowych (ROD). 
W  wyniku poczynionych obserwacji 
i analiz porównawczych komisja wyło-
niła zwycięzców trzech kategorii. W ka-

tegorii najpiękniejszych ogrodów 1. miej-
sce za dbałość o swoją oazę zieleni zdo-
byli Elżbieta i Robert Korczowie z ul. Tu-
wima 5 (nagroda – kosiarka elektryczna 
„Viking”), 2. – Ewa Jurga z ul. Kościusz-
ki 1 A (zestaw latarni ogrodowych), 3. 
– ex aequo Zo�a Marcinkowska z  ul. 
Kurowskiego 17 (sekator kuty) i Seba-
stian Moryksiewicz z ul. Topolowej 5 B 
(nożyce do formowania traw). Wyróżnie-
nie otrzymali państwo Ewa i Adam Rusz-
kowscy z ul. Dożynkowej 22 posiadający 
w swoim ogrodzie skonstruowaną przez 
pana Adama ambonę łowiecką – ku ucie-
sze najmłodszych w  rodzinie (książka-
-album o tematyce ogrodniczej i drobne 
upominki) oraz Joanna Sędziak-Gutowska 
z ul. Oliwkowej 3 (książka-album i drobne 
upominki). Ponadto komisja przyznała 
trzy wyróżnienia właścicielom działek 
ROD: Dorocie Wojciechowskiej (ROD 
„Chemik”, dz. nr 67) oraz Marianowi Dur-
czyńskiemu i  Stanisławowi Janickiemu 
(obaj z ROD „Bratek”, działki nr 29 i 67). 
Wszyscy otrzymali albumy-książki.
W kategorii „najpiękniejszy balkon” 
laureatką została Renata Pszeniczna z ul. 
Szkolnej  52 (bon o  wartości 150  zł). 
Z kolei w kategorii „najpiękniejszy teren 
przed domem” 1. miejsce zdobyli Mał-
gorzata i Piotr Pawlakowie z ul. Chopi-

Zielony Luboń
Nagrodzeni w konkursie

na 2 (nożyce do cięcia żywopłotu, zestaw 
nawozów i drobne upominki), 2. – Ewa 
Jurga z ul. Kościuszki 1 A (składana piła 
ręczna i drobne upominki), a 3. – Róża 
Szydłowska i Barbara Maćkowiak z ul. 
Niepodległości  31 (zestaw nawozów, 
cebule kwiatowe i drobne upominki).

Spotkanie w sali sesyjnej
W piątek, 6 października, na zaproszenie 
burmistrz Małgorzaty Machalskiej lau-

reaci Konkursu „Zielony Luboń” przy-
byli do Urzędu Miasta. Spotkanie zor-
ganizowała pracująca w Wydziale Pla-
nowania Rozwoju i Ochrony Środowiska 
Joanna Cichoń. W sympatycznej atmos-
ferze miłośnicy zieleni, pięknych ogro-
dów i balkonów, przy kawie i herbacie 
wymieniali doświadczenia i opowiadali 
o swoich oazach zieleni. Laureatom po-
gratulował burmistrz Mateusz Mikołaj-
czak. Wręczył im także nagrody i upo-
minki ufundowane przez Urząd Miasta 
oraz pamiątkowe dyplomy. Ponadto 
wszyscy uczestnicy spotkania otrzyma-
li piękne wrzosy ufundowane przez wła-
ścicieli Centrum Ogrodniczego – Agatę 
i  Wiesława Strączkowskich. Spotkanie 
uświetnili swoją obecnością zdobywcy 
1.  miejsca w  kategorii „najpiękniejszy 
ogród” przed trzema laty – Marianna 
i Jerzy Dąbkowscy. Pan Jerzy doskonale 
wkomponował  się w klimat konkursu, 
deklamując wiersz swojego autorstwa pt. 
„Jesienny liść”.
Zdjęcia z oaz zieleni zwycięzców po-
szczególnych kategorii konkursowych 
zaprezentujemy w  następnych wyda-
niach „WL”

Joanna Cichoń i PAW
n
Uczestnicy �nałowego spotkania z laureatami konkursu w sali Sesyjnej lubońskiego magistratu   fot. Paweł Wolniewicz

n
Jeden z ogródków ROD „Bratek” wizytowany przez komisję konkursową w lipcu br.   
fot. Paweł Wolniewicz
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Akademii Muzycznej w  Po-
znaniu na Wydziale Dyrygen-
tury Chóralnej, Muzyki Ko-
ścielnej i Edukacji Muzycznej 
w klasie prof. Marka Gandec-
kiego, specjalność: Muzyka 

kościelna, od 2009 r. kapelmistrz Stowa-
rzyszenia Muzycznego „Orkiestra Dęta” 
w Mosinie, Dorota Strzelecka – Dyrektor 
Galerii Miejskiej w Mosinie, Jacek Strze-
lecki – profesor Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu.
W Zlocie Talentów wzięli udział: wi-
cestarosta Tomasz Łubiński, członko-
wie zarządu powiatu – Zygmunt Je-
żewski i Piotr Zalewski, dyrektor za-
rządu Fundacji Polskich Kawalerów 
Maltańskich – Andrzej Baehr, członek 
zarządu Fundacji – Łukasz Ferchmin, 
Pełnomocnik Starosty ds. Osób Nie-
pełnosprawnych – Elżbieta Tonder, 

dyrektor PCPR w Poznaniu – Elżbieta 
Bijaczewska, kierownik Domu Pomo-
cy Maltańskiej w Puszczykowie – Jerzy 
Pelowski oraz prezesi organizacji po-
zarządowych, dyrektorzy Ośrodków 
Pomocy Społecznej, dyrektorzy i kie-
rownicy placówek oświatowych.
Talentem Roku został wybrany Dom 
Pomocy Maltańskiej w  Puszczykowie 
za teledysk do piosenki „Poza granicami” 
– Mrozu. Najlepsi w  kategoriach: Pio-
senka – Paulina Przebitkowska, Teatr – 
WTZ „Promyk” w Konarzewie i Otuszu, 
Fotogra�a – Magdalena Mazurek, Te-
ledysk – Dom Pomocy Maltańskiej 
w  Puszczykowie za „Poza logiką” – 
Mrozu, Tekst literacki – Patryk Łaska-
rzewski w temacie „Moja pasja”, Irena 
Georgiew w  temacie „Dzień, który 
zmienił moje życie”; Praca malarska, 
forma przestrzenna: Jarosław Balicki 

n
Magdalena Mazurek z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lu-
boniu odbiera nagrodę za 1. lokatę w kategorii fotogra�a 
na temat „Moje magiczne miejsce”   fot. Tomasz Sikorski
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Do Malborka i Trójmiasta

Studenci-seniorzy pojechali na trzy-
dniową wycieczkę z cyklu: „Odwie-

dzamy zabytki kultury polskiej wpisane 
na listę światowego dziedzictwa UNE-
SCO”, zorganizowaną przez Stowarzy-
szenie Uniwersytet Luboński Trzeciego 
Wieku (ULTW). Wyruszyli 15 wrze-
śnia o godz. 6 z parkingu Intermarchè 
w Luboniu. Po przyjedzie do Gdańska 
spotkali się z przewodnikiem i z marszu 
rozpoczęli zwiedzanie Głównego Miasta. 
Gdańsk położony nad Bałtykiem u ujścia 
Motławy do Wisły nad Zatoką Gdańską 
jest miastem o ponadtysiącletniej historii. 
Najbogatsze i najwspanialsze miasto ku-
pieckie dawnej Rzeczpospolitej kształto-
wało swoją tożsamość przez wieki. Miasto 

królewskie i hanzeatyckie. Ważny ośrodek 
gospodarki morskiej z  dużym portem 
handlowym i ważny ośrodek kultural-
ny. Lubonianie poznali najwspanialsze 
zabytki pochodzące z tamtych czasów: 
Dwór Artusa, Ratusz Staromiejski, Złotą 
Bramę, Dom Uphagena, Złotą Kamie-
nicę, Fontannę Neptuna oraz kościół 
Mariacki, będący największym gotyc-
kim kościołem w Polsce. Zabytki te, to 
niemi świadkowie zamierzchłych czasów 
świetności i ogromnego bogactwa miasta. 
Był spacer ulicą Długą i Długim Targiem 
oraz Długim Pobrzeżem ze słynnym Żu-
rawiem, a  przy zabytkowej Fontannie 
Neptuna – wspólne pamiątkowe zdjęcie. 
Gdańsk to nie tylko przepiękne zabytki, 
ale również symboliczne miejsce naro-
dzenia się Solidarności, upadku komu-
nizmu i odzyskania wolności po czasach 
sowieckiego zniewolenia. Studenci byli 
na placu Solidarności obok Europejskie-
go Centrum Solidarności, przy bramie 
nr  2 Stoczni Gdańskiej i  trzech krzy-
żach z kotwicami – Pomniku Poległych 
Stoczniowców 1970. Jest to historyczne 
miejsce będące symbolem zarówno mę-
czeństwa, jak i zwycięstwa ducha wol-
ności. Wycieczka statkiem pirackim na 
Westerplatte przy ujściu Martwej Wisły 
do zatoki Gdańskiej była lekcją patrio-
tyzmu, odwagi, poświęcenia i heroicznej 
walki polskich żołnierzy z niemieckim 
agresorem. Westerplatte jest symbolem 
początku II  wojny światowej. Miejsce 
to zostało wpisane na listę Pomników 

Historii. Byli na Cmentarzyku Obroń-
ców Westerplatte, zwiedzili ruiny koszar 
i Pomnik Obrońców Wybrzeża. W tym 
miejscu hasło: „Nigdy więcej wojny!” ma 
wydźwięk wyjątkowo przekonujący i po-
ruszający. W sobotni poranek udali się 
na spotkanie z  przewodnikiem przed 
Archikatedrą w Oliwie. Wysłuchaliśmy 
20-minutowego koncertu organowego, 
podczas którego poruszały  się �gury 
aniołów z dzwonkami i trąbkami, słoń-
ca oraz gwiazdy wbudowane w instru-
ment. Słuchacze LUTW zwiedzili katedrę 
z niebiańską kompozycją barokową nad 
ołtarzem głównym i 23. zabytkowymi oł-
tarzami bocznymi, wykonanymi w stylu 
barokowym i rokokowym. Świątynia ma 
imponującą długość 107 m i jest najdłuż-

szym kościołem cysterskim na świecie. 
Gdynia to miasto portowe położone 
nad Bałtykiem, ze stocznią i rozległymi 
nadmorskimi terenami spacerowymi, 
do których zalicza się Molo Południo-
we i  Skwer Kościuszki. Tutaj cumują 
statki: piękny żaglowiec „Dar Pomorza” 
i statek-muzeum ORP „Błyskawica”, któ-
ry zwiedzali. Gdynia jest największym 
polskim miastem niebędącym miastem 
wojewódzkim i  jednym z  najbardziej 
nasłonecznionych miejsc w kraju. Wi-
dok z  Mola Południowego na Basen 
Prezydenta i  wieżowiec „Sea Towers” 
jest imponujący. Równie wspaniały wi-
dok rozciąga się z Kamiennej Góry na 
Marinę Gdynia, molo, Basen Prezydenta 
i leżącą w głębi Mierzeję Helską. Potem 
zwiedzaliśmy Sopot, znany nadmor-
ski kurort i uzdrowisko, z najdłuższym 
drewnianym molo w Europie, Krzywym 
Domkiem i  Zdrojem św. Wojciecha. 
Z  Trójmiasta lubonianie pojechali do 
Malborka. Po pozostawieniu autokaru 
na pobliskim parkingu, udali się pieszo 
kładką rozpiętą nad rzeką Nogat do zamku, 
dawnej siedziby Zakonu Krzyżackiego. 
Ich oczom ukazała się ogromna ceglana 
budowla. To największy gotycki zamek 
na świecie, wielka atrakcja i główny cel 
naszej wycieczki. Zamek zwiedzali z prze-
wodnikiem, który przybliżył nam dzieje 
obiektu, historię zakonu krzyżackiego, 
jego życie codzienne i obyczaje. Nazwał 
zamek największą kupą cegieł w Europie. 
Krzyżacy wznosili swoją siedzibę etapami 

Z Uniwersytetu III Wieku począwszy od 1280  r. 
do połowy XV  w. na 
ziemiach zagrabionych 
Polsce. Z perspektywy 
czasu i ich dokonań wi-
dać, że z jednej strony 
byli to wielcy i wspaniali 
budowniczowie i  go-
spodarze, ale z drugiej 
strony znienawidzeni 
wrogowie Polski. Do-
bra organizacja państwa 
krzyżackiego była niero-
zerwalnie związana z jego 
militarnym charakterem. 
W zamku, na przestrze-
ni wieków zmieniali się 
jego rezydenci. Podąża-
jąc za przewodnikiem 
przez zamkowe kory-
tarze studenci udali  się w  historyczną 
wędrówkę. W Zamku Średnim zwiedzili 

wielki refektarz, kuchnię 
i poznali zasady działania 
średniowiecznego systemu 
ogrzewania podłogowego. 
Po przejściu dziedziń-
ca Zamku Wysokiego ze 
studnią zamkową, gdzie 
mincerz wybijał krzyżac-
kie monety, udali się do 
kapitularza, izby konwentu 
i muzeum zamkowego. Po-
tem, w wieży „Gdanisko”, 
poznali miejsce i zasady 
użytkowania dawnych 
toalet. Ogromne wraże-
nie wywarł na nich ko-
ściół zamkowy pw. NMP 
pięknie odrestaurowany 
po zniszczeniach II woj-
ny światowej. W 1997 r. 
zamek został wpisany na 
listę światowego dziedzic-
twa UNESCO, a w 2007 r. 

w  plebiscycie „Rzeczpospolitej” został 
uznany za jeden z siedmiu cudów Polski. 
Z Malborka udali się w drogę powrotną do 
Lubonia. Poznali wiele ciekawych miejsc 
i miło spędzili czas w gronie przyjaciół. 
Serdecznie dziękują organizatorom, Panu 
Zbigniewowi Jankowskiemu i Pani Marii 
Nowakowskiej za tak wspaniałą i ciekawą 
wycieczkę, która odbyła się dzięki �nan-
sowemu wsparciu Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu.   

Maria i Jan Błaszczakowie

„Gaude Mater” po raz siódmy
„Senior nie musi siedzieć w domu” – to 
hasło przewodnie Lubońskiego Uniwer-

sytetu Trzeciego Wieku, który 2  paź-
dziernika zainaugurował rok akademic-
ki 2017-18. O�cjalna uroczystość odby-
ła  się w  auli Szkoły Podstawowej nr  5 
(do niedawna Gimnazjum nr 2). Tego 
dnia w  szkolnej auli zgromadzili  się 
członkowie Rady Programowej ULTW, 
zaproszeni goście i  oczywiście coraz 
liczniejsi studenci. Najpierw chór „Bard” 
odśpiewał studentom „Gaude Mater 
Polonia”, po czym dr Mikołaj Tomaszyk 
– przewodniczący Rady Programowej 
Uniwersytetu powitał uczestników uro-
czystości. Powiedział m.in., że instytucja 
ta jest miejscem spotkań z  nauką, ale 
również szeroko pojętą integracją. Wy-
kładowcy starają się przede wszystkim 
wydobyć pasję ze studentów i korzystać 
z ich życiowego doświadczenia. Z kolei 
Kanclerz LUTW, burmistrz Małgorzata 
Machalska, życzyła studentom kolejne-
go dobrego roku, wyrażając radość, że 
z roku na rok widzi ich więcej. W tym 
roku przybyło ich szesnaścioro i obecnie 
studiuje ich niemal dwustu. Jednym 

z gości był Zygmunt Jeżewski – członek 
Zarządu Powiatu w Poznaniu. W swoim 
wystąpieniu wspomniał m.in., że średnia 
wieku w naszym powiecie wynosi tylko 
35 lat, ale liczba seniorów systematycznie 
wzrasta. Trzeba ich docenić oraz usza-
nować to, co przez całe swoje życie za-
wodowe osiągnęli. W dalszej kolejności 
nastąpiła uroczysta immatrykulacja, 
czyli akt przyjęcia w poczet studentów 
uczelni, ponownie wystąpił Bard, który 
odśpiewał pieśń „Gaudeamus”. Na koniec 
wszyscy wysłuchali wykładu prof. Dr. 
hab. Arnolda Bernaciaka z WSB Poznań 
pt. „Miasto szczęśliwe”.

PAW

n
Wycieczka do Malborka i Trójmiasta – uczestnicy na dziedzińcu zamku w Malborku    fot. Jan Błaszczak

n
Suchaczom rozpoczynającym nowy rok akademicki hu-
mory dopisywały   fot. Paweł Wolniewicz

n
Podczas uroczystości od lewej: Zbigniew Jankowski, Mikołaj Tomaszyk, Dariusz 
Szmyt, Małgorzata Machalska, Zygmunt Jeżewski i Maria Nowakowska   fot. Paweł 
Wolniewicz
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Kto przyszedł, nie żałował. W pierwszy, 
październikowy weekend Luboń przybrał 
miano stolicy polskiej piosenki. W pią-
tek, 6., i w sobotę, 7 października, w wy-
pełnionej publicznością hali widowisko-
wo-sportowej Lubońskiego Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji (LOSiR) odbyły  się 
koncerty IX  edycji ogólnopolskiej im-
prezy, która od ubiegłego roku nosi 
nazwę „Festiwal Polskiej Piosenki im. 
Janusza Kondratowicza”. Warto przypo-
mnieć, że wybór nowego patrona nie był 
przypadkowy. Dyrektor artystyczny fe-
stiwalu – Michał Kosiński (prezes spół-
ki LOSiR) – zabiegał bowiem o to, by ten 
wybitny autor tekstów, ikona polskiej 
piosenki stał się bohaterem lubońskiego, 
muzycznego wydarzenia, co po wyraże-
niu zgody przez żonę nieżyjącego poety, 
stało się faktem.

Jeszcze przed festiwalem Michał Kosiń-
ski wyznał, że tegoroczny będzie niezwy-
kły: Oto będziemy obchodzić 50-lecie 
pracy twórczej Bogdana Olewicza – po-
wiedział – nasz bohater jest laureatem 
wielu festiwali zagranicznych i krajowych. 
Z powodzeniem pisał dla Anny Jantar, 
zespołów „Perfect”, „Budki Suflera” 
i  „Lady Pank”, Krystyny Prońko, Woj-
ciecha Gąsowskiego, Maryli Rodowicz 
czy Andrzeja Rybińskiego. Dodał rów-
nież, że jak na każdym festiwalu, nie 

może zabraknąć gwiazd i słowa dotrzy-
mał, bowiem gościlismy wyjątkowe po-
stacie polskiej sceny – oprócz wspomnia-
nego Bogdana Olewicza, również Kry-
stynę Prońko, Andrzeja Rybińskiego, 
Mietka Jureckiego i Ryszarda Poznakow-
skiego. Koncerty festiwalowe poprzedzi-
ły warsztaty wokalne dla �nalistów, któ-
re prowadzili dr ad. Anna Domżalska 
– wykładowca na kierunku wokalistyka 
jazzowo-estradowa Gdańskiej Akademii 
Muzycznej i Rafał Sekulak – kierownik 

wokalny festiwalu. Wszystkim wokali-
stom podczas koncertów towarzyszył 
zespół muzyczny pod kierownictwem 
kompozytora i aranżera – Macieja Szy-
mańskiego. Podczas dwóch dni festiwa-
lowych na widowni zasiadło ponad 1 900 
osób. Zwiastunem rekordowej frekwen-
cji był brak miejsc na parkingu przy hali 
LOSiR i w najbliższej okolicy, już kilka-
dziesiąt minut przed koncertami. 
W skład jury festiwalu tym razem weszli: 
Mieczysław Jurecki – przewodniczący, 

dr ad Anna 
Domżalska, 
Jarosław Ba-
jew, Rafał Se-
kulak i Sławo-
mir Bajew.

„Autobio-
gra�a”
W piątkowym 
koncercie 
konkurso-
wym o  Na-
grodę Grand 
Prix imprezy, 
nagrody pie-
niężne 
i  wspaniałe 
statuetki wal-
czyło 15.  fi-
nalistów (każ-
dy z  nich za-

Uczta muzyczna

śpiewał po dwa utwory), uprzednio 
zakwalifikowanych przez Radę Arty-
styczną w  składzie: Michał Kosiński, 
Maciej Szymański, Regina Górniaczyk, 
Emilia Bryś i  Rafał Sekulak. Każdy 
z nich zaprezentował po dwie piosen-
ki, do których tekst napisał Bogdan 
Olewicz. Kształt estradowemu wido-
wisku nadawał konferansjer – dzien-
nikarz Radia Poznań, Andrzej Ogór-
kiewicz. Mocnym wejściem popisał się 
na wstępie Rafał 
Sekulak śpiewa-
jący „Autobio-
grafię” – ponad-
czasowy przebój 
grupy „Perfect” 
(sł. Bogdan Ole-
wicz, muz. Zbi-
gniew Hołdys). 
Następnie pu-
bliczność mogła 
wysłuchać kolej-
nych piosenek 
z tekstami jubila-
ta, m.in.: Kto dziś 
przygarnie mnie, 
Małpa na urodzi-
ny, Na przekór 

wszystkim będę spać, Obracam w pal-
cach złoty pieniądz, Niewiele Ci mogę 
dać, Spocząć, Czemu pędzę. W przerwie 
wystąpił laureat Festiwalu „Solo Ży-
cia” 2016 w Lublinie – Maciej Ziętek 
z zespołem. Gościnnie zagrał wspólnie 
z nimi na gitarze basowej Mietek Ju-
recki. Również w przerwie odbyło się 
głosownie w  Konkursie o  Nagrodę 
Publiczności. Piątkowy wieczór był 
dobrą prognozą tego, co miało się dziać 

następnego dnia podczas Koncertu 
Galowego.

„Jeszcze gra muzyka”
Sobotnia gala rozpoczęła się gościnnymi 
występami duetu – Uli Laudańskiej i Łu-
kasza Kalinowskiego, którzy wykonali 
piosenkę   Tobą chcę oglądać świat. Kon-
cert uświetnili swoją konferansjerką 
Sławomir Bajew – dziennikarz Radia 
Poznań – oraz muzyk i  wokalista An-
drzej Rybiński, który kilkakrotnie wy-
stąpił gościnnie pomiędzy prezentacjami 
kolejnych wokalistów. Na scenie gościła 
również Paulina Tarasińska – laureatka 
nagrody Grand Prix ubiegłorocznego 
festiwalu, prezentując się w utworach Był 
ktoś i Zaopiekuj się mną. Marysia Kier-
snowska-Sekulak zaśpiewała piosenkę 
Tylko mnie poproś do tańca. Towarzyszył 
jej taniec w wykonaniu Natalii Zys i Se-
weryna Siębrzucha. Po pierwszej części 
koncertu jury ogłosiło swój werdykt. 
Zwyciężczynią tegorocznej imprezy na-
grody Grand Prix została Roxana Tutaj 
(pół�nalistka 9. edycji programu „Must 

n
Na koncercie Grand Prix publiczność powitał Andrzej Ogórkiewicz    
fot. Paweł Wolniewicz

n
Roksana Tutaj – zdobywczyni 1. miejsca i nagrody w wysokości 5 000 zł, nie ukrywała 
radości ze zwycięstwa w festiwalowym Grand Prix    fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Kosz z upominkami od Intermarché w Luboniu, laureatce nagrody 
publiczności Annie Gierszewskiej (córka Dariusza Surdyka z Lubo-
nia) – wręczyła Magdalena Domek   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Publiczność sobotnich koncertów   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Śpiewając swoje przeboje, Andrzej 
Rybiński nawiązał z publicznością 
wspaniały kontakt   fot. Mariusz Mar-
szałkiewicz
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Była to wspólna akcja władz i miesz-
kańców Lubonia. Spotkaliśmy  się na 
Plaży Miejskiej przy ul. Rzecznej w so-
botę, 16  września przed południem. 
Byli wśród nas burmistrzowie Małgo-
rzata Machalska i  Michał Popławski, 
dzieci i młodzież szkolna z opiekuna-
mi – Małgorzatą Szajek i  Karoliną 
Szczepaniak, przedstawiciel Luboń-
skiego Klubu Biegacza, grupa miesz-
kańców oraz radni – w  sumie około 
80 osób, którym nie jest obojętne śro-
dowisko i  ład terenów rekreacyjnych 
naszego miasta. O godz. 10, podziele-
ni na grupy, wyposażeni w worki i ro-
bocze rękawice, ruszyliśmy wzdłuż 
zachodniego brzegu Warty na północ 
i południe. Część z nas sprzątała rów-
nież Strumień Junikowski i jego brze-
gi. Nikt  się nie oszczędzał, niektórzy 
pracowali w  iście ekstremalnych wa-
runkach, a efektem naszej pracy były 
zebrane śmieci, które wypełniły skrzy-

nię podstawionego przez KOM-LUB 
samochodu. Do kilkudziesięciu plasti-
kowych worków 
trafiły szkło, me-
ta lowe puszki , 
szmaty, drobny 
złom, oraz inne 
znalezione śmieci. 
W  nadbrzeżnym 
gąszczu traw i za-
roślach znaleźli-
śmy również kil-
kanaście opon. 
Królowymi wiel-
kiego sprzątania 
ogłoszono Joannę 
Gocką i Werę Le-
wandowską z gim-
nazjalnej kl. III 
a   SP  3.  Dużo 
uśmiechu i radości 
sprawiła znalezio-
na przy brzegu 

Wielkie sprzątanie Warty
W ramach ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata” odbyło się pierwsze 
metropolitalne porządkowanie rzeki Warty. W pożytecznym 
przedsięwzięciu pod hasłem: „Wspólna nie znaczy niczyja”, wzięli udział 
członkowie Stowarzyszenia „Metropolia Poznań”, miasta: Luboń i Poznań 
oraz gminy: Mosina, Oborniki i Puszczykowo

piłka z  napisem „G1”, która prawdo-
podobnie przy gimnazjum wpadła do 
Strumienia Junikowskiego i  w  jego 
nurcie popłynęła do Warty. Uczniowie 
nie ukrywali zdziwienia i radości z od-
zyskania szkolnego mienia. Po zakoń-
czeniu akcji, umorusani i trochę zmę-
czeni uraczyliśmy  się wyśmienitą, 
polową grochówką, drożdżówkami, 
kawą i  herbatą. Humory wszystkim 
dopisywały, udział w  akcji potrakto-

waliśmy również jako wzajemną inte-
grację i  przednią zabawę. Na koniec 
Małgorzata Machalska podziękowała 
wszystkim uczestnikom wielkiego 
sprzątania i wręczyła im drobne upo-
minki. W  przyszłym roku Stowarzy-
szenie Metropolia Poznań planuje 
rozszerzenie akcji o pozostałe gminy 
członkowskie położone wzdłuż Warty.

PAW

n
Część uczestników akcji krótko przed wyruszeniem w teren, z czasem dołączali do nich następni    
fot. Paweł Wolniewicz

Be �e Music”, przed trzema laty na 
lubońskim festiwalu zdobyła Nagrodę 
Publiczności). Otrzymała festiwalową 
statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wy-
sokości 5 000 zł (czek na 1000 euro ufun-
dowany przez Stowarzyszenie Artystów 
Wykonawców Utworów Muzycznych 
i Słowno-Muzycznych SAWP, pozostałą 
część ufundowało Miasto Luboń). Lau-
reatka została uhonorowana także 
„Kryształowym kamertonem” – presti-
żową statuetką Związku Autorów i Kom-
pozytorów ZAKR. Na drugim miejscu 

znalazła  się Sandra Jakubowiak, która 
otrzymała nagrodę w wysokości 3 000 zł 
przekazaną przez Fundusz Popierania 
Twórczości im. Andrzeja Szczypiorskie-
go przy Stowarzyszeniu Autorów Zaiks. 
Trzecią nagrodę, ufundowaną przez 
Miasto Luboń w wysokości 2 000 zł, jury 
przyznało Filipowi Rychcikowi. W tym 

roku nagrodę publiczności otrzymała 
Anna Gierszewska, a upominki dla niej 
– mikrofon koncertowy oraz kosz z pre-
zentami ufundowały �rmy „Audiolight” 
i „Intermarché” w Luboniu. Przyznano 
również nagrody dla czworga widzów 
biorących udział w głosowaniu na na-
grodę publiczności – były to: voucher na 
kolację dla dwóch osób w  restauracji 
„Kortowo” oraz bony upominkowe Fac-
tory Poznań i Intermarché w Luboniu. 
Wreszcie przy aplauzie publiczności, na 
scenie pojawił się główny bohater festi-

walowego weekendu, obchodzący pół-
wiecze swojej pracy twórczej, będący 
jedną z ikon polskiej piosenki – Bogdan 
Olewicz. Przy owacji publiczności na 
stojąco, burmistrz Małgorzata Machalska 
i jej zastępca Mateusz Mikołajczak zło-
żyli jubilatowi gratulacje i życzenia oraz 
wręczyli mu prezent – wizerunek Poli 

Raksy. Dziękując za życzenia i nawiązu-
jąc do prezentu, pan Bogdan wyznał 
śmiejąc się, że w tekście „Autobiogra�i” 
ujął Polę Raksę, ale nie tę z  „Czterech 
pancernych” jak myśli 99% Polaków, lecz 
tę z  filmu „Szatan z  siódmej klasy”. 
W drugiej części koncertu prezentowa-
li  się nadal tegoroczni �naliści, a  na 
koniec laureaci festiwalu wspólnie za-
śpiewali utwór Moja muzyka to ja pod 
batutą inspicjentki festiwalu, lubonianki 
Magdaleny Domek, która ich do wystę-
pu doskonale i profesjonalnie przygoto-
wała. Podsumowując festiwal Michał 
Kosiński podkreślił m.in., że polska 
piosenka zawsze będzie istniała w Lubo-
niu, cieszył się, że może oddać tyle ener-
gii zarówno dla niej jak i publiczności, 
ponieważ jest przecudowna i  bardzo 
mądra. Wzbudzając aplauz widowni 
poinformował, że bohaterem przyszło-

n
Podczas sobotniego bene�su, autorowi tekstów tegorocznego festiwalu, jubilato-
wi – Bogdanowi Olewiczowi – życzenia i gratulacje złożyli m.in. burmistrzowie 
Małgorzata Machalska i Mateusz Mikołajczak   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Ryszard Poznakowski z festiwalową 
statuetką dla Roksany Tutaj    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Krystyna Prońko pokazała klasę, a jej 
stare przeboje i piosenki, które znajdą się 
na nowej płycie, wzbudziły uznanie pu-
bliczności   fot. Mariusz Marszałkiewicz

rocznego festiwalu będzie autor tekstów 
polskich piosenek, poeta i  scenarzysta 
– Jacek Cygan. Końcowym akcentem 
wieczoru był koncert gwiazdy, jednej 
z  najlepszych polskich piosenkarek – 
Krystyny Prońko
Wydarzenie zostało objęte patronatem 
honorowym Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Starosty 
Poznańskiego Projekt był do�nansowa-
ny ze środków Powiatu Poznańskiego.

Organizatorzy dziękują patronom ho-
norowym, patronom medialnym i part-
nerom festiwalu oraz �nalistom za en-
tuzjazm, profesjonalizm i  wspaniałą 
atmosferę, jaką stworzyli podczas kon-
certowego weekendu.

PAW
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Luboń czyta dzieciom
8 września na pierwszym powakacyjnym 
spotkaniu z  cyklu „Cały Luboń czyta 
dzieciom” przedszkolakom z „Wesołych 
Sportowców” opowiadania o  myszach 
i  o  Guliwerze przeczytali członkowie 
Młodzieżowej Rady Miasta. Dzieci 
z ogromnym zaciekawieniem wysłucha-
ły bajek i wdały się w żywą dyskusję.

Muzyczna lokomotywa
Pierwsze, powakacyjne spotkanie z mu-
zyką w ramach „Rodzinnych Sobót w Bi-
bliotece Miejskiej” odbyło się 9 września 
w  Galerii Kulturteki. Dzieci i  rodzice 
zostali zaproszeni w niezwykłą podróż 
„Muzyczną Lokomotywą”. Podczas krót-
kiej przejażdżki słuchacze poznali skrzy-
paczkę, pianistkę oraz DJ-a. Muzycy 
zaprezentowali różne interpretacje jed-
nego utworu, wskazując na różne moż-
liwości instrumentów i  zaskakujące 
brzmienie prezentowanej kompozycji.

Spotkanie w „Promyku”
Wrzesień to miesiąc powrotu do obo-
wiązków i codziennych zajęć, ale jest to 
również powrót rzeczy miłych. Taką 
właśnie przyjemnością są spotkania Klu-
bu Ludzi Niewidomych i  Słabowidzą-
cych. Klub „Promyk” ponownie ze-
brał się 12 września, a uczestnicy mieli 
bardzo wiele sobie do opowiedzenia. 
Były wspomnienia z wakacji i wszystkich 
słonecznych dni mijającego lata. Na 
początku odśpiewano „Sto lat” wszyst-
kim wakacyjnym jubilatom i solenizan-
tom, a  następnie na scenę zaproszono 
zespół „Szarotki”, który występem 
uświetnił spotkanie. Tradycyjnie był też 
poczęstunek, pyszne ciasta, które panie 
same upiekły specjalnie na tę okazję, oraz 
kawa, przy której gawędzi się najlepiej. 
Spotykamy się tradycyjnie w drugi wto-
rek miesiąca.

Środowy teatrzyk
W środę, 13 września, Galeria Kulturte-
ki na nowo stała się miejscem gwarnym 
i pełnym dziecięcej beztroski. Gościliśmy 
Teatr „Art-Krak”, który spektaklem 
„Pchła Krętaczka” nie tylko dał lekcję 
dobrego wychowania, ale też rozbawił 
całą publiczność. Przedstawienie jest 

wesołym, pełnym humoru i  zwrotów 
akcji przedstawieniem z morałem, bę-
dącym adaptacją wiersza Jana Brzechwy 
„Pchła Szachrajka”. Opowiada o małym 
owadzie, który nieustannie kłamie i pso-
ci dookoła. Wybryki pchełki ukróca 
wreszcie sędzia – Piesek, który uświada-
mia niesfornej bohaterce, że ta źle po-
stępuje, nakłada też na nią zasłużoną 
karę. Skruszona pchełka obiecuje popra-
wę radząc jednocześnie wszystkim na 
widowni, by nie popełniali jej błędów, 
i  byli zawsze wobec wszystkich mili 
i szczerzy.

Teatrzyk Kamishibai
Po raz kolejny, w ramach cyklu „Rodzinne 
soboty z Biblioteką”, 16 września odbyło się 
przedstawienie Japońskiego Teatrzyku 
„Kamishibai”. Dzieci i  ich opiekunowie 
w ciszy i skupieniu wysłuchali bajki „Ogród 
Niebios”, opartej na starej japońskiej legen-
dzie. Dzieci poznały �agę i herb Japonii 

oraz zobaczyły, jak wygląda japoński 
ogród. Następnie przy użyciu różnych 
środków plastycznych wykonały piękne 
prace przedstawiające ich wyobrażenie 
Ogrodu Niebios.

Pachnące opowieści
W sobotę, 23 września, przybyłe do 
Biblioteki dzieci powitał niezwykły gość 
– Cecylka Knedelek. Ta sympatyczna 
bohaterka książek „Pachnące i smako-
wite opowieści Joanny Krzyżanek” przed-
stawiła  się i  przy pomocy magicznej 

Z Biblioteki Miejskiej

skrzyneczki japońskiego teatrzyku Ka-
mishibai opowiedziała o  swoim cieka-
wym życiu w Starym Knedelkowie. Ce-
cylka przywiozła ze sobą różne kolorowe 
ziarna, które dzieci uczyły się rozpozna-
wać podczas zabaw sensorycznych, a na-
stępnie wykonały z  nich smakowite 
drzewka.

Kot z kogutem
Tradycyjnie w ostatnią śro-
dę miesiąca zawitał teatrzyk. 
27 września gościliśmy Te-
atr „Duet” z  Krakowa ze 
spektaklem „Kotek i kogu-
tek”. Na scenie pokazano 
historię dwóch przyjaciół 
– rozsądnego kotka i lekko-
myślnego kogutka. Ich sie-
lankowe życie trwało do 
chwili, gdy kotek zmuszony 
był wyruszyć w poszukiwa-
niu jedzenia w  głąb lasu. 
Kogutek niepomny na prze-
strogi przyjaciela opuścił 
zagrodę i  wtedy do akcji 
wkroczył lis… Bajka uczy rozsądku, 
ostrożności i  posłuszeństwa i  tego, że 
dobrych rad nie wolno lekceważyć. Dzie-
ci bardzo żywiołowo i aktywnie współ-
tworzyły spektakl. Na kolejne spotkanie 
z teatrem zapraszamy 25 października, 
kiedy ponownie będziemy gościć akto-
rów z Krakowa z bajką „Słoń Torbalski”.

Spotkanie autorskie
Galeria Kulturteki gościła 28 września 
wyjątkowego gościa – historyka, pasjo-

nata średniowiecza, rycerza i  autora 
książek – Tomasza Kruczka. Dzieci 
uczestniczące w spotkaniu z uwagą słu-
chały opowiadanych przez niego historii. 
Pan Tomasz zabrał nas na wyprawę 
w  czasy średniowiecza, opowiadając 
o  swoich niesamowitych przygodach 
z  rycerskich wypraw. Gość ożywia hi-
storię, czynnie działając w grupie rekon-

strukcyjnej. Mogliśmy zobaczyć, jak 
wygląda miecz i  tarcza prawdziwego 
woja. Autor pokazał nam, że pasja jest 
w życiu najważniejsza, a możliwość two-
rzenia jest najpiękniejszą rzeczą. Spotka-
nie przebiegło w bardzo miłej atmosferze 
i zakończyło się gromkimi brawami.

Zmiana w filii nr 3
Informujemy, iż zmianie uległy godziny 
otwarcia �lii Biblioteki przy Luvenie. Od 
2 października zapraszamy Państwa 
w poniedziałki w godz. 10-18, środy 8-16 
i piątki 8-12.

Biblioteka Miejska

Dziękujemy Pani Barbarze Przybylskiej 
i  wszystkim członkom Kabaretu „Hu-
moreska”, a  także Słuchaczom Luboń-
skiego Uniwersytetu III  Wieku oraz 
naszym czytelnikom za tak liczne i ak-
tywne przyłączenie się do realizacji „Na-
rodowego Czytania” 2 września br., któ-
re tradycyjnie patronatem objęła Para 
Prezydencka. W tym roku drogą głoso-
wania wybrano „Wesele” Stanisława Wy-
spiańskiego (czytaj: „WL” 09-2017, str. 6)

Biblioteka Miejska

n
Spotkanie z pasjonatem średniowiecza – Tomaszem Kruczkiem

n
Zebranie w Klubie „Promyk” 12 września uświetnił zespół „Szarotki”

n
Spektakl dla dzieci pt. Pchła Krętaczka”

n
Pachnące i smakowite opowieści 23 września
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Idea gier narodziła  się we Francji. Po-
mysłodawcą sportowych zmagań miesz-
kańców zaprzyjaźnionych miast partner-
skich jest Jean-Luc Du�ou, pierwszy 
przewodniczący Komisji Polskiej „Eu-
rope Inter Echanges”. Trzy lata temu 
w Normandii, podczas 4. edycji, mieli-
śmy okazję poznać reprezentację Włoch, 
której przewodziła sympatyczna, pełna 
energii i młodzieńczego zapału Teresina 
Monetti. To dzięki niej i  organizacji, 
której przewodzi, odbyła się tegoroczna 
impreza w słonecznej Italii. Uczestniczy-
ły w  niej delegacje z  Belgii, Hiszpanii, 
Francji, Polski (Luboń i  Gostyń) oraz 
oczywiście Włoch. Trzydniowa rywali-
zacja sportowa była okazją do zabawy, 
integracji, promowania swego kraju i re-
gionu. Wzruszające było otwarcie igrzysk 
w reprezentacyjnych strojach z �agami 
i hymnami narodowymi. Radość zwy-
cięstwa i  gorycz porażki. Konkurencje 
wymagające siły, szybkości, zwinności, 

współdziałania i… dużego poczucia 
humoru. Emocjonująca walka do ostat-
niego gwizdka. I mamy brązowy medal. 
Złoto zdobyli Hiszpanie, drugie miejsce 
zajęli Włosi, tuż za nami byli Belgowie 
i  Francuzi. Zwycięzcami jednak byli 
wszyscy uczestnicy. Szczególnie miłe 
wrażenie pozostawiła postawa młodzie-
ży. Dla nich nie było żadnych barier, ani 
kulturowych, ani językowych.
Zawody były tylko częścią programu. 
Uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym 
„Zjednoczeni w różnorodności” i boga-
tym programie turystycznym. Spacero-
waliśmy uliczkami Brescii, gdzie po-
szczególne place są niczym podręcznik 
historii. Piazza del Foro to serce rzym-
skiego miasta z  I  w.n.e. ze Świątynią 
Kapitolińską. Piazza della Loggia pocho-
dzi z XV w. Tutaj w renesansowym pa-
łacu z białego marmuru, obecnie pełnią-
cego rolę ratusza, powitały wszystkich 
uczestników władze samorządowe pro-

Arrivederci Italia
W dniach 23 – 31sierpnia, na zaproszenie „Europe Inter Scambi” 
z Bedizzole, we Włoszech przebywała 16-osobowa grupa z Lubonia. 
Organizatorem wyjazdu było Stowarzyszenie „Luboń bez Granic”, a jego 
celem udział w 5. edycji Gier Europejskich

wincji. Piazza Vitoria to z kolei przykład 
surowej faszystowskiej architektury z lat 
20. XX w. I Werona miasto najsłynniej-
szej pary kochanków – Romea i  Julii. 
Wszyscy robiliśmy zdjęcia, stając pod 
balkonem szekspirowskich bohaterów. 
Jednak symbolem tego miasta jest Arena 

– trzeci pod względem wielkości antycz-
ny am�teatr, w  którym odbywały  się 
walki gladiatorów. Jest to najlepiej za-
chowany obiekt, mogący pomieścić 
25 tys. osób, na którym do dziś odbywa-
ją się spektakle i koncerty.
A potem rejs po Jeziorze Garda, w któ-
rego błękitnej ta�i przeglądają się szczy-
ty Alp, i  wizyty w  uroczych miastecz-
kach: Sirmione, Salo, Polpenazze, Ma-
nerba, Padenghe.

Bedizzole, małe miasteczko (10  tys.) 
położone w pięknej i bogatej Lombardii. 
Jego mieszkańcy przez osiem dni gości-
li w swoich domach ponad 120 zagra-
nicznych gości. To ogromne wyzwanie.
Dziękujemy włoskim rodzinom i „Eu-
ropie Inter Scambi” za zaproszenie i bo-

gactwo wrażeń, których nie da się opisać. 
Powinniśmy uczyć się od nich umiejęt-
ności czerpania radości z  życia i... pa-
rzenia wyśmienitej kawy.
Podziękowania dla uczestników wyjazdu, 
szczególnie młodzieży – byliście wspa-
niali. Słowa uznania dla p. Marty Kaź-
mierczak za profesjonalne tłumaczenia.
Mamy nadzieję, że wkrótce w Luboniu 
i  w  naszych domach gościć będą nie 
tylko Francuzi, ale również Włosi.

Grażyna Kiercul

n
Ceremonia otwarcia 5 Gier Europejskich

n
Reprezentacja Lubonia w międzynarodowych rozgrywkach sportowych zaprzyjaź-
nionych miast

n
Lubonianie nad jeziorem Garda w towarzystwie Francuzów

4 września członkowie Towarzystwa 
Miłośników Miasta Lubonia mieli oka-
zję uczestniczyć w wirtualnym space-
rze online (i nie tylko) po ekspozycji 
w  Muzeum Początków Państwa Pol-
skiego w Gnieźnie. Muzeum jest insty-
tucją zajmującą się głównie dziedzic-
twem polskiego średniowiecza oraz 
historią Gniezna i  regionu. Posiada 
zbiory archeologiczne, sztuki, histo-
ryczne i archiwalne; prowadzi działal-
ność naukowo-badawczą, wydawniczą 
oraz edukacyjną w ramach lekcji mu-
zealnych. Obok systematycznie wzbo-
gacanych o  nowe eksponaty wystaw 
stałych, w muzeum organizuje się róż-
norodne, przekrojowe ekspozycje cza-
sowe prezentujące zabytki od pradzie-
jów, poprzez średniowiecze i  czasy 
nowożytne, aż po współczesność. No-
wym pomysłem placówki jest oprowa-

dzanie online po sztandarowej wysta-
wie „Początki państwa polskiego”. 
Przygotowano cykl trzech spotkań 
transmitowanych na żywo w Interne-
cie, z których pierwsze zatytułowano 
„Państwo”. Oprowadzał po nim za-
przyjaźniony z naszym Stowarzysze-
niem dyrektor dr Michał Bogacki, 
archeolog specjalizujący się w okresie 
wczesnopiastowskim. Można było się 
m.in. dowiedzieć, jakie państwo po-
wstało w 966 roku, czy Mieszko I był 
założycielem państwa polskiego, ile 
było kopii włóczni św. Maurycego? 
Opowiedział również o  wale grodu 
gnieźnieńskiego z lat 40. X wieku, heł-
mach drużyny wczesnopiastowskiej 
oraz innych zabytkach prezentowa-
nych na ekspozycji. W drodze powrot-
nej o zachodzie słońca odwiedziliśmy 
jeszcze Muzeum Pierwszych Piastów 

Online w muzeum na Lednicy. Na wyspie 
Ostrów Lednicki znajdu-
ją  się pozostałości naj-
ważniejszego grodu 
pierwszych Piastów. 
W drugiej połowie X wie-
ku powstała tam z inicja-
tywy Mieszka I rezydencja 
pałacowa z kaplicą i base-
nami chrzcielnymi. Naj-
prawdopodobniej podej-
mowany był w niej przez 
Bolesława Chrobrego 
w 1000 roku cesarz Ot-
ton III, który pielgrzy-
mował do grobu św. 
Wojciecha w  katedrze 
gnieźnieńskiej.
Zachęcamy do udziału 
w kolejnych spacerach 
online po wystawie „Początki państwa 
polskiego” w Muzeum Początków Pań-
stwa Polskiego w Gnieźnie. 9 paździer-

nika br. o  godz.  18 były to „Źródła”, 
a w listopadzie „Kultura”.

Przemysław Maćkowiak
prezes TMML

n
(Nie)wirtualne spotkanie w Muzeum Początków Pań-
stwa Polskiego w Gnieźnie. Z lewej dyrektor placówki, 
dr. Michał Bogacki, w tle wał grodu gnieźnieńskiego z lat 
40. X wieku
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Qn Tegoroczne wakacje 
w naszej para�i minęły 
wyjątkowo spokojnie. Po-
dobnie jak w ubiegłym 
roku rozpoczęli je mi-
nistranci, którzy po wy-
tężonej pracy w szkole 
i para�i wyjechali wraz 
ze swoim opiekunem, ks. 
Krystianem Gramzą, na 
zasłużony wypoczynek 
do Zawoi.
Qn Zespół Caritas pro-

wadził akcję „Tornister 
pełen uśmiechów”, któ-
ra dzięki zaangażowaniu 
i o�arności para�an oraz 
anonimowych darczyń-
ców, mimo początkowych 
trudności, zakończyła się 
sukcesem.
Qn 15 sierpnia w  uro-

czystość Wniebowzię-
cia NMP wolontariuszki 
PZC sprzedawały przy-
gotowane przez siebie 
bukieciki kwiatów i ziół, 
z których dochód został 
przeznaczony na bieżącą 
działalność. Również w  tym przypad-
ku pomoc para�an i  ludzi dobrej woli 
okazała się znacząca. Dostaliśmy dużo 
kwiatów od właścicieli ogródków dział-
kowych, a wierni wchodzący do naszej 
świątyni na Msze św., nabywając bukiety 
u wolontariuszek, dodatkowo wspiera-
ło tę akcję.
Qn Wrzesień rozpoczął  się s�nalizowa-

niem akcji „Tornister pełen uśmiechów”. 
Pierwszego września tego roku wydali-
śmy 40 wypełnionych plecaków dla dzieci 
i 14 kompletów przyborów szkolnych dla 
młodzieży. Od Stowarzyszenia „Solidarni 
w Prawdzie i Miłosierdziu’ nasze dzie-
ci otrzymały 15 plecaków, które prze-
znaczone zostały głównie dla uczniów 
siódmej klasy.
Qn W tym samym dniu zamontowano 

pierwsze w dolnej części świątyni witraże. 
Montaż rozpoczęto od zakrystii.
Qn 17 września na Mszy św. o godz. 12 

gościliśmy muzyka z Warszawy, Tadeusza 

Skotnic-
kiego, 

w  wykonaniu którego po zakończonej 
liturgii mogliśmy wysłuchać koncertu 
pieśni religijnych.
Qn 19 września wolontariuszki Para�alne-

go Zespołu Caritas wzięły udział w ogól-
nopolskiej zbiórce żywności pod hasłem 
„Kromka chleba dla sąsiada”. Zbiórkę 
przeprowadzano w sklepach „Biedron-
ka”. Nasz PZC już od roku w tego typu 
akcjach współpracuje z załogą „Biedron-
ki” przy ul Żabikowskiej 71. Również od 
roku bardzo wydatnie pomagają naszym 
wolontariuszkom uczniowie z Zespołu 
Szkół Mechanicznych przy ul. Świerko-
wej 8 w Poznaniu. Tym razem wsparła 
nas grupa 17. uczniów pod wodzą swoich 
opiekunów: Violetty Lenarczyk i Beaty 
Marciniak oraz naszego wikariusza, ks. 
Krystiana Gramzy. Dzięki zaangażowaniu 
tej grupy zebrano ok. 180 kg żywności, 
która tra� do osób samotnych, chorych 
i wymagających pomocy z naszej para�i.

H.G.

Z parafii św. Jana Pawła II

n
Akcja Caritasu – sprzedaż bukietów i ziół

3 września pielgrzymi ze wszystkich 
para�i lubońskich (72 osoby) wyruszyli 
na pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium 
Matki Bożej w Tulcach. Zbiórka odby-
ła się tradycyjnie przy kościele św. Bar-
bary o godz. 5.45, jednak nasza rodzina 
wraz z  kilkoma osobami dołączyła 
w okolicach ronda przy ul. Unijnej. I tu 
zaczęła  się moja pierwsza, piesza piel-
grzymka do Maryi. Przyznam, że kilka 
lat trwało namawianie mnie przez mo-
jego męża, abyśmy poszli całą rodziną. 
Dotychczas to on wraz z naszą najstarszą 
15-letnią córką szli pieszo, a ja z młod-
szymi córkami (8 i 4 lata) dojeżdżałyśmy 
samochodem na Mszę św. i zabierałyśmy 
naszych pielgrzymów do domu. Corocz-
nie, gdy zbliżał się termin pielgrzymki, 
w moim sercu rosło pragnienie pójścia 
pieszo, jednak zawsze znalazły się argu-
menty, w wyniku których część rodziny 
udawała się pieszo, a część dojeżdżała. 
Moje spostrzeżenia wydawały się całkiem 
rozsądne – wczesna pora wyjścia, droga 
daleka, a  dzieci małe i  jeszcze kwestia 
powrotu. W  tym roku mój mąż nie 
dał się przekonać moimi argumentami 
i  tak około godz.  6 wyruszyliśmy. Na 
początku byłam pełna obaw o  dzieci, 

zwłaszcza młodsze. Teraz wiem, że nie-
potrzebnie. W końcu szliśmy do Mamy 
i  to Ona o  wszystko  się zatroszczyła. 
Pogoda podczas drogi była wspaniała, 
każda córka miała towarzystwo w  po-
dobnym wieku, co motywowało je, aby 
iść dalej, a sprawa powrotu została roz-
wiązana zostawieniem samochodu dzień 
wcześniej na parkingu pod Sanktuarium. 
Sporym zaskoczeniem była wytrwałość 
najmłodszej córki i jej kolegi rówieśnika, 
którzy byli najmłodszymi uczestnikami 
pielgrzymki i przebyli ją w swoich wóz-
kach bez kapryszenia, a wręcz z uśmie-
chem i radością.
Na pierwszym etapie drogi towarzyszył 
nam ks. Damian z parafii św. Barbary, 
który z  powodu obowiązków musiał 
wracać po pierwszym postoju. Nie 
ukrywam, że pojawiły się głosy ubole-
wania pielgrzymów, iż spośród wszyst-
kich parafii Lubonia nie było kapłana 
– opiekuna na całą drogę. Dalsze piel-
grzymowanie przebiegało z  modlitwą 
i  śpiewem na ustach, które 
były przeplatane dłuższymi 
momentami ciszy. Osobiście 
ceniłam je sobie najbardziej, 
gdyż dawały przestrzeń na 

Do Matki w Tulcach

n
Uczestnicy pielgrzymki do Tulec na ul. Dębieckiej   fot. Ewa Pioterek

cd.  
obok

Nasz zespół wokalno-muzyczny „Lubo-
nianie” zaprezentował pieśni i piosenki 
pt.: „Stary krzyż”, „Gdyby Pan nie dał 
nam chleba”, „Bawmy się”, „Siedem czer-
wonych róż”, „W Luboniu  się kocha 
najszczerzej”.
Z uwagą słuchaliśmy lubońskich zespo-
łów muzycznych, szczególnie młodzie-
żowych, wykonujących pieśni o  treści 
religijnej.
Oprócz atrakcji artystycznych, na wszyst-
kich gości czekała bogata oferta gastro-
nomiczna, z której skorzystaliśmy.

Wsparliśmy festyn również �nansowo. 
Uczestniczyliśmy w imprezie do końca, 
integrując się z para�anami, także tymi, 
którzy zamieszkują nowe osiedla przy 
ul. Wschodniej. Ponadto złożyliśmy 
podpisy pod projektami Lubońskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Miłe były roz-
mowy z obecnymi na festynie radnymi 
naszego miasta – Pawłem Wolniewiczem 
i Markiem Samulczykiem.
Dziękujemy za zaproszenie dyrektor SP 3 
– Grażynie Leciej.

Jan Kaczmarek
prezes LTK

Na parafialnej imprezie
17 września Lubońskie Towarzystwo Kulturalne uczestniczyło w festynie 
zorganizowanym w para�i św. Jana Bosko

n
Zespół „Lubonianie” na festynie para�alnym u św. Jana Bosko    
fot. Paweł Wolniewicz
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osobistą modlitwę – rozmowę z Maryją. 
Gdy nastąpił kres naszej drogi i stanęłam 
przed Matką Bożą, łzy radości i dzięk-
czynienia same płynęły z  oczu. I  tu 
chcę podziękować Maryi za zaprosze-
nie, za ten czas, za pogodę, za trud ale 
też wytrwałość, za wszystkich uczest-
ników i tych, którzy przygotowali piel-
grzymkę oraz czuwali nad naszym 
bezpieczeństwem, a  szczególnie za 
mojego męża, który tym razem nie 
odpuścił i  poszliśmy razem. Pragnę 
też zachęcić wszystkich mających roz-
terki w sercu, a przede wszystkim ro-

dziny z  małymi 
dziećmi, aby nie 
poddawały się i po-
szły gdy usłyszą 
w sercu zaproszenie 
Maryi – Ona  się 
o wszystko zatrosz-
czy.

Uczestniczka

Serdeczne podzięko-
wania dla Mateusza 
Niećkowiaka, Pawła 
Roka, Bartka Środy 
(zapewnienie bez-
pieczeństwa podczas 

drogi), Beaty Rybickiej 
(opieka medyczna), 
Ewy Pioterek (uwiecz-

nianie każdej chwili w fotogra�ach), ks. 
Damiana Wachowiaka i Sióstr Służeb-
niczek Maryi (prowadzenie modlitw 
i śpiewu), wszystkich, którzy nosili krzyż, 
tablice i  �agę, ciągnęli wózek z  nagło-
śnieniem, prowadzili modlitwy i śpiew.
Serdeczne podziękowania również dla 
wszystkich, którzy pełnili funkcje w po-
przednich latach, wypożyczali sprzęt, 
poświęcali swój czas czy służyli dobrą 
radą. A dla mnie tegoroczna pielgrzym-
ka była wyjątkowa, bo zajmowałem się 
tym po raz dziesiąty.

Rafał Wojtyniak

Z PARAFII

n
Na czele pielgrzymki – młodzież z wizerunkami patronów 
lubońskich świątyń   fot. Ewa Pioterek

Para�anie z Lasku pod 
opieką ks. Proboszcza, 
udali się 15 września na 
trzydniową pielgrzym-
kę. Pozostając w obję-
ciach Matki Bożej, od-
wiedzili słynne i piękne 
Sanktuaria Maryjne 
Warmii i Mazur – Gie-
trzwałd, Stoczek War-
miński oraz Świętą 
Lipkę. Zawierzali Ma-
ryi i  Jezusowi siebie 
i  swoich najbliższych 
oraz para�ę.

A.K.

Z parafii św. Maksymiliana

n
 Uczestnicy pielgrzymki do sanktuariów Maryjnych z Lasku   fot. J. Wojciechowska

n
Pięknieje nasza świątynia i jej otoczenie. Trwają prace 
związane z montowaniem kostki brukowej wokół 
kościoła   fot. Anna Kaźmierczak

7 października ponad milion osób mo-
dliło  się w  ok. 320 miejscach dookoła 
Polski o ratunek dla Ojczyzny i świata. 
Odmawiano różaniec w kajaku, na stat-
ku, na górskich szczytach i Westerplatte. 
Inni zgromadzili się w swoich kościołach 
i  domach, wierząc, że modlitwa, do 
której wzywa Matka Boża podczas swo-
ich objawień, może nie tylko zmienić 
bieg zdarzeń, ale też otworzyć serca 
rodaków na działanie Łaski Bożej. Może 
wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet 
całego globu ziemskiego. To potężne 
wołanie o pomoc zorganizowano w Świę-
to Matki Bożej Różańcowej (ustanowio-
ne po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie 
�ota chrześcijańska pokonała wielokrot-
nie większą �otę muzułmańską, ratując 
tym samym Europę przed islamizacją), 
w 1. Sobotę Miesiąca (gdy odprawiane 
jest Nabożeństwo do Niepokalanego 
Serca Matki Bożej, o które prosiła w Fa-
timie), w 140. rocznicę objawień Matki 
Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane, 
polsk ie  objawienia  mar yjne) , 
w 100. rocznicę Objawień Fatimskich (w 

których Matka Boża przekazuje 
duchowy program dla całego 
świata), w przededniu 100. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości.
Również Luboń uczestniczył w tej wiel-
kiej akcji. W para�i św. Barbary Adam 
Poradzewski zorganizował wyjazd dla 
96 osób. O  godz.  7 do Gozdowic nad 
Odrą odjechały dwa autokary z człon-
kami wszystkich lubońskich para�i oraz 
kilkoma osobami z Komornik, Wir i Po-
znania. Jak się okazało, w tej wsi poło-
żonej k. Czelina (okolice Cedyni), 
w kwietniu 1945 r. żołnierze polscy wko-

pali pierwszy słup na granicy z Niemca-
mi. Osobnym autobusem wyruszyły 
siostry służebniczki Maryi i Wspólnota 
„Magni�kat” działająca przy Sanktu-
arium bł. Edmunda Bojanowskiego. 
Podczas podróży, w autokarach, kapelan 
sióstr o. Dariusz Galant, poprowadził 
konferencje nt. poświęcenia  się Matce 
Bożej. O  godz.  10.30, podobnie jak 
w wyznaczonych przez diecezje kościo-
łach „stacyjnych”, odbyła  się modlitwa 
i konferencja wprowadzająca. O 11 od-
prawiono Eucharystię, o  12 Adorację 
Najświętszego Sakramentu, a o 14 w ca-
łej Polsce rozpoczęto odmawianie 
wszystkich 4. części modlitwy różańco-
wej. Dwie pierwsze lubońska grupa od-
prawiła na granicy zwracając się w stro-
nę Polski, a pozostałe w kierunku sąsied-
nich Niemiec (Europy). Po nabożeństwie 
miejscowy proboszcz poczęstował przy-
byszów grochówką, którą, pomimo bra-
ku prądu (efekt orkanu Ksawery) przy-
rządzono w kilku kotłach.
Przygotowaniem do „Różańca do granic” 
były 3-dniowe nauki rekolekcyjne (3,4,5 

października), które wygło-
si ks. Dominik Chmielewski 
zaproszony do Żabikowa 
przez o. Dariusza Galanta. 
Film z tego wydarzenia moż-
na już oglądać YouTub-ie. 
Jako dopełnienie paździer-
nikowych wydarzeń organi-
zatorzy polecają dostępna 
w Internecie produkcję do-
kumentalną pt. „Proroctwo”.
Aby umożliwić modlitwę 
różańcową wielu osobom 
w  Luboniu, 7 października 
o godz. 10 zaproszono wier-
nych do kościoła św. Jana 
Bosko, o 11 do Sanktuarium 
na Mszę św., adorację i o 14 

różaniec, o 16 do św. Barbary na adora-
cję i  17 na modlitwę różańcową. 
O godz. 14 był też różaniec przy krzyżu 
w Fabianowie, a o 18.30 w kościele św. 
Jana Pawła II.
Wiele osób z Lubonia pojechało na gra-
nice Polski indywidualnie, rodzinnie lub 
organizując się w grupy. Wiemy np., że 
w ten sposób do Łukęcina nad morzem 
wybrało się 5 rodzin z para�i św. Jana 
Pawła II.

(Z)

Różaniec do granic

n
7 października Wspólnota Żywe-
go Różańca wzięła udział w uro-
czystej mszy św. o godz. 13, po 
której, w łączności z zebranymi 
wzdłuż granic odmówiła róża-
niec w intencji Polski i świata. 
Poprzedził go śpiew litanii przy-
zywającej polskich świętych 
i błogosławionych do wstawien-
nictwa, by nasza ojczyzna i świat 
zaznały pokoju i jedności. Potem 
poprzez dotknięcie monstrancji, 
zgromadzeni uwielbili Najświęt-
szy Sakrament   fot. Anna Kaź-
mierczak
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W piękną, skąpaną w  słońcu, ostatnią 
niedzielę lata (17.09.), po zakończeniu 
południowej Mszy św., w para�i pw. św. 
Jana Bosko odbył się drugi po reaktywacji 
festyn. Było to wspaniałe wydarzenie, 
zorganizowane przez lubońską wspólnotę, 
integrujące jej członków. Już od rana przed 
Domem Para�alnym dał się zauważyć duży 
ruch, związany z przygotowaniem sceny, 
stoisk konkursowych i gastronomicznych, 
strzelnicy oraz zaplecza dla uczestników 
eventu. Tuż po godz. 13 proboszcz, ks. prał. 
Roman Kubicki, i  prowadzący imprezę 
Witold Klimas przywitali licznie przyby-
łych lubonian, nie tylko z naszej para�i, 
po czym na scenie pojawiali się kolejno: 
zespół „Ton” z  gościnnie występującym 
wokalistą – Markiem Nowakiem, dziecię-
cy zespół tańca ludowego, schola para�al-
na pod kierunkiem Magdaleny Domek 
i Oliwii Klimas, �ażoleciści ze Szkoły Pod-

stawowej nr 3 (SP 3), zespoły śpiewacze 
„Szarotki” i „Lubonianie” oraz dzieci z Kla-
sy Śpiewu Rozrywkowego Małgorzaty 
Żurek przy lubońskim Ośrodku Kultury. 
Dużym powodzeniem cieszyły się kon-
kurs wiedzy o św. Janie Bosko, którego 
zwyciężczynią została, odpowiadając 
bezbłędnie na wszystkie pytania Zosia 
Biderman, gry i zabawy zręcznościowe, 
loteria fantowa, pokaz ratownictwa po-
żarowego przeprowadzony przez po-
gromców ognia z OSP Luboń, strzelnica 
urządzona przez Lubońskie Bractwo 
Kurkowe oraz stoiska lubońskich poli-
cjantów i  municypalnych. Przyciągały 
stoiska gastronomiczne, gdzie serwowa-
no m.in. grochówkę z kotła, kiełbaski, 
swojskie jadło przygotowane przez SP 3 , 
wypieki para�alnych gospodyń oraz ciepłe 
i zimne napoje. Po raz pierwszy w historii 
naszej para�i przeprowadzono aukcję ikon 

sakralnych, podarowanych 
przez ich autorkę – artystę 
plastyk Małgorzatę Błasz-
kiewicz. Zarówno dochód 
z niej (1 450 zł) jak również 
z  loterii fantowej i  stoisk 
gastronomicznych oraz 
strzelnicy (5  000  zł) będą 
przeznaczone na zakup 
i montaż nowych, górnych 
okien w  naszej świątyni. 
Nadrzędnym celem udane-
go pod każdym względem 
festynu była integracja oraz 
doskonała zabawa. Bez wąt-
pienia mogę potwierdzić, że 
tak się stało.

PAW

II Festyn Parafialny
Na ten dzień Don Bosko zaprosił wszystkich para�an na Rodzinną 
Para�adę – kontynuację festynów organizowanych przed laty przez 
ks. proboszcza Teodora Nogalę

n
Dużym powodzeniem cieszyły się stoiska z domowy-
mi wypiekami   fot. Paweł Wolniewicz

n
Podczas �nału loterii fantowej najbardziej zadowoleni 
byli najmłodsi uczestnicy festynu   fot. Paweł Wolnie-
wicz

n
Pogoda i nastroje dopi-
sały – para�anie z zado-
woleniem spędzili nie-
dzielne popołudnie   
fot. Paweł Wolniewicz

Bierzmowanie
W czwartek, 21 września, na mszy św. 
o  godz.  18 ok. 60 osób przyjęło z  rąk 
księdza biskupa Zdzisława Fortuniaka 
sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. 
Ostatnie przygotowania prowadzono 
przy �gurze patrona dzieci i młodzieży 
– św. Stanisława Kostki, zmarłego w wie-
ku 19. lat jezuity (święto 18 września). 
Przeniesiona do kościoła �gura stała 
wcześniej w  salkach katechetycznych, 
które zburzono w ub. roku.

Mniej księży
Ks. Artur Michalak, który pracował 
w para�i św. Barbary przez 3 lata, został 
mianowany przez Ks. Arcybiskupa pro-
boszczem para�i św. Trójcy we wsi Zim-
nowoda, w gminie Borek Wielkopolski, 
w powiecie gostyńskim (dekanat borec-
ki). 6 października, w dniu swoich imie-
nin, na mszy św. o  godz.  18 ks. Artur 
pożegnał  się z  para�anami Żabikowa. 
Wspólnota św. Barbary ma teraz dwóch 
duszpasterzy – ks. kan. Bernarda Cegłę 

(proboszcz) i  przybyłego w  sierpniu ks. 
Damiana Wachowiaka (wikariusz).

Inwestycje
We wrześniu, przy odremontowanym nie-
dawno dziedzińcu kościoła para�alnego 
od ul. Poniatowskiego zamontowano trzy 
maszty na sztandary. Wykończenie krawę-
dzi placu nastąpi po sprowadzeniu wyko-
nanych specjalnie dla para�i żabikowskiej 
odpowiednich kostek granitowych. Od 
strony ulicy zostanie położony nowy chod-
nik.

(HS)

Z parafii św. Barbary

Bierzmowanie w para�i św. Barbary – 
sakramentu udzielał ks. bp Zdzisław 
Fortuniak, któremu towarzyszył dzie-
kan dekanatu lubońskiego – ks. prałat 
Roman Kubicki, proboszcz para�i św. 
Jana Bosko. W głębi – wyświęcony 
w tym roku ks. Jędrzej Machalski po-
chodzący z para�i żabikowskiej   fot. 
Grażyna Konieczna

Figura św. Stanisława Kostki, 
który wcześniej patronował 
salkom katechetycznym, stoi 
obecnie na ołtarzu kościoła św. 
Barbary   fot. Hanna Siatka

n

n

Ksiądz proboszcz Ro-
man Kubicki dzię-
kuje wszystkim in-
stytucjom, �rmom, 
osobom prywatnym 
i całej para�alnej spo-
łeczności za przyczy-
nienie się do orga-
nizacji rodzinnego 
festynu.
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Qn Wrzesień był dla dzieci z Publicznego 
Przedszkola nr 1 czasem wspaniałej, jesien-
nej pogody. Codziennie wychodziliśmy do 
naszego, zasypanego liśćmi ogrodu, zbie-
raliśmy opadłe kasztany i cieszyliśmy się 
ostatnimi, ciepłymi promieniami słońca.
- W Dniu Przedszkolaka także było 
w miarę ciepło i mogliśmy zrealizować 
wcześniejszy plan: marsz ulicami Lubo-

nia. Każda grupa ubrana była na inny 
kolor. Gwiazdeczki maszerowały w stro-
jach żółtych, wiwatując kwiatami. Wie-
trzyki, ubrane na zielono, trzymały 
w dłoniach wstęgi zielonej krepy. Śnie-
żynki miały białe stroje i machały biały-
mi chusteczkami. Z  kolei Słoneczka, 
wszystkie na czerwono, maszerowały 
i  śpiewały, trzymając w  ręku zrobione 

Z Pogodnego Przedszkola

Marsz przedszkolaków z Pogodnego Przedszkola  fot. Iwona Kmiecik

przez siebie instrumenty muzyczne. 
A Kropelki, całe na niebiesko, machały 
pomponami z bibuły. Marsz przedszko-
laków przyciągał uwagę przechodniów 
oraz dzieci z pobliskiej szkoły podsta-
wowej; towarzyszyły im uśmiechy i przy-
jazne gesty napotkanych podczas marszu 
ludzi. Pokazaliśmy w tym dniu, że jeste-
śmy liczną gromadą, i  że stanowimy 
ważną część społeczności lokalnej.

Qn We wrześniu pożegnaliśmy w przed-
szkolu długoletnią pracownicę, Halinę 
Świerakowską, która pracowała w Po-
godnym Przedszkolu 30 lat. Podzię-
kowaliśmy jej za trud i wysiłek wło-
żony w pracę z dziećmi i życzyliśmy 
jej spełnienia marzeń oraz wspania-
łego rodzinnego życia. Dziękujemy, 
Pani Halino!

Iwona Kmiecik

n

Przy niepublicznym przedszkolu przy 
ul. Konopnickiej otworzyliśmy żłobek 
„Kubuś Puchatek”, do którego uczęsz-
czają dzieci w wieku 1-3 lata. To dla nich 
powstał nowy budynek, w  którym na 
parterze znajduje  się właśnie żłobek, 
natomiast góra wzbogaca nasze przed-
szkole o  dwie przestronne, kolorowe, 
bajkowe sale, z  których jedna została 
wyposażona w  atrakcyjny plac zabaw, 
tzw. małpi gaj. Ta atrakcja jest dostępna 
dla wszystkich dzieci, zarówno przed-
szkolnych, jak i żłobkowych przez cały 
rok. Zapewne dzięki niej nawet w naj-
bardziej pochmurne i  deszczowe dni 
żadna nuda nam nie grodzi. 
Qn Dzieciaki uczestniczyły w przedsta-

wieniu teatralnym i koncercie muzycz-
nym oraz szalały w małpim gaju podczas 

Dnia Przedszkolaka i z okazji rozpoczęcia 
roku szkolnego.
Qn We wrześniu zostały zorganizowane 

pokazowe zajęcia dla dzieci i ich rodzi-
ców, dzięki czemu każdy miał możliwość 
wyboru, dostosowując je do swoich za-
interesowań i możliwości.
Qn Kubuś Puchatek zorganizował ognisko. 

I choć pogoda była w tym roku bardzo 
kapryśna, zjedliśmy tradycyjną kiełba-
skę, ogórki i chleb ze smalcem. Były też 
konkursy dla dzieci, w  których każdy 
otrzymał nagrodę. Dzieciaki szalały na 
dmuchanym zamku, a rodzice odpoczy-
wali na świeżym powietrzu. Tym, którzy 
przybyli na nasze spotkanie, dziękujemy 
za wspólnie spędzony czas.

KPiP

U Kubusia Puchatka i Przyjaciół

n
Przedszkole „Kubuś Puchatek i Przyjaciele” wzbogaciło się o małpi gaj

Posadzka
Nowa posadzka w kościele jest 
gotowa. Całość wzdłuż ścian 
i  wokół filarów uzupełniono 
cokolikami. Świątynia wygląda 
zupełnie inaczej.

Parking
Plac przy Domu Para�alnym, 
od strony ul. Jagiełły, utwardzo-
no betonowymi płytkami, udo-
stępniając miejsca postojowe. 
Ucieszy to zwłaszcza kierowców 
załatwiających sprawy w Biurze 
Para�alnym.

Wiatrołap
Wyremontowany i odnowiony 
przez zaprzyjaźnionego z para-
�ą Wojciecha Hoehne przedsio-
nek przy głównych drzwiach 
świątyni wrócił na swoje miejsce 
i wygląda jak nowy. W kościele 
będzie cieplej.

PAW

Z parafii św. Jana Bosko

n
Przykościelny parking utwardzony 
płytkami   fot. Paweł Wolniewicz

Po wakacjach publiczne przedszkole przy 
ul. Klonowej ma aż dwie grupy nowo-
przyjętych dzieci. Z okazji rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego odwiedził nas 
teatrzyk z przedstawieniem „Witamino-
wa przygoda”. Już w  drugim tygodniu 
września starsi chłopcy powrócili na 
zajęcia piłki nożnej. Dołączyły do nich 
dzieci z  młodszej grupy Muzykantów, 
gdzie na pierwszym treningu nastąpiło 
uroczyste wręczenie koszulek Małych 
Talentów.

Qn Z okazji Dnia Przedszkolaka starsze 
grupy pojechały na wycieczkę do parku 
linowego w starym zoo, a grupy najmłod-
sze miały balik w przedszkolu.
Qn Pod koniec września odbyła się wy-

cieczka integracyjna całego przedszko-
la do muzeum w  Szreniawie. Licznie 
przybyli rodzice wraz z dziećmi wzięli 
udział w podchodach w drodze na wieżę. 
Po zabawie było ognisko oraz przejazd 
bryczką po lesie.

Anna Ławniczak

W Małych Talentach
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Qn Nowy rok w niepublicznym przedszkolu 
przy ul. Kopernika 4 ruszył pełną parą. 
Dzieci z grupy Muszelek i Odkrywców 
wybrały się na wycieczkę do Deli Par-
ku, gdzie zobaczyły Mini Zoo, makiety 
gigantycznych owadów, prehistoryczne 
zwierzęta, miniatury słynnych budowli 
świata, a także bawiły się na placu zabaw 
i dmuchanych zamkach. Piraci pojechali 
do Nowego Zoo, a Del�nki na wycieczkę 
do Muzeum Arkadego Fiedlera w Pusz-
czykowie. Tam poznały świat widziany 
oczami podróżnika. Rybki i Poszukiwacze 
Skarbu uczestniczyli w pokazie wypieku 
chleba w Muzeum Rolnictwa w Szrenia-
wie. Tego dnia dzieci wróciły do domu 
z kromką pysznego, świeżego chlebka.
Qn Nasi wychowankowie aktywnie i z za-

pałem uczestniczyli w Dniu Sportu, bo-
wiem podczas konkurencji sportowych 
przyświecało im hasło „Ruch to zdrowie”.
- Ogromną frajdę sprawiły dzieciom 
zarówno warsztaty kulinarne „Jesienne 
przetwory”, jak i Dzień Zabawki Ekolo-
gicznej. Pojawiły  się w  naszym przed-
szkolu zaprawy: kiszone ogórki i kapusta, 

pomidory, cytryny, buraczki, kon�tura 
malinowa i mus jabłkowy. Dzieci wyka-
zały dużą inwencję twórczą i kreatyw-
ność podczas tworzenia zabawek ekolo-
gicznych z materiałów do recyklingu.
Qn Przed przedszkolną widownią wystąpił 

Teatr „Krak-Art” w spektaklu pt. „Przygo-
dy świnek”, Filharmonia Pomysłów oraz 
pracownicy przedszkola, którzy przygo-
towali przedstawienie pt. „Piotruś Pan 
i syreny” z okazji Ogólnopolskiego Dnia 
Przedszkolaka. Po spektaklu odbyły się 
wspólne tańce i zabawy, a każde dziecko 
otrzymało upominek.
Qn Jak co roku uczestniczyliśmy w akcji 

„Sprzątanie Świata”. Przedszkolaki uczy-
ły się segregować odpady do odpowied-
nich pojemników. Grupy pięciolatków 
udały się na wycieczkę do „Kom-Lubu”.
- Ostatnią atrakcją w tym miesiącu był 
Dzień Chłopaka, podczas którego w każ-
dej grupie przedszkolnej dziewczynki 
przygotowały dla chłopców niespodzian-
ki i razem z nimi świętowały ich święto.

Agnieszka Różańska

W Tajemniczej Wyspie

n
Dzień Przedszkolaka w Tajemniczej Wyspie

Publiczne przedszkole przy ul. 
Okrzei odwiedził 13 września 
nietypowy gość – pies Ramirez. 
Były to zajęcia kształtujące pra-
widłowe i bezpieczne postawy 
wobec tych zwierząt. Dzieci 
dowiedziały się, jak należy za-
chować się podczas ataku psa 
oraz wiele ciekawych rzeczy na 
temat pierwszej pomocy. 
Wszystkie były zachwycone 
zajęciami, a  najbardziej z  no-
wego przyjaciela, psa.
Qn 15 września wszystkie dzieci 

uczestniczyły w Ogólnopolskiej 
Akcji Sprzątania Świata. Grupa 
Czerwonych Skrzatów spacero-
wała w okolicach przedszkola 
i chętnie uczestniczyła w akcji. 
Rozmowa o ponownym wyko-
rzystaniu materiałów była inspi-
racją do stworzenia przez dzieci 
robota o imieniu Miki.
Qn 29 i 30 września odbyły się 

dni adaptacyjne. Nasze nowe po-
ciechy okazały się być dzielny-
mi przedszkolakami, które całkiem do-
brze zniosły rozłąkę z rodzicami. W tych 

dniach wspólnie się bawiliśmy, poznaliśmy 
przedszkole, wszystkie ciocie i inne dzieci.

TK

W Tęczowej Krainie

n
Maluchy z Tęczowej Krainy w akcji „Sprzątanie Świata”

n
Adaptacja najmłodszych przedszkolaków w Tęczowej Krainie

Pierwszy tydzień września w  niepu-
blicznym przedszkolu przy ul. Koper-
nika upłynął nam pod hasłem „Mój 
przedszkolny świat”. Wspominaliśmy 
wakacje, poznawaliśmy przedszkolne 
sale, które zostały całkowicie odnowio-
ne. Najmłodsze dzieci zapoznały  się 
z  paniami, kolegami i  koleżankami, 
poznawały najbliższe otoczenie. Od-
był  się też spacer po przedszkolnym 
ogródku.
Qn W drugim tygodniu rozmawialiśmy 

o naszym mieście i zawodach, o bezpie-
czeństwie oraz o przechodzeniu przez 
jezdnię. Odwiedził nas teatrzyk, który 
przybliżył nam numery alarmowe oraz 
to, w jaki sposób musimy się zachować 
w momencie pożaru, kradzieży czy utra-
ty przytomności. Wizyta pani policjant 
zrobiła duże wrażenie, ponieważ dzieci 
dowiedziały się, na czym polega praca 
policji i jak ważny jest to zawód. Uczci-

liśmy również „Dzieci postaci z bajek” 
i korzystając z sali teatralnej zamienia-
liśmy się w Kopciuszka, Czerwonego 
Kapturka, przebierając się za te postaci. 
A wszystko to przy wspaniałej bajko-
wej muzyce. Świętowaliśmy także Dzień 
Spadającego Liścia oraz Dzień Śliwki. 
Przedszkolaki w tym dniu były ubrane 
na fioletowo. Na wystawie można było 
podziwiać ciekawe prace plastyczne, 
wykonane różnymi technikami. Roz-
mawialiśmy też o emocjach, uczuciach, 
i  tym jak możemy je wyrazić. Dzieci 
wysłuchały wiersza pt. „Skarżypyta” 
J. Brzechwy oraz baśni Andersena pt. 
„Tata ma zawsze rację”.
Qn W ostatnim tygodniu wszyscy chłopcy 

z okazji swojego święta otrzymali ele-
ganckie muchy. Wcześniej jednak mu-
sieli wykonać kilka zadań. Było dużo 
radości, wspólnych tańców i zabaw. 

CzO

Z Czarodziejskiego Ogrodu

n
Wizyta pani policjant w Czarodziejskim Ogrodzie
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Trąbisława Tralalińska i jej instrumenty 
dęte. Trąbka, puzon i tuba wraz z Panem 

Kotem nie tylko rozśmieszali 
dzieciaki, ale także w ciekawy 
sposób przekazali muzyczną 
wiedzę. Pokazy oraz instrumen-
talne zagadki zainteresowały 
wszystkie skrzaty.
Qn W minionym miesiącu 

wyruszyliśmy na pierwszą 
w  tym roku szkolnym wy-
cieczkę. Gagatki i Chochliki 
były w Ogrodzie Botanicznym 
UAM na spotkaniu z przyrodą 
pt. „Zwierzęta w ogrodzie: na 
drzewie, pod ziemią i w wo-
dzie”. Pierwsza część zajęć 
odbywała  się w  pawilonie, 
gdzie dzieci same stworzyły 
wiewiórkę z szyszek i orze-
chów. Swoje dzieła zabrały 
do domu na pamiątkę. Na-

stępnie każdy otrzymał lornetkę oraz 
lupę, z którymi wyruszyliśmy na spacer 
po Ogrodzie Botanicznym. Do przed-
szkola wróciliśmy zmęczeni, ale pełni 
niespodziewanych wrażeń.
Qn Odwiedził nas teatrzyk kukiełkowy 

z bajką „O rybaku i złotej rybce”. Przed-
stawienie miało nie tylko ciekawy wy-
raz artystyczny, ale także niosło ważne 
przesłanie, że chciwość i pazerność nie 
popłaca, a liczy się pracowitość, dobroć 
i uczciwość.
Qn Wraz z  rozpoczęciem nowego roku 

szkolnego wróciły zajęcia z  rytmiki, j. 
angielskiego i francuskiego oraz wyjaz-
dy na basen. Od września przedszko-
le poszerzyło swoją ofertę o  warsztaty 
naukowe i grupowe oraz indywidualne 
zajęcia z logopedą. Ruszyła również o�-
cjalna strona przedszkola na Facebooku, 
na którą serdecznie zapraszamy.

Natalia Kaczmarek

Nowy rok szkolny w  niepublicznym 
przedszkolu przy ul. Szkolnej zaczął się 
bardzo interesująco. W ogłoszonym kon-
kursie dla rodziców wybraliśmy nowe 
nazwy grup. Skrzatki nazywają się teraz: 
Liliputki, El�ki, Gagatki, Chochliki i te 
nazwy doskonale określają temperament 
naszych dzieci.
Qn W minionym miesiącu przedszkolaki 

poczuły się jak prawdziwi modele oraz 
modelki podczas odwiedzin fotografa. 
Zdjęcia w muzycznej i kucharskiej sce-
nerii wyszły przepięknie.
Qn Jedną z  największych atrakcji, któ-

ra naszym skrzatom najbardziej przy-
padła do gustu, był dmuchany zamek, 
rozstawiony w przedszkolnym ogródku. 
Skocznemu szaleństwu nie było końca. 

Dzieci miały niespożytą energię i siłę na 
całodniowe harce.
Qn Od września rozpoczął się nowy cykl 

warsztatów naukowych „DNA zabawy”. 
Na zajęciach przedszkolaki wcieliły się 
w rolę prawdziwych naukowców i po-
przez różnorodne doświadczenia oraz 
pokazy zapoznały się z ciekawymi za-
gadnieniami. Pierwsze spotkanie no-
siło tytuł „Wesołe polimery – smarki, 
glutki i ciągutki”. Jak wskazuje nazwa 
było wesoło, kolorowo i... lepko. Skrza-
ty tworzyły własne polimery i ekspe-
rymentowały z różnymi substancjami.
Qn W tym roku nie mogło zabraknąć 

znanej nam już Filharmonii Pomysłów 
z nowymi muzycznymi przedstawienia-
mi. W pierwszej odsłonie odwiedziła nas 

Z Chatki Skrzatka

n
Mali badacze z Chatki Skrzatka

n
Przedszkolaki z Chatki Skrzatka na wycieczce w Ogrodzie Botanicznym

Program stypendialny wspierania 
dzieci i młodzieży Miasta Luboń 
ma na celu wspierać finansowo 
najbardziej uzdolnionych uczniów 
w dziedzinie dokonań naukowych, 
artystycznych i sportowych. Z ogrom-
ną radością pragnę poinformować, 
że w bieżącym roku tytuł Stypen-
dysty Miasta Luboń otrzymało aż 
38 uczniów! Cieszę się, że miasto 
może docenić tak liczne grono 
młodych ludzi wyróżniających się 
nieprzeciętnymi osiągnięciami, 
którym nieobca jest ciężka praca 
i wytrwałość w dążeniu do celu.
Stypendia sportowe otrzymują: 1. 
Jakub Pluciński, 2. Jakub Pilarski, 3. 
Dominika Lubińska, 4. Agata Hero-
dowicz, 5. Aleksandra Graniczna, 6. 
Bruno Czechowicz, 7. Aleksandra 
Wasinkiewicz, 8. Bartosz Nowakow-
ski, 9. Sebastian Ratajczyk, 10. Robert 
Nowakowski, 11. Maja Zielińska, 
12. Dominika Siudzińska, 13. Jere-
mi Osuch, 14. Jagoda Urbaniak, 15. 
Zuzanna Sułek, 16. Anita Chudy, 17. 
Aleksandra Liszka, 18. Maria Leciej, 
19. Michał Ejankowski.
Stypendia naukowe przyznano: 1. Ma-
rii Magdalenie Ekwińskiej, 2. Paulinie 

Stemporowskiej, 3. Marcinowi Janic-
kiemu, 4. Sophie Williams, 5. Kindze 
Tonder, 6. Wiktorowi Mariuszowi 
Piórkowskiemu, 7. Piotrowi Bartko-
wiakowi, 8. Piotrowi Jóźwiakowi, 9. 
Zo�i Ciesielczak, 10. Zuzannie Gaw-
rysiak, 11. Kornelii Karolinie Grzesiak, 
12. Marcie Cieślak, 13. Mateuszowi 
Gawrysiakowi, 14. Hubertowi Bog-
dańskiemu.
Stypendia artystyczne otrzymu-
ją: 1. Agata Podbylska, 2. Marcin 
Niedośpiał, 3. Karina Lewicka, 4. 
Jagoda Świdzińska, 5. Agnieszka 
Wojtowicz.
Procedury regulujące program sty-
pendialny Miasta Luboń są zawar-
te w Uchwale nr IX/55/2015 Rady 
Miasta Luboń z 18 czerwca 2015 r.
Miesięczna kwota stypendium dla 
każdej osoby wyniesie 150  zł i  bę-
dzie wypłacana do 10. dnia każdego 
miesiąca.
Nagrodzonym serdecznie gratuluję!

Angelika Stefaniak
Urząd Miasta Luboń

Stypendystów i ich rodziny zaprasza-
my na łamy „Wieści”, by podzielili się 
sukcesami z mieszkańcami Lubonia.

Stypendia Miasta przyznane!
Tradycyjnie już rodzi-
ny uczniów klas ist-
niejących w  naszej 
szkole (1, 2, 3 oraz 5 
i  6) spotkały  się na 
ognisku integracyj-
nym 9 września w Le-
śnym Ośrodku Szko-
leniowym w Puszczy-
kowie. Pogoda tego 
dnia sprzyjała – było 
przyjemnie, ciepło 
i słonecznie. Atmos-
fera ogniska była nie-
powtarzalna. Pro-
gram spotkania za-
kładał części sporto-
wą oraz konsumpcyj-
ną. Zgodnie z  ideą 
szkoły „Serce Do 
Serca” odbył się cha-
rytatywny II Bieg Cor 
Ad Cor, w  którym 
uczestniczyli uczniowie, rodzeństwo, 
rodzice i nauczyciele. Zawodnicy zo-
stali podzieleni na kategorie według 
wieku i  płci, startowali szybko, bie-
gali wytrwale i  pięknie finiszowali 
przy dopingu koleżanek z  pompo-
nami. Każdy uczestnik biegu na 
mecie otrzymał medal. Po intensyw-
nym wysiłku przyszła kolej na napo-
je i  przekąski, kiełbaski z  ogniska, 
ciasta upieczone przez mamy oraz 

sałatki warzywne i owoce. Uczniowie 
klasy 5 zorganizowali konkurs na 
najzdrowszą przekąskę. Po degusta-
cjach przyszedł czas na koncert przy 
ognisku na gitarę i  ukulele oraz 
wspólne śpiewanie. Bawiliśmy się do-
skonale! Nie możemy doczekać  się 
kolejnego spotkania w  Puszczykowie 
oraz zmagań sportowych. Zapraszamy 
do naszej szkoły!

Justyna Nowak-Falkiewicz

Z Szkoły św. Filipa Neri

n
II Bieg Cor Ad Cor z udziałem uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. św. Filipa Neri i ich rodzin



10/2017

52

stęp najmłodszych 
– zerówkowiczów, 
którzy przebrani za 
kowboi śpiewali 
o  starej farmie Do-
nalda. Nie zabrakło 
humorystycznego 
występu jaskiniow-
ców i śpiewu dziew-
cząt z  klasy szóstej 
z kwiatami we wło-
sach. Występującym 
dzieciom towarzy-
szyli bardzo aktywni 
wychowawcy i rodzi-
ce. Ogromnym po-
wodzeniem cieszy-
ły  się imponujące, 
ciekawie przygotowane stoiska i straga-
ny. Można tu było zaopatrzyć się w dary 
jesieni, przetwory spożywcze, wyroby 

rękodzielnicze i wiele innych oferowa-
nych towarów i przedmiotów. Do innych 
atrakcji można zaliczyć harce na placu 
zabaw, tor przeszkód w sali gimnastycz-
nej oraz zabawy harcerskie. Policjanci 
przeprowadzili akcję znakowania rowe-
rów. 

PAW

OŚWIATA

Ten Festyn będziemy długo pamiętać. 
Chociaż wielu z nas z wielką obawą śle-
dziło prognozy pogody, słońce nam 
dopisało. 30 września żegnaliśmy lato 
niemal w jego pełni. XIV Festyn Rodzin-
ny „Pożegnanie lata z  Cieszkowianką” 
mógł jak zwykle odbyć  się na boisku 
szkolnym, a nasi drodzy goście w pełni 
korzystali z  pięknej pogody. Nie tylko 
z  tego względu warto było odwiedzić 
gościnne mury SP 2. Tegoroczny festyn 
to festiwal talentów. Już podczas otwar-
cia imprezy pani dyrektor, Lidia Kałwiń-
ska, przypomniała, że utalentowanych 

osób w naszej społeczności nie brakuje. 
To był ich dzień. Na scenie występowa-
li nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale 
także rodzice. Przedstawienie w wyko-
naniu rodziców uczniów klasy 3 c zgro-
madziło na widowni komplet. „Królew-
na Śnieżka” w ich wykonaniu okazała się 
hitem, chociaż nie była jedynym wystę-
pem rodziców. Nie mniejszym powo-
dzeniem cieszyły się rodzinne maratony, 
duety i pokazy umiejętności sportowych. 
Słowem – dla każdego coś miłego. 
W holu głównym można było podziwiać 
kutry wykonane przez Dariusza Kowal-

Festyn w Cieszkowiance

skiego, ojca ucznia z kl. 7 b. Pan Dariusz 
podarował nam jedno ze swoich dzieł 
na licytację. Zlicytowano też obraz, wy-
konany haem krzyżykowym przez jed-
ną z nauczycielek i biżuterię wykonaną 
przez Annę Otocką, nauczycielkę religii. 
Także absolwenci włożyli w organizację 
festynu dużo serca – jedna z  byłych 
uczennic podarowała rower, który został 
zlicytowany, a na scenie podziwialiśmy 
m.in. Julię Chęcińską, Julię Galin, Ninę 
Wolińską i Łukasza Kalinowskiego, któ-
rzy jeszcze nie tak dawno zasiadali 

w szkolnych ławkach. Z kolei przy jed-
nym z wejść do szkoły policja znakowa-
ła rowery, a Drużyna Szpiku namawiała 
do zostania dawcą. Oprócz tego liczne 
stoiska klasowe ob�towały w najróżniej-
sze cuda. Można było napić  się kawy, 
zjeść pyszne ciasto, pojeździć na kucyku 
i motocyklach oraz pograć w szachy na 
olbrzymiej planszy. Każdy zaoferował to, 
co miał najlepszego i za to dziękujemy.

Violetta Langner
(rzecznik prasowy szkoły)

n
Kiermasz na boisku szkolnym podczas festynu w Cieszkowiance     
fot. Władysław Szczepaniak

n
Utalentowany, mały raper na scenie festynu „Pożegnanie lata w Cieszkowiance”   
fot. Władysław Szczepaniak

Uzupełnienie
W poprzednim numerze „Wieści” (czy-
taj: „WL” 09-2017, s. 46), pisząc o Szko-
le Podstawowej nr 4 w akapicie „Staty-
styka” ująłem trzy oddziały specjalne. 
Otóż zostały one połączone, tak więc 
w szkole funkcjonuje jeden taki oddział.

Paweł Wolniewicz

Po raz trzynasty społeczność Szkoły 
Podstawowej nr 4 spotkała się na corocz-
nym Festynie Rodzinnym, zorganizowa-
nym tym razem pod hasłem: „Moda na 
przestrzeni wieków”. W sobotę, 23 wrze-
śnia, w  gościnnych murach i  na dzie-
dzińcu tej placówki – niemal jak za 
pomocą wehikułu czasu – można było 
przenieść się w inne epoki naszych dzie-
jów. Przybyłych na festyn powitała 
Agnieszka Antczak – jak przystało na 
dyrektora – w stroju szeryfa.
Już w poprzedzający festyn piątek wie-
czorem, rodzice, nauczyciele i uczniowie 

przygotowywali swoje stoiska. Wcześniej 
każda klasa losowała epokę, którą w trak-
cie festynu przedstawiała podczas kilku-
minutowego występu na scenie. Ucznio-
wie poszczególnych klas z wychowaw-
cami i rodzicami przygotowywali tema-
tyczne stragany. Każda klasa dobierała 
stroje odpowiednie do stylu epoki, 
którą prezentowała. Byli jaskiniowcy, 
przedstawiciele średniowiecza, lat dwu-
dziestych, trzydziestych, sześćdziesiątych 
(dzieci kwiaty) i osiemdziesiątych ubie-
głego wieku, prezentowano również styl 
country. Można też było zajrzeć do in-

diańskiego SPA. 
Przyjemnie było 
patrzeć na wy-

Rodzinnie w Czwórce

n
 W stroju szeryfa gości witała dyrektor – Agnieszka 
Antczak z uczniami   fot. Paweł Wolniewicz

n
Na scenie dużo się działo, a występujący wykazali się dużym 
talentem i zaangażowaniem   fot. Paweł Wolniewicz

n
Furorę robili jaskiniowcy, których stragan 
był non stop oblegany przez uczestników 
festynu   fot. Paweł Wolniewicz
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Joanna Kordzińska
Jest absolwentką Wydziału Chemii UAM 
w Poznaniu. w Cieszkowiance uczy od 
prawie dwudziestu lat, od siedmiu jest 
nauczycielem dyplomowanym, nato-
miast od roku także ekspertem eduka-
cji ds. awansu zawodowego. Ukończy-
ła również studia podyplomowe Infor-
matyki dla Nauczycieli na Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu. Pani Joan-
na jest nauczycielem zajęć kompute-
rowych i posiada znaczące osiągnięcia 
w pracy dydaktycznej i wychowawczej 
jako lider szkolnych realizacji innowa-
cyjnych. Jej działania przyczyniają się 
do rozwoju szkoły. 
Obecnie wdraża w życie 
szkolne elementy robo-
tyki, prowadząc zajęcia, 
które rozbudzają u dzie-
ci myślenie komputa-
cyjne (prowadzące do 
znalezienia rozwiązania 
skomplikowanych 
otwartych problemów, 
rozwijające analityczne 
i logiczne myślenie). Jej 
uczniowie osiągają suk-
cesy w  pozaszkolnych 
konkursach informatycz-
nych, m.in.: na prezenta-
cję multimedialną o ży-
ciu i  twórczości Astrid 
Lindgren czy Auguście 
hr. Cieszkowskim, oraz 
plakat reklamowy wyko-
nany techniką kompute-
rową. Są również wielo-
krotnymi laureatami 
ogólnopolskiego konkur-
su informatycznego zwią-
zanego z  programowa-
niem – „Liga zadaniowa”. 
Stara się być skutecznym 
wychowawcą klasy, a ukończone szko-
lenia np.: „Diagnoza klasy”, „Jak być 
skutecznym nauczycielem”, „Jak rozwijać 
twórcze myślenie u dzieci”, „Spójrz ina-
czej”, „Trening zastępowania agresji” 
(TZA), pozwalają jej rozwiązywać pro-
blemy wychowawcze w szkole oraz uczyć 
podstawowych umiejętności prospo-
łecznych. Opracowała i  zrealizowała 
wiele edukacyjnych projektów ogólno-
polskich, a od ubiegłego roku uczest-
niczy w pilotażowym „Wychować czło-
wieka mądrego”. Wielokrotnie pełniła 
w  szkole funkcję koordynatora ogól-
nopolskich programów: „Mistrzowie 
Kodowania”, „Szkoła z Klasą”, „Szkoła 
Myślenia”, „Szkoła z Klasą 2.0”, „Labo-
ratorium Szkoły z Klasą 2.0”, „Cyfrowa 
Szkoła”, „Godzina Kodowania”, „Code 
Week”. W  roku 2014-2015 pracowała 
jako mentor w  programie „Aktywna 
Edukacja” realizowanego w ramach Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej. Pełniła 
funkcję wspierającą dla nauczycieli 
wśród szkół uczestniczących w progra-
mie. Od 3  lat w  swojej pracy stosuje 
ocenianie kształtujące (OK). W  roku 

2016 zaangażowała  się w  pilotażowy 
program „OK Zeszyt”, prowadzony przez 
Danutę Sterna. Aktywnie brała udział 
w pracy w międzynarodowym projekcie 
w ramach „Socrates Comenius”: „Eco-
-Fair to czysta Europa” (2004-2007), 
„Terra nostra  @ our Earth?” (2012-
2014) oraz w ramach unijnego progra-
mu eTwinning „European Virtual 
Trips”. Jest autorem oraz administra-
torem szkolnych: strony internetowej, 
serwisu zdjęciowego, szkolnej platfor-
my Moodle, a od trzech lat także ad-
ministratorem dziennika elektronicz-
nego. Pracuje w wielu zespołach zada-

niowych, m.in. ewaluacyjnym, kierow-
niczym i  stypendialnym. Ponadto od 
ośmiu lat prowadzi zajęcia informatycz-
ne dla nauczycieli z obsługi komputera 
oraz e-dziennika, obecnie zajęcia z pro-
gramowania w Baltie i w Logomocji dla 
nauczycieli w  Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu. Osobny rozdział 
w  działalności pani Joanny stanowi 
współpraca ze środowiskiem lokalnym. 
Prowadziła zajęcia otwarte dla studen-
tów pedagogiki UAM w  Poznaniu, 
współpracowała ze Stowarzyszeniem 
Osób Niepełnosprawnych „Wspólna 
Droga” oraz redakcją „Wieści Luboń-
skich”. Aktywnie brała udział w dzia-
łaniach w  ramach Szkolnego Koła 
Wolontariatu na rzecz Hospicjum „Pa-
lium”. Jest bardzo lubiana przez spo-
łeczność szkolną. Za swoją wzorową 
pracę dwukrotnie otrzymała nagrodę 
Burmistrza Miasta Luboń (2011, 2014). 
Wielokrotnie była też nagradzana przez 
dyrektora Cieszkowianki. Poza pracą, 
pasjami pani Joanny jest gotowanie, 
preferuje kuchnię orientalną połączoną 
z egzotycznymi podróżami.

Nagrody kuratora
W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej nagrodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wyróżniono 
w tym roku 89. wielkopolskich pedagogów. Wśród laureatów znalazły się 
nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 2 – Joanna Kordzińska i Bogumiła 
Kurzawska

Bogumiła Kurzawska
Jest absolwentką Wydziału Filologii Ro-
syjskiej UAM w Poznaniu. W SP 2 uczy 
od 37. lat, natomiast od 13. jest nauczycie-
lem dyplomowanym. Ukończyła również 
studia podyplomowe Kształcenia Zinte-
growanego na UAM oraz Przyrody w po-
znańskiej Arce. Pani Bogumiła jest nauczy-
cielem przyrody posiadającym znaczące 

osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej. Jest bardzo ceniona i  lubiana 
zarówno przez uczniów, jak i współpra-
cowników. Ma na swoim koncie wiele 
sukcesów, których dowodem są osiągnię-
cia uczniów. Niemal każdego roku prowa-
dzeni przez nią uczniowie kwali�kują się 
do rejonowego etapu Wojewódzkiego 
Konkursu Przyrodniczego, przed czterema 
laty jeden z nich został �nalistą. Pod ba-
tutą pani Bogumiły uczniowie corocznie 
zdobywają laury w konkursach międzysz-
kolnych, m.in.: Miejskim Konkursie Eko-
logicznym, Miejskim Konkursie „Przy-
roda warta ochrony”, „Osobliwości przy-
rodnicze w fotogra�i”, „Uroki Wielkopol-
skiego Parku Narodowego”. W  praktyce 
szkolnej prowadziła wiele lekcji otwartych 
dla nauczycieli i rodziców; pełniła opiekę 
nad rozwojem zawodowym stażysty 
i dwóch nauczycieli kontraktowych oraz 
opiekowała  się wieloma praktykantami 
z UAM, także byłymi uczniami. Aktywnie 
pracowała w Partnerskich Projektach Szkół 
Socrates Comenius: „Eco-Fair to czysta 
Europa” (2004-2007), oraz „Terra no-
stra @ our Earth?” (2012-2014). Dwu-

krotnie prowadziła lekcje pokazowe dla 
zagranicznych partnerów, także w Wied-
niu. Przez dwa lata przeprowadzała 
z uczniami badania pogody w naszym 
mieście, których wyniki były materiałem 
badawczym i  porównawczym w  part-
nerskich szkołach w  Niemczech, Cze-
chach, Austrii, Turcji, Rumunii i Hisz-
panii. Trudno zliczyć wszystkie przedsię-

wzięcia, w  których laureatka nagrody 
kuratora brała udział. Uczestniczyła też 
w projekcie „Szkoła z klasą 2.0” oraz była 
pomysłodawczynią założenia ogródków 
ziołowych (wcześniej kwiatowych) na te-
renie SP 2. Posadzone rośliny nie są dep-
tane i bezmyślnie niszczone. Dzieci uczą się 
poznawać zioła za pomocą dotyku, węchu 
i smaku. Zdobyła nowy pseudonim – Pani 
Konewka. Gdy pojawia  się podczas 
przerw na boisku z konewkami, dzieci 
przybiegają, by podlewać kwiaty posa-
dzone w różnych jego miejscach. Osob-
ny rozdział dla tej lubianej nauczycielki 
stanowi współpraca z wieloma instytu-
cjami i organizacjami, nie tylko oświa-
towymi, m.in.: przed laty z przedszkolem 
„Weseli Sportowcy” i Stowarzyszeniem 
„Wspólna Droga”, od wielu lat z PTTK, 
Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicz-
nym (WSiP), Wydawnictwem „Lektor-
Klett”. Przez kilka lat, jako wolontariuszka 
prowadziła zajęcia plastyczne 
dla podopiecznych świetlicy 
socjoterapeutycznej. Również 
społecznie pracowała przy or-
ganizowaniu akcji letniego wy-

n
Laureatka nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
– nauczyciel zajęć komputerowych Joanna Kordzińska   
fot. Paweł Wolniewicz

Laureatka 
nagrody 
Wielkopol-
skiego Kura-
tora Oświaty 
– Bogumiła 
Kurzawska 
w holu Ciesz-
kowianki   
fot. Paweł 
Wolniewicz

cd.  
na str. 
60

n

„Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie 
określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie.” (H. B. Adams)

Kochani Nauczyciele, z okazji Waszego święta życzymy Wam 
pasji w zawodzie, który wykonujecie.
Qn Niech praca będzie dla Was przyjemnością.
Qn Kształtujcie charaktery, przekazujcie odpowiednie wartości, otwierajcie 

młode umysły, pozwalajcie twórczo myśleć i dokonywać dobrych wyborów.
Qn Otwierajcie się na dialog i zdobywajcie nowe horyzonty.
Qn Bądżcie dobrymi przewodnikami po trudnym, współczesnym świecie.

Dziękujemy

Dzień Edukacji Narodowej
14 października, dawniej zwany Dniem Nauczyciela

„Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie 
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wodach ogólnopol-
skich z  uwagi na 
wysokie pozycje na 
liście krajowej. Cie-
szy dobry występ 
Natalii Piechoty 
(3.  miejsce) i  Da-
miana (3). Julia Gła-
dysz była 6., Wero-
nika Dombka 7., 
Wiktoria Frelich 
9-12, a Aleksandra 
Wasinkiewicz 21-
24. Wśród chłop-
ców: Amadeusz 
Podbylski 41-48, 
Mikołaj Zrol 49-56. 
Nie można oceniać 
zawodników po jed-
nym występie, gdyż 
decyduje głównie 
dyspozycja dnia 
i aktualny stan zdro-
wia. Bardzo ważne 
jest teraz, aby kon-
centrować się na treningach.

Dwa brązy
Wspaniałym sukcesem zakończyło  się 
1. Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów, 
które rozegrane zostało w Krośnie w ten 
weekend (22-24.09.2017 r.). W  stawce 
214 uczestników wystartowało pięciu 
reprezentantów LKTS Luvena Luboń: 
Zuzanna Sułek, Weronika Dombka, Na-
talia Piechota, Patryk Pyśk i  Damian 
Pyśk. Wszyscy wywalczyli awans do 
turnieju głównego na podstawie limitów 

ogólnopolskich i eliminacji wojewódz-
kich. Najmłodszy reprezentant LKTS –  
Damian Pyśk (młodzik) zdobył cenne 
doświadczenie, które na pewno pomoże 
w rywalizacji wojewódzkiej i ogólnopol-
skiej. Nasi zawodnicy rocznik 2003 koń-
czą w  tym sezonie starty z  kategorii 
kadetów. W turnieju w Krośnie wywal-
czyli awans do najlepszej „32”, tym sa-
mym nasz klub miał najwięcej reprezen-
tantów w  �nałowej fazie pucharowej. 
Natalia, Weronika oraz Patryk wygrali 
swoje grupy. Po spektakularnej walce, 
Zuzanna oraz Patryk awansowali do 

pół�nałów. To zdecydowanie największy 
sukces w  kategorii kadetów w  historii 
LKTS Luvena Luboń. Weronika Domb-
ka zakończyła rywalizację na 21. Pozycji, 
a Natalia Piechota na 25. Jesteśmy dum-
ni z naszych młodych zawodników, któ-
rzy osiągają coraz lepsze wyniki, zawsze 
z nazwą swojego miasta na koszulkach. 
Dzięki nim Luboń staje się znany w świe-
cie tenisa stołowego, jako prężny ośrodek 
kształcący młodzież w tej wymagającej 
dyscyplinie. Uczestnictwo w programie 
„FUNdamenty Tenisa Stołowego” Jerze-
go Grycana i systematyczne treningi dają 
nadzieję na dalszy rozwój. Składamy 
gorące podziękowania sponsorowi na-
szego klubu – �rmie Luvena SA, która 
stworzyła możliwość treningu najmłod-
szym mistrzom w swojej sali.

Sukcesy w Krakowie
W 1. Grand Prix Polski młodzików w te-
nisie stołowym z  udziałem ponad 200 
zawodniczek i zawodników uczestniczy-
ła skromna, bo licząca zaledwie dwie 
osoby, reprezentacja LKTS-u. Damian 
Pyśk zajął 12. miejsce. Wygrał pierwsze 
cztery mecze, a  następnie po dobrym 
meczu 3:1 uległ późniejszemu zwycięz-
cy – Mateuszowi Zalewskiemu z Drzon-
kowa. Wywalczył limit do 2. Grand Prix 
Polski. Cały turniej zakończył z bilansem 
6. zwycięstw i trzech porażek. Julia Gła-
dysz zajęła ostatecznie 33. miejsce.

Zawody dziecięce
W Poznaniu odbył  się Ogólnopolski 
Turniej Dzieci w tenisie stołowym. Naj-
lepiej zaprezentowała się Natalia Piecho-
ta, zajmując 4 miejsce. W Drzonkowie 
2. miejsce zajęła Wiktoria Frelich, Alek-
sandra Wasinkiewicz 11-12, Jan Stando 
9-12, Kacper Zrol 17-24, Michał Antko-
wiak 17-24, Amadeusz Podbylski, Igna-
cy Bogajewski, Mikołaj Zrol 25-32, Filip 
Borowiak 33-40.

Lider ligi
Pierwszy zespół LKTS Luvena Luboń 
w  składzie Maciej Wiśniewski, Daniel 
Welke, Patryk Pyśk, Piotr Kołdyka po-
konał podczas inauguracji sezonu ze-
społy LKS Wielkopolska z  Komornik 
oraz „Rataje 50” z Poznania. Luboński 
klub jest aktualnie liderem 3 ligi.

Piotr Ciszak

SPORT

Najlepszy w Wielkopolsce

Inauguracja rozgrywek sezonu 2017-
2018 pod patronatem Wielkopolskiego 

Związku Tenisa Stołowego miała miejsce 
w Czempiniu. Odbyła się podczas roz-
poczęcia uroczystość 95-lecia bardzo 
zasłużonego dla Wielkopolskiego Teni-
sa Stołowego klubu KS Helios Czempiń. 
Pierwszy turniej (Grand Prix Wielkopol-
ski Młodzików 2017) odbył się w sobo-
tę 9 września. Rywalizację rozpoczęli 
młodziczki i młodzicy, którzy stawili się 
w bardzo licznym 78-osobowym gronie. 
Przed turniejem odbyła się uroczystość 
wręczenia pucharów i statuetek za minio-
ny sezon. Najlepszym żakiem w sezonie 
2016-2017 w  Wielkopolsce okazał  się 
Damian Pyśk. W imprezie wystartowali 
reprezentanci LKTS Luvena Luboń, w ka-
tegorii młodziczek – Julia Gładysz i Ola 
Wasinkiewicz oraz młodzicy – Damian 
Pyśk, Filip Borowiak i Kacper Zrol. Nasi 
reprezentanci stoczyli wiele zaciętych, 
stojących na wysokim poziomie pojedyn-
ków. Najlepiej zaprezentował się Damian 
Pyśk – zdobywca złotego medalu. Julia 
Gładysz uplasowała  się na 3.  pozycji. 
Ola Wasinkiewicz (8 miejsce), Filip Bo-
rowiak i Kacper Zrol (21-24) wykazali 
waleczność i  ambicję, a  najważniejsze, 
że zebrali cenne doświadczenie. Do za-
jęcia lepszych miejsc zabrakło niewiele.

Najskuteczniejsi w województwie
10 września w  Poznaniu rozegrano 
1. Grand Prix Wielkopolski Juniorek i Ju-
niorów z  udziałem 69 uczestników (28 
juniorki i 41 juniorów). Zawody były prze-
pustką do 1. Grand Prix Polski, które od 
20 do 22 października odbędzie się w Brze-
gu Dolnym. Po dwóch najlepszych z kate-
gorii dziewcząt i chłopców kwali�kowa-
ło  się dalej. Przed turniejem odbyła  się 
uroczystość wręczenia pucharów i statu-
etek za miniony sezon. Najlepszą kadetką 
w  sezonie 2016-2017 w  Wielkopolsce 
okazała  się Zuzanna Sułek, a  kadetem 
Patryk Pyśk. Kolejne trofeum, tym razem 
za najlepszego młodzika w sezonie odebrał 
z rąk prezesa WZTS, Tadeusza Nowaka, 
Damian Pyśk. 10 września LKTS Luvena 
Luboń reprezentowało 9 zawodników. 
Nasze reprezentantki zajęły wśród juniorek 
pierwsze cztery miejsca. Awans na zawo-
dy ogólnopolskie wywalczyły Maja Zieliń-
ska i Zuzanna Sułek (kadetka). 3. miejsce 
zdobyła Anita Chudy, a na 4. pozycji skla-
sy�kowano Weronikę Dombkę (kadetka). 
Z bardzo dobrej strony w turnieju juniorów 
zaprezentował się kadet Patryk Pyśk, któ-
ry zajął 1. miejsce, awansując do 1. Grand 
Prix Polski Juniorów. Bardzo dobrą, 7. lo-
katę wywalczył młodzik Damian Pyśk 
w rywalizacji z zawodnikami o 6 lat star-
szymi. Wiktoria Frelich – 15-16, Natalia 
Piechota – 17, Kinga Rogalka – 18, 
Lubonianie ciężko trenują i widać efek-
ty. Nasi reprezentanci potwierdzili wy-
soką formę oraz coraz większe umiejęt-
ności.

Złoty skrzat
10 września Poznaniu rozegrano zawo-
dy dla najmłodszych zawodniczek i za-

wodników Wielkopolski – 1. Grand Prix 
Wielkopolski Skrzatów. W turnieju wzię-
ło udział 16 zawodniczek i zawodników 
z  Wielkopolski. LKTS Luvena Luboń 
reprezentował wychowanek Joanny Spy-
chały, obecnie trenujący pod okiem Ada-
ma Adamczyka – Bartek Sułek. Repre-
zentant Szkoły Podstawowej nr 1 w Lu-
boniu wygrał zawody, prezentując bardzo 
dobrą grę. Wielkie gratulacje!

Sukcesy seniorów
W Raszkowie odbyło się 1. Grand Prix 
Wielkopolski seniorów. W  pierwszym 
turnieju o awans do Grand Prix Polski 
wystartowało blisko 70 zawodników 
z całego województwa wielkopolskiego, 
wśród nich także liczna grupa reprezen-
tantów LKTS-u. Zdecydowanie najlepiej 
zaprezentowała  się Joanna Spychała, 
która po bardzo interesujących spotka-
niach zakończyła turniej na 2. miejscu. 
Bardzo dobre, 3.  miejsce zajął Maciej 
Wiśniewski, a lokaty do 32. zajęli: Daniel 
Welke (25-28), Piotr Kołdyka i Tomasz 
Magnucki (29-32); Grzegorz Nowak 
(41-48), Hubert Spychała (53-56). Na 
7.  miejscu w  stawce złożonej głównie 
z zawodniczek I-ligowych została skla-
sy�kowana Anita Chudy. Turniej była 
dla większości zawodników sprawdzia-

nem aktualnej formy. Już niedługo po-
czątek rozgrywek ligowych, które zain-
auguruje III liga.

Dwa razy podium
Dobrze zaprezentowali  się nasi młodzi 
tenisiści stołowi podczas 1.  Grand Prix 
Wielkopolski Kadetek i Kadetów. Impreza 
odbyła się w sali sportowej w Poznaniu. 
Lubonianie walczyli o awans na 1. Grand 
Prix Polski Kadetek w Krośnie. W zawo-
dach uczestniczyło ponad 90 osób z całej 
Wielkopolski. Nie startowali Zuzanna 
Sułek i Patryk Pyśk, którzy zagrają na za-

Z LKTS-u
Spektakularne sukcesy zawodników Lubońskiego Klubu Tenisa 
Stołowego „Luvena Luboń”

n
Joanna Spychała (2. miejsce) i Maciej Wiśniewski (3.) na 
1. Grand Prix Wielkopolski seniorów

n
Juniorzy LKTS-u z pucharami i dyplomami
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VII  Puchar Polski No Gi Jiu 
Jitsu 2017, który odbył się w so-
botę, 23 września w hali LOSiR, 
zakończył  się szczęśliwie dla 
Sebastiana Ratajczyka trenują-
cego w  Klubie Sportowym 
„Czerwony Smok” Luboń. Lu-
bonianin zdobył srebrny medal.
Sebastian startował w Brazylij-
skim Jiu Jitsu w  kategorii „ju-
nior” (rocznik 2000-2001), 
w wadze do 56,5 kg, jako jedyny 
reprezentant klubu z  Lubonia. 
Przegrał walkę finałową na 
punkty 5:10 z Dawidem Bieńko 
– zawodnikiem Wrox Gym 
z Wrocławia.
Organizatorem zawodów było 
Stowarzyszenie Sportów i Sztuk 
Walki „Alliance”.

Marcin Zabłocki

Srebro Sebastiana 
Ratajczyka

n
Sebastian Ratajczyk z trenerem Marcinem Za-
błockim

W niedzielę, 24 września, 
w Gdańsku odbyły się drugie 
zawody w  nowym sezonie 
szermierczym – „Kaszubska 
Jesień”. Na planszach stanęło 
40 zawodniczek, które roz-
poczęły od walk grupowych, 
a  rywalizowały do czterech 
trafień. Zuzia stoczyła w gru-
pie 5 walk, z  których 4 wy-
grała. To spowodowało, że 
przeszła do fazy pucharowej, 
w której walczy się do 8. tra-
fień, a  jedna walka ma trzy 
rundy po 2 minuty.
Rozpoczęła się wspinaczka. 
Najpierw Zuzia, wygrywa-
jąc, znalazła się w 1/16. Ko-
lejna wygrana walka spowo-
dowała, że była już w  czo-
łowej ósemce zawodniczek 
turnieju. Lubonianka stanę-
ła przed szansą na podium 
i tym razem również wygra-
ła ze sporą przewagą. Po 
zaciętej walce w trzech run-
dach, walka o  2.  miejsce 
zakończyła  się remisem. 
W doliczonym czasie Zuzia przegra-
ła priorytet i  uległa, przegrywając 
jednym punktem. Jak  się później 
okazało, jej rywalką była zwyciężczy-
ni całego turnieju. Jednak 3. miejsce 

jest dużym osiągnięciem, zważywszy, 
że startowało 40 zawodniczek. Kosz-
towało wiele wysiłku, potu i  woli 
walki.

Dumni rodzice

Mała florecistka
Zuzia Wojewódzka zajęła 3. miejsce w Gdańsku

n
Zuzia Wojewódzka z rodzicami

Zuzia Wojewódzka jest uczennicą 3 klasy SP 5 w Luboniu oraz zawodniczką AZS 
AWF Poznań. O sukcesach małej lubonianki, której mama – Luiza Wojewódzka – 
jest trenerką szermierki, pisaliśmy w 2016 r., w marcu (na str. 33) i w lipcu (str. 9).

Paweł Zaremba, który niedawno wrócił 
z rowerowej wyprawy dookoła Polski 
(czytaj „WL” 08-2017, str. 8), 10 wrze-
śnia wziął udział w  wyścigu ŠKODA 
Poznań Bike Challenge. To czwarta 
edycja największego wydarzenia rowe-
rowego w Polsce, z trzecim udziałem 
lubonianina. Nad Jeziorem Maltańskim 
w  szranki stanęli zawodowi kolarze, 
amatorzy, rowerzyści jeżdżący rekre-
acyjnie, przedstawiciele biznesu, a także 
najmłodsi fani jednośladów. W 2016 r. 
w  wyścigu wystartowało rekordowo 
ponad 6  000 zawodników, w  tym – 
podobnie. Zmierzyli  się na 4 trasach 
– każda o różnym stopniu trudności. 
Ciekawostką jest, że ta duża poznańska 
impreza rowerowa posiada wyłączną 
licencję Międzynarodowej Unii Kolar-
skiej UCI na dystansie dłu-
gim ok. 120 km oraz 16 km 
Time Trial. Cykl pod nazwą 
UCI Gran Fondo World 
Series to seria zawodów 
organizowanych na całym 
świecie, m.in. w Dubaju i St. 
Tropez. Poznań dołączył do 
tych zawodów w 2014 r. Fi-
nał tegorocznych eliminacji 
odbędzie się we Włoszech.
Paweł Zaremba pojechał 
na dystansie średnim (ok. 
50 km) – Allegro Challen-
ge – przewidzianym dla 
wysportowanych amato-
rów, którzy rywalizują na 
krótszej, ale wymagającej 
trasie. Startowało w  niej 
82 zawodników, lubonianin 
zajął 2.  miejsce! Podob-
ny sukces mógł osiągnąć 
również w ubiegłym roku. 
W międzyczasach odnotował 
wtedy 2. pozycję, ale osta-
tecznie, na skutek kraksy, 
zajął 6. miejsce.

30 września miło-
śnik rekreacyjnej 
i  sportowej jaz-
dy na rowerze 
z  Lubonia wziął 
udział w kolejnej 
imprezie – 3. Biegu 
Piastów w  Jaku-
szycach, na dy-
stansie 40 km po 
górzystym terenie. 
W swojej kategorii, 
w której startowało 
31 zawodników, 
zajął 10. miejsce.

HS

Rowerowe starty
2. miejsce Pawła Zaremby w wyścigu na 50 km w ŠKODA Poznań Bike 
Challenge

n
Paweł Zaremba – drugi na 50 km w wyścigu ŠKODA 
Poznań Bike Challenge   fot. Hanna Siatka

We wrześniu koło PTTK nr 14 Luvena 
zorganizowało wycieczkę w okolice Su-
lechowa. Celem wyjazdu była miejsco-
wość Głogusz, a w niej Zakład Organ-
mistrzowski p.  Olejnika. Przez ponad 
2 godziny słuchaliśmy mistrza i pozna-
waliśmy arkana sztuki budowania orga-
nów. Zakład ten buduje i  remontuje 
instrumenty na terenie całej Polski jak 
i  zagranicą. Mistrzowie tej profesji są 
poszukiwani, gdyż jest niewielu fachow-
ców. Budowa organów to rękodzieło, 
żaden robot nie zastąpi w tej dziedzinie 
człowieka. Będąc w tym rejonie obejrze-
liśmy kościół w Podlegórzu, zbudowany 
w  stylu neoromańskim na początku 
XIX w. We wnętrzu są zabytkowe orga-
ny mistrza Sauera. Na przykościelnym 
cmentarzu jest wspaniały grobowiec 
właścicieli Trzebiechowa i  Podlegórza 
– von Reyssów. Kolejna miejscowość to 

Klenica z ogromnym kościołem z poł. 
XIX w. Wnętrze z cudownym obrazem 
M.B.  Klenickiej oraz z  osiemnastoma 
kolumnami. We wsi tej jest też pałac 
z poł. XIX w. zbudowany przez Antonie-
go Radziwiłła. Ostatni przystanek to wieś 
gminna Bojadła, usytuowana niedaleko 
przeprawy promowej na Odrze. We wsi 
zespół pałacowo-parkowy z  poł. 
XVIII w. Niestety, stan tej budowli nie 
jest najlepszy, znajduje  się w  trakcie 
odbudowy przez prywatnych właści-
cieli. Zobaczyliśmy również kościół 
konstrukcji szachulcowej z  poł. 
XVIII w. wzniesiony na planie wydłu-
żonego ośmiokąta, z drewnianą wieżą 
zakończoną hełmem. Jest to dawny zbór 
luterański.
Był to kolejny wyjazd w ten region wo-
jewództwa lubuskiego, ale nie ostatni.

Maria Rogacka

U organmistrza
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dla Pogromu, a jego pew-
nym wykonawcą znów był 
Maciej Matuszalski. Remis 
nie powinien krzywdzić 
żadnego zespołu, chociaż 
niedosyt pozostał, ponie-
waż na tyle sytuacji, któ-
re miał zespół z Lubonia, 
to spotkanie powinno się 
rozstrzygnąć na korzyść 
naszych.
Qn 8 października Pogrom 

grał na wyjeździe z Orłami 
Plewiska, gdzie zremiso-
wał 1:1. Bramkę zdobył 
niezawodny Maciej Ma-
tuszalski.

Władysław Szczepaniak

SPORT

Klasa B Grupa III

 1.  Poznań FC  6  16  33:10
 2.  Przemysław Poznań  6  14  17:5
 3.  KSGB Manieczki  7  13  28:7
 4.  Zawisza Dolsk  6  12  14:6
 5.  Pogrom Luboń  6  11  12:12
 6.  Okoń Sapowice  6  11  10:12
 7.  UKS Śrem  7  9  20:12
 8.  Jastrząb Rudniki  7  8  20:14
 9.  KS Szczytniki  7  6  15:23
 10.  Same Kozaki Dobra  7  6  12:38
 11. Orły Plewiska  6  4  9:13
 12.  Odra Poznań  6  4  9:19
 13.  Skra Wielkopolska Otusz  5  3  6:34

W.S.

W pierwszej kolejce Pucharu Polski 
strefy poznańskiej juniorzy Polonii Śro-
da Wlkp. pokonali 19 sierpnia Pogrom 
Luboń 3:2. Następnie 13 września ten 
sam zespół wygrał ze Stellą Luboń 4:1 
20.09 przystąpił do rozgrywek z Luboń-
skim Klubem Sportowym, który na wy-
jeździe zremisował z Kłosem Zaniemyśl 
3:3. W rzutach karnych lepsi okazali się 
gospodarze, którzy pokonali LKS 4:2. 
W  ten sposób wszystkie trzy zespoły 
z Lubonia zakończyły rozgrywki w Pu-
charze Polski.

WS

Puchar Polski

16 września zespół LKS-u rozegrał na 
wyjeździe spotkanie z sąsiadem zza mie-
dzy w tabeli – Wielkopolską Komorniki, 
który zajmował ostatnie miejsce. Od 
początku meczu lubonianie parokrotnie 
zagrozili bramkarzowi z Komornik, ale 
szczelna obrona i czujność gospodarzy 
nie pozwalały na utratę bramki. 
W 15. minucie kibice Komornik docze-
kali się 1. bramki, a 25. minucie było już 
2:0. Niektórzy komentowali, że bramka 
nie powinna być uznana, ponieważ za-
wodnik gospodarzy pomógł sobie ręką. 
Od tego momentu lubonianie zaczęli 
częściej atakować, ale bezskutecznie. 
Oddawali niecelne strzały w  bramkę 
gospodarzy. Co nie wychodziło zawod-
nikom LKS-u, to wykorzystali piłkarze 
z Komornik, którzy przed przerwą zdo-
byli 3. gola. Druga odsłona to zdecydo-

wana przewaga LKS-u, udokumentowa-
na 2.  bramkami zdobytymi przez Da-
miana Krzyżaniaka i Łukasza Małolep-
szego. Należy zaznaczyć, że znów paro-
krotnie popisał się nasz bramkarz – Ra-
fał Cendlak, który wychodził obronną 
ręką z ataków gospodarzy. W końcówce 
meczu gospodarze zdobyli bramkę, usta-
lając ostatecznie wynik na 5:2. Zespół 
Wielkopolska Komorniki wygrał zasłu-
żenie. Lubonianom pozostało szukać 
punktów w następnych spotkaniach.
- 23 września LKS przegrał na wyjeździe 
2:0 z  liderem – Zjednoczonymi Trze-
meszno.
- 30 września LKS podejmował przy ul. 
Rzecznej wicelidera – 1922 Lechię Ko-
strzyn. Nie był to porywający mecz. 
Pierwsza połowa, po bramce zdobytej 
przez Łukasza Małolepszego, zakończy-

LKS – czerwona latarnia ła się nawet niespodzie-
wanym prowadzeniem 
zespołu lubońskiego i za-
nosiło  się na pierwsze 
punkty. Jednak po prze-
rwie goście wyszli na 
boisko bardziej zmobili-
zowani i efekt był taki, że 
zdobyli 3 bramki i jedną 
z  rzutu karnego. Nato-
miast zawodnikom lu-
bońskim zabrakło kon-
dycji i  mobilizacji. 
W drugiej połowie tylko 
dwukrotnie przeprowa-
dzili akcję pod bramką 
gości, uwidoczniła  się 
słaba jakość zespołu. Na-
leży zaznaczyć, że w tym 
meczu w LKS-ie zabrakło 
kilku podstawowych zawodników, co nie 
zmienia faktu, że przydałoby się wzmoc-
nienie w zespole, zwłaszcza wśród na-
pastników, bo sytuacja jest nienajlepsza. 

W tabeli wygląda to coraz gorzej. Rywa-
le umacniają  się punktowo w  ścisłej 
czołówce i  w  środku tabeli. Po meczu 
trener Krzysztof Piskuła nie ukrywał 
swego niezadowolenia, bo doskonale 
wie, że w siedmiu rozegranych meczach 
jego zespół odniósł same porażki. Nie-
stety, 3 punkty, które posiada na swoim 
koncie, to przyznany walkower, powsta-
ły z  błędu działaczy przeciwnika. Na 
dalsze walkowery ma już co liczyć!
- 7 października LKS doznał na wyjeź-
dzie kolejnej porażki, przegrał w Witko-
wie 1:0 z tamtejszą Vitcovią. Jak widać 
w dalszym ciągu nie wiedzie się zawod-
nikom i trenerowi Krzysztofowi Piskule, 
który nie może ze swoim zespołem zdo-
być pierwszych punktów wywalczonych 
na płycie boiska, by opuścić ostatnie 
miejsce w tabeli (czerwona latarna).

Władysław Szczepaniak

Tabela Klasy Okręgowej
Poznań Wschód

 1.  1922 Lechia Kostrzyn  8  21  22:10
 2.  Zjednoczeni Trzemeszno  8  21  21:4
 3.  Wiara Lecha Poznań  8  16  30:16
 4.  TPS Winogrady Poznań  8  15  19:16
 5.  Piast Kobylnica  8  15  15:19
 6.  Victovia Witkowo  8  13  15:16
 7.  Avia Kamionki  8  11  21:17
 8.  Concordia Murowana Goślina  8  9  16:18
 9.  Kłos Zaniemyśl  8  9  12:16
 10.  SKS 13 Poznań  8  9  18:20
 11.  Orkan Jarosławiec  8  7  10:17
 12.  Warta Śrem  8  7  14:23
 13.  Wielkopolska Komorniki  8  6  9:20
 14.  Luboński KS  8  3  8:18

W.S.

n
Mecz LKS-u z Lechią Kostrzyn w Luboniu   fot. Izabella Chodorowska

Qn 16 września zespół Pogromu Luboń 
doznał wysokiej porażki z Zawiszą Dolsk 
6:1. Już od dawna zawodnicy z Lubonia 
nie doznali takiego pogromu. Miejmy 
nadzieję, że to był tylko wypadek przy 
pracy. Jedyną bramkę z  rzutu karnego 
zdobył Maciej Matuszalski.
Qn 23 września zawodnicy z Rzecznej 

zrehabilitowali się za poniesioną poraż-
kę w Dolsku i pokonali po ciekawym 
meczu KSG Brodnicę Manieczki 2:1. 
W 30. minucie Dawid Kubiak zdobył 
prowadzenie i do przerwy było 1:0. 
Druga połowa to dalszy ciąg przewagi 
gospodarzy, ale bramkę wyrównującą 
na 1:1 zdobyli goście. To jednak nie 
załamało piłkarzy z Lubonia, którzy 

strzelając drugiego gola, wywalczyli 
zwycięstwo po bramce Macieja Ma-
tuszalskiego.
Qn 1 października bardzo zacięty poje-

dynek Pogrom stoczył z liderem w tabeli 
– Przemysławem Poznań. Zawodnicy 
lubońscy w pierwszej połowie, przy du-
żej przewadze, stworzyli sobie sporo 
sytuacji do zdobycia bramek, brako-
wało im w  tym dniu tylko szczęścia. 
W 15. minucie Dawid Kubiak zdobył 
prowadzenie, ale goście szybko odrobili 
straty i jeszcze przed przerwą strzelili 
dwie bramki na 1:2. W drugiej połowie 
ponownie nie brakowało emocji, było 
dużo woli walki z obu stron. Pod koniec 
meczu arbiter podyktował rzut karny 

Pogrom w Dolsku

n
Mecz Pogromu Luboń z Brodnicą Manieczki 24 września   fot. Władysław Szczepaniak
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Prawdą jest, że wiceprezes poprosił 
mnie o wgląd do konta i statut klubu, 
poinformowałem jednak Pana Do-
rnę, że oczywiście wszystko to przy-
gotuję, ale dopiero kiedy zakończę 
urlop. Lipiec jest jedynym wolnym 
miesiącem w roku, kiedy mogę spę-
dzić czas z moją rodziną, ponieważ 
zawodowo mam urlop i od lat ten 
miesiąc poświęcam właśnie najbliż-

szym. Również wszystkie grupy mło-
dzieżowe TMS Stella Luboń mają 
wolne i nie trenują. Jest to czas na 
odpoczynek i  regenerację, także 
w sprawach klubowych nic  się nie 
dzieje, więc niezrozumiałe jest dla 
mnie, dlaczego w taki sposób zosta-
ło to w „Wieściach Lubońskich” opi-
sane. Tylko raz o tym rozmawialiśmy 
z Panem Szymonem i nie spodzie-

wałem się, że po moim powrocie 
z urlopu poinformuje mnie, że rezy-
gnuje z  roli wiceprezesa. Powody, 
jakie go do tej decyzji skłoniły, po-
dawał mi jednak zupełnie inne.
Osobiście chciałem podziękować Panu 
Szymonowi za współpracę, którą uwa-
żam za bardzo owocną. Wiele razem 
zrobiliśmy dla klubu i zawsze mogłem 
liczyć na pomoc oraz wsparcie wice-
prezesa. Trochę jest mi przykro, że 
nasza współpraca w  taki sposób  się 
zakończyła i tak została przedstawiona 
przez Pana Szymona.

Dawid Paprocki
prezes TMMS Stella

SPORT

9 września Stella Luboń obchodziła 
95-lecie. Z tej okazji na boisku przy ul. 
Szkolnej odbył  się mecz oldbojów po-
między Stellą i byłymi piłkarzami Polo-
nii Bytom. Goście przyjechali do Lubo-
nia na zaproszenie prezesa Dawida Pa-
prockiego, który wychował się w Byto-
miu i był zawodnikiem Ruchu Radzion-
ków, oraz Józefa Kurzoka – obecnego 
sponsora Stelli, w przeszłości reprezen-
tującego barwy Polonii Bytom (wówczas 

I  liga, obecnie ekstraliga). W drużynie 
gości zobaczyliśmy byłych reprezentan-
tów Polski i  zawodników ekstraklasy, 
m.in.: Edwarda Lonkę, Ryszarda Blocha, 
Janusza Małka. Mecz dostarczył wiele 
emocji. Panowie i dziś wykazali się du-
żym kunsztem piłkarskim. Ostatecznie 
spotkanie zakończyło się wynikiem 5:0 
dla Stelli. Bramki zdobyli: Sławomir 
Kleiber, Paweł Soroko, Jarosław Gnitec-
ki, Łukasz Krzyżaniak, plus 1 bramka 

Na specjalną okazję
Mecz oldbojów Stelli i Polonii Bytom

n
Goście – oldboje z Polonii Bytom, wśród których grał pochodzący stamtąd Dawid 
Paprocki (stoi 2. z lewej)   fot. Władysław Szczepaniak

n
Ekipa chłopaków w słusznym wieku ze Stelli   fot. Władysław Szczepaniak

Qn 16 września na boisku w Niechanowie 
doszło do wielkiej niespodzianki. Zespół 
Pelikana należący do ścisłej czołówki zremi-
sował szczęśliwie ze Stellą 2:2. Lubonianie 
prowadzili po rzucie wolnym 1:0. Bramkę 
zdobył Dawid Jurga. Jednak gospoda-
rze strzelili dwa gole i zeszli na przerwę 
z jednobramkową przewagą. W drugiej 
połowie zawodnicy Stelli jeszcze śmielej 
zaatakowali, przeprowadzając kilka groź-
nych kontr, z których jedna zakończy-
ła się zdobyciem wyrównującej bramki 
na 2:2. Strzelcem był Daniel Smulkowski. 
W meczu było dużo walki, przy odrobinie 
szczęścia lubonianie mogli wyjść z tego 
pojedynku zwycięsko. Niewątpliwie wy-
wiezienie jednego punktu przez młody 
zespół Stelli jest dużym sukcesem. Być 
może to dobry prognostyk na przyszłość.
Qn 1 października w meczu u Maratoń-

czyka Brzeźno okazało się, że lubonianie 
na wyjazdach mocno się mobilizują. To 

drugi wywalczony remis u przeciwników. 
Zaczęło się niepomyślnie, ponieważ go-
spodarze już w drugiej minucie zdobyli 
prowadzenie. Jednak jeszcze przed prze-
rwą, w 45. Minucie, nasi uzyskali remis 
1:1 po rzucie karnym podyktowanym 
przez arbitra, którego wykonawcą był 
Daniel Baran. W drugiej połowie Stel-

Zwycięstwa w zasięgu ręki
Stella Luboń

n
Mecz 7 października przy ul. Szkolnej    fot. Władysław Szczepaniak

samobójcza. Zespoły wystąpiły w nastę-
pujących składach, Polonia Bytom: Da-
wid Paprocki obecny prezes Stelli Luboń, 
Józef Kurzok – sponsor Stelli, Hubert 
Chwolik, Michał Kazana, �omas Obas-
sey, Czesław Bryłka, Przemysław Plewa, 
Bolesław Gruszka, Edward Racki, Ry-
szard Bloch, Karol Zdebik, Marian Za-
lastowicz, Damian Binek, Andrzej Lu-
dyga i Janusz Małek. Stella Luboń: Łu-
kasz Drajer, Sławomir Kleiber, Robert 
Twardowski, Mariusz Ciesielski, Dariusz 
Kelak, Paweł Soroko, Jarek Gnitecki, 
Mateusz Filipiak, Maciej Łukaszewski, 

Marek Korytowski, Robert Lisiecki i Łu-
kasz Krzyżaniak.
Prezes klubu, Dawid Paprocki, składa 
serdeczne podziękowanie Arkadiuszowi 
Nowickiemu, Józefowi Kurzokowi 
i wszystkim zawodnikom, którzy poma-
gali w  organizacji meczu, oraz �rmie 
„Kogucik”. Dziękuje również dla wszyst-
kim kibicom, którzy licznie przybyli na 
obchody. Informuje, że dalsza część 
obchodów Jubileuszu odbędzie się pod 
koniec bieżącego roku.

Władysław Szczepaniak

la miała wyraźną przewagę, ale brako-
wało im szczęścia, gospodarzy ratowały 
poprzeczki i słupki. Jednak zawodnicy 
Z Brzeźna znów wyszli na prowadze-
nie 2:1. Gdy arbiter przedłużył mecz 
w 93. minucie, Marcin Ogrodowczyk 
strzelił bramkę na 2:2. W ten sposób 
uratował 1 punkt. Po meczu trener Se-
bastian Kleiber czuł niedosyt z remisu, 
ponieważ zwycięstwo było w zasięgu ręki.
Qn 7 października na własnym boisku Stel-

la doznała wysokiej porażki z Liderem 

Swarzędz – 2:6. Bramki zdobyli: Daniel 
Baran z rzutu karnego i Marcin Ogrodow-
czyk. Już w 4. minucie spotkania było 2:0 
dla zespołu ze Swarzędza i praktycznie 
do końca mecz rozgrywał się pod dyk-
tando gości. Przed wejściem na boisko 
można było zobaczyć radiowóz policyjny 
z oddziału prewencji w Poznaniu, który 
zabezpieczał ten mecz po incydencie z 23 
września, kiedy kibice Stelli rzucali na 
płytę boiska petardy (czytaj 58).

Władysław Szczepaniak

Klasa A Grupa I

 1.  Czarni Czerniejewo  8  19  41:13
 2.  IKP Olimpia Poznań  8  18  19:7
 3.  Phytopharm Klęka  8  14  9:5
 4.  Polonia II Środa Wlkp  7  13  26:7
 5.  Pelikan Niechanowo  8  13  17:9
 6.  Piast Łubowo  8  11  21:19
 7.  Lider Swarzędz  8  11  18:18
 8.  Klescevia Kleszczewo  8  9  13:24
 9.  Maratończyk Brzeżno  8  9  9:22
 10.  Lechita Kłecko  8  8  15:20
 11.  Jurand Koziegłowy  8  8  12:17
 12.  Pogoń Książ Wlkp  8  8  19:37
 13.  Kłos II Zaniemyśl  8  5  6:15
 14.  Stella Luboń  7  2  10:22

W.S.

Zdaniem Prezesa
Chciałbym ustosunkować się do informacji, jakie podał Pan 
Szymon Dorna na łamach „Wieści Lubońskich”, ponieważ uważam 
że nie do końca są one prawdziwe („WL” 09-2017, str. 50)
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Qn 01.09 – przy ul. Krętej nieznany sprawca 
włamał się do pomieszczenia gospodarczego 
i skradł elektronarzędzia (straty: 3 000 zł).
Qn 01.09 – zatrzymano mieszkankę Lubonia, 

która sprzedała za pośrednictwem portalu in-
ternetowego kosmetyki pochodzące z kradzieży.
Qn 01-17.09 – ze stawu na posesji przy ul. 

Kwiatowej skradziono 150 ryb ozdobnych.
Qn 02.09 – z  niestrzeżonego parkingu przy 

ul. Wschodniej skradziono 
renaulta (straty: 68 000 zł).
Qn 03.09 – mieszkaniec ul. 

Jachtowej zgłosił na policję, 
że przywłaszczono sobie 
jego mienie (meble oraz 
laptopa – straty: 3 000 zł).
Qn 03.09 – przy ul. Dworco-

wej, za dworcem kolejowym, 
pociąg jadący w  kierun-
ku Puszczykowa potrącił 
śmiertelnie mężczyznę na 
torze (szerzej czytaj obok).
Qn 03.09 – przy ul. Sobie-

skiego zatrzymano nietrzeź-
wego kierowcę (2,1 promila).
Qn 04.09 – przy ul. Źródlanej skradziono koło 

od BMW (straty: 2 000 zł).
Qn 07.09 – z parkingu CH Factory przy ul. 

Dębieckiej skradziono �ata Ducato ze znaj-
dującą się w nim gotówką 16 650 zł (straty: 
120 000 zł).
Qn 07.09 – mieszkanka ul. 3  Maja zgłosiła, 

że podczas awantury sąsiad uderzył ją pię-
ścią w twarz, w wyniku czego poczuła silny 
ból ucha. Udzielono jej pomocy medycznej.

Qn 08.09 – mieszkaniec ul. Akacjowej zgłosił, 
że nieznany mężczyzna pod pozorem spraw-
dzenia forda u mechanika, przywłaszczył so-
bie pojazd razem z kluczykami i dowodem 
rejestracyjnym (straty: 1 400 zł).
Qn 09.09 – przy ul. Mickiewicza zatrzymano 

nietrzeźwego kierowcę (1,1 promila).
Qn 11.09 – przy ul. Sobieskiego jadący samo-

chodem marki KIA nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu i zderzył się z ro-
werzystą. Ten doznał ob-
rażeń ciała i tra�ł do szpi-
tala, gdzie go operowano.
Qn 12.09 – przy ul. Żabi-

kowskiej zatrzymano nie-
trzeźwego motorowerzystę 
(0,8 promila).
Qn 13.09 – przy ul. Wschod-

niej przywłaszczono so-
bie telefon komórkowy 
należący do mieszkanki 
tej ulicy (straty: 1 200 zł).
Qn 14.09 – przy ul. Żabi-

kowskiej nieznany sprawca 
przywłaszczył sobie zgubioną przez luboniankę 
kartę płatniczą, a następnie dokonał za jej po-
mocą nieuprawnionej transakcji (straty: 78 zł).
Qn 18.09 – z niezabezpieczonego pomieszcze-

nia mieszalni lakierów przy ul. Przemysłowej 
skradziono: części samochodowe, rowery, na-
rzędzia i gotówkę w kwocie 1 300 zł. Sprawcę 
zatrzymano w  wyniku pościgu, skradzione 
mienie odzyskano.
Qn 18.09 – przy ul Żabikowskiej zatrzymano 

nietrzeźwego kierowcę (1,4 promila).

SPORT / POLICJA-STRAŻ

23 września, w  5.  Kolejce, zawodnicy 
Stelli podejmowali na własnym boisku 
beniaminka, a  jednocześnie czołowy 
zespół w tych rozgrywkach – IKP Olim-
pia Poznań. Przy dużej przewadze gości, 
którzy do przerwy prowadzili już 3:0, 
zanosiło się na ich wysokie zwycięstwo. 
Jednak w drugiej połowie meczu, która 
trwała tylko 19 minut, Stelli udało  się 
zdobyć bramkę na 1:3, a  jej zdobywcą 
był Daniel Baran, i właściwie to wszyst-
ko, co można by powiedzieć o grze za-
wodników.
W 64. minucie spotkania doszło do 
niecodziennego wydarzenia. Główny 
arbiter – Jacek Borda – z  asystentami 
liniowymi Łukaszem Jaskólskim i Łuka-
szem Chumskim zakończyli mecz ze 
względu na zagrożenie bezpieczeństwa. 
W  protokole opisanym przez sędziów 
przeczytaliśmy: W 64. minucie zawody 
zostały zakończone z  powodu rzucenia 
petardy w bramkarza drużyny gości, Ka-
mila Lesińskiego z IKP Olimpii Poznań. 
Od początku zawodów w sektorze gospo-
darzy odpalano petardy hukowe i  race 
świetlne. Bramkarz drużyny gości, Kamil 
Lesiński, po incydencie z petardą z 64. mi-
nuty zgłasza ból głowy oraz uszu. Brak 
służb ochrony.
Tyle w orzeczeniu sędziowskim. Według 
nas, ten czarny scenariusz i bezmyślność 
kibiców gospodarzy może zarząd Stelli 
dużo kosztować. Teraz będziemy czekać 

na decyzję komisji dyscyplinarnej przy 
WZPN.
Po meczu trener Sebastian Kleiber 
powiedział: Wiedzieliśmy, że Olimpia 
ma niezłą drużynę. Do 15.  minuty 
wszystko wyglądało dobrze. W  ciągu 
minuty straciliśmy 2 gole. Było wiado-
mo, że o korzystny wynik będzie ciężko. 
Dawno nie widziałem drużyny, która 
tak szybko, ciekawie i składnie rozgry-
wa akcje. Po przerwie, gdy przegrywa-
liśmy już 3 bramkami, Daniel Baran 
strzelił dla nas gola. Poprawiliśmy grę 
i  było dużo lepiej a  wtedy nastąpiło 
wydarzenie z petardą wyrzuconą przez 
naszych kibiców, która niestety spadła 
obok bramkarza gości. W 64. minucie 
sędzia zakończył mecz. Jest mi przykro 
z powodu ich zachowania, gdyż dotych-
czas wielu przyjezdnych trenerów chwa-
liło naszą „lożę szyderców” za atmosfe-
rę na trybunach. Teraz będą na klub 
inaczej patrzeć i  do tego posypią  się 
kary dla Stelli. Trudno mi zrozumieć 
ten występek, tym bardziej, że sędzia 
przed spotkaniem ostrzegał – jedna 
rzucona raca i  kończy zawody. Nasz 
„kociołek” o  tym doskonale wiedział, 
bo przekazali im to kapitan wraz z kie-
rownikiem drużyny, dlatego to, co  się 
wydarzyło, jest to dla mnie niezrozu-
miałe i nie do zaakceptowania. Potrze-
bujemy ich dopingu, bo przy kibicach, 
którzy stwarzają fajną atmosferę, o wie-

Skandal na boisku Stelli

le lepiej się gra. Jednak wszystko musi 
być przemyślane, bezpieczne dla zawod-
ników.
Prezes Stelli, Dawid Paprocki, również 
zabrał głos w tej sprawie: To co wydarzy-
ło się na meczu z IKP Olimpia Poznań nie 
powinno mieć miejsca i jest nam ogrom-
nie przykro z  tego powodu. Słynęliśmy 
z dobrego, kulturalnego dopingu, ale teraz 
nie będziemy w ten sposób postrzegani. 
Wszyscy w środowisku piłkarskim będą 
nas odbierać w sposób negatywny. Zosta-
ły podjęte pierwsze kroki do poprawy 
bezpieczeństwa. Czekamy na karę 
z WZPN, poza walkowerem. Nie stać nas 

na płacenie kar za głupie, nieprzemyślane 
wybryki i  nie będziemy tolerować tego 
typu zachowań. Klub wyciągnie wnioski 
z wybryku, który się wydarzył. Zrobimy 
co tylko możemy, aby zapewnić bezpie-
czeństwo naszym zawodnikom, sędziom 
oraz kibicom. Jeśli zostaniemy zmuszeni, 
to będziemy rozgrywać mecze bez udzia-
łu publiczności. Nie jesteśmy bogatym 
klubem i  ledwo na wszystko wystarcza, 
a z czego zapłacimy karę, nie wiem. Dla 
nas tego typu zachowanie to wielki pro-
blem. Na profesjonalną ochronę nas po 
prostu nie stać!

Władysław Szczepaniak

n
Race w Loży Szyderców na boisku przy ul. Szkolnej. Z lewej widać rozbłysk petardy, 
która eksplodowała na murawie w okolicy bramki   fot. www.olimpiapoznan
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We wrześniu w Luboniu 
skradziono 3 samochody. 
Policja zatrzymała 4 nie-

trzeźwych kierowców 
i złapała na gorącym 

uczynku lub w bezpośred-
nim pościgu 7 sprawców 
oraz osobę poszukiwaną. 

Wylegitymowała 
307 osób

Qn 19.09 – mieszkanka ul. Kurowskiego zgło-
siła, że w nieustalony sposób wypłacono z jej 
konta bankowego 424 zł.
Qn 19.09 – podpalono skodę zaparkowaną 

przy ul. Hibnera. Samochód uległ całkowite-
mu zniszczeniu. Uszkodzony został również 
zaparkowany obok opel. Na miejscu biegły 
z zakresu pożarnictwa i technik kryminali-
styki zabezpieczyli stosowne ślady.
Qn 20.09 – w sklepie „Skrzat” przy ul. Żabi-

kowskiej skradziono klocki Lego Mindstorns 
(straty: 1 400 zł).
Qn 20.09 – mieszkanka ul. Żabikowskiej zgło-

siła policji, że wyłudzono od niej 3 000 zł.
Qn 22.09 – przy ul. 11  Listopada nieznany 

sprawca skradł z iveco saszetkę z dokumen-
tami i  pieniędzmi, kluczyki samochodowe 
oraz klucze do mieszkania (straty: 400 zł).
Qn 23.09 – mieszkaniec ul. Kościelnej zgłosił, 

że z jego telefonu komórkowego skopiowano 
dokumenty z  poczty e-mail. Jak twierdził, 
w tym celu musiało dojść do złamania hasła 
zabezpieczającego.
Qn 24.09 – skradziono renaulta zaparkowa-

nego przy ul. Sienkiewicza (straty: 27 000 zł).
Qn 25.09 – nieznany sprawca włamał się przez 

taras do domu jednorodzinnego przy ul. 

Traugutta i skradł złotą oraz srebrną biżuterię, 
dwa złote zegarki i komputer do nurkowania 
(straty: 4 700 zł). Następnie kilka posesji dalej, 
podczas obecności domowników włamał się 
przez okno na piętrze do innego budynku 
i skradł sakiewkę z monetami, dwa zegarki 
i 100 zł. Spłoszony przez właściciela, uciekł. 
Na miejscu technik kryminalistyki zabezpie-
czył ślady (straty: 2 000 zł).
Qn 26.09 – z posesji przy ul. Wawrzyniaka 

skradziono rower o wartości 3 000 zł. Sprawcę 
zatrzymano na gorącym uczynku, a pojazd 
odzyskano.
Qn 27.09 – przy wejściu do hipermarketu 

Intermarche na ul. Żabikowskiej nieznany 
sprawca przywłaszczył sobie pozostawiony tam 
portfel z dokumentami i pieniędzmi, należą-
cy do mieszkańca Poznania (straty: 350 zł).
Na podstawie danych Policji

Paweł Wolniewicz

Kolejne znakowanie rowerów w ramach pro-
gramu prewencyjnego „Poznański Rower – 
Bezpieczny Rower”, w  Komisariacie Policji 
(ul. Powstańców Wlkp.  42) – 24 i  31 paź-
dziernika w godz. 10 – 13.

W niedzielę, 3 września, maszynista pociągu relacji Poznań-Grodzisk Wlkp., ja-
dącego w kierunku Puszczykowa, zauważył za lubońskim dworcem mężczyznę 
idącego torem (przemieszczał się w tym samym kierunku co pociąg). Pomimo 
wysyłanych przez maszynistę sygnałów ostrzegawczych pieszy nie zszedł z toru 
i został potrącony. Po zatrzymaniu składu ujawniono leżące na torach zwłoki męż-
czyzny. Na miejscu przeprowadzono czynności pod nadzorem Prokuratury Rejo-
nowej Poznań-Wilda z udziałem technika kryminalistyki. Ustalono, że denat miał 
68 lat. Był to czwarty w tym roku śmiertelny wypadek na torach w naszym mieście.

PAW

Kolejna śmierć na torach
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POLICJA-STRAŻ

We wrześniu strażacy z  Ochotniczej 
Straży Pożarnej interweniowali w  20 
razy. Interwencje miały miejsce w Lu-
boniu, Łęczycy, Wirach, Komornikach, 
Chomęcicach i na autostradzie A2. W ta-
beli prezentujemy akcje.

Noc w remizie
Oj działo się! 22 września, o  godz.  17 
rozpoczęła  się specjalna zbiórka Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej w Lubo-
niu. Było to wyjątkowe spotkanie. Po 
rozpakowaniu się, załatwiono wszystkie 
sprawy organizacyjne. Uczestników po-
informowano m.in. o tym, że czeka ich 
niezapomniana noc, pełna atrakcji oraz 
wyzwań. O godz. 17.30 drużyna zeszła 
na parter. Tam już czekali na nich dru-
howie z OSP oraz szkolenie z ratownic-
twa wysokościowego, gdzie młodzi na-
uczyli się wiązać węzły. Następnie dru-
żyna udała się na wieżę. Tam każdy miał 
za zadanie zjechać po kilkumetrowej 
linie w dół. Wbrew pozorom, nie było 
to proste zadanie. – Najgorzej było za 
pierwszym razem, kiedy trzeba było pu-
ścić  się barierki. Potem już było dobrze 
– mówi uczestnik. Warsztaty z ratownic-
twa wysokościowego przygotował st. asp. 

Waldemar Pruss oraz dh Maciej Rut-
kowski.
Po ćwiczeniach przyszedł czas na posi-
łek. Na kolację przewidziano pizzę. Tu-
taj pojawiła się niespodzianka, ponieważ 
przygotowane było tylko ciasto oraz 

wszystkie składniki. Zadaniem każdego 
uczestnika było przygotowanie swojej 
pizzy. Po posiłku przewidziano czas na 
krótki odpoczynek. Kolejnym punktem 
programu była projekcja �lmu pt. „Stra-
żacki pies”. Oczywiście podczas emisji 
nie zabrakło coli czy popcornu. Po obej-
rzeniu �lmu wywołano małą walkę na 
poduszki. Następnie wszyscy udali  się 
na spoczynek.
Dokładnie o godz. 2.30 w jednostce roz-
legł  się alarm. Wszyscy niezwłocznie 
przebrali się, a następnie zbiegli do ga-
rażu. Tam dowiedzieli się, że powodem 
nocnej pobudki jest wyjazd na poszuki-
wania zaginionej osoby. Po przekazaniu 
wytycznych, wszyscy udali się do lasu. 
Tam na uczestników czekało kilka nie-
spodzianek. Po około 20 minutach od-
naleziono zaginioną osobę. Okazało się, 
że ma on złamaną nogę i  nie może 
sam się poruszać. Po udzieleniu pierw-

Kronika strażacka

LP DATA ADRES RODZAJ INTERWENCJI
1. 04.09.2017 Luboń, ul. Rzeczna Zalana piwnica
2. 05.09.2017 Luboń, ul. Źródlana Otwarcie mieszkania
3. 06.09.2017 Komorniki DK-5 Wypadek
4. 09.09.2017 Luboń, ul. Kołłątaja Otwarcie mieszkania
5. 09.09.2017 Luboń, ul. Nagietkowa Zalana piwnica

6. 11.09.2017 Luboń, ul. Armii Poznań Usuniecie zagrożenia 
(szerszenie)

7. 13.09.2017 Chomęcice, ul. Poznańska Lądowanie Śmigłowca LPR
8. 13.09.2017 Wiry, ul. Łęczycka Próba samobójcza
9. 14.09.2017 Luboń, ul. Armii Poznań Wypadek

10. 19.09.2017 Luboń, ul. Asnyka Pożar samochodów
11. 19.09.2017 Luboń, ul. Wojska Polskiego Powalone drzewo
12. 22.09.2017 Autostrada A-2 Wypadek
13. 23.09.2017 Komorniki, ul. Poznańska Zadymienie warsztatu
14. 27.09.2017 Luboń, ul. Poznańska Nadłamany konar drzewa
15. 28.09.2017 Wiry, ul. Komornicka Kolizja
16. 28.09.2017 Luboń, ul. Platanowa Plama oleju

17. 28.09.2017 Luboń, ul. Platanowa-
Kasztelańska Plama oleju

18. 28.09.2017 Łęczyca, ul. Poznańska Kolizja
19. 30.09.2017 Luboń, ul. Armii Poznań Pożar automatu
20. 30.09.2017 Komorniki, ul. Dworcowa Monitoring

szej pomocy poszkodowanemu, za po-
mocą deski ortopedycznej, przetrans-
portowano go do samochodu. Po symu-
lowanej interwencji, wszyscy uczestnicy 
udali się do strażnicy na zasłużony od-
poczynek.
O godz. 9 była pobudka. Na młodzież 
czekały już pyszne tosty. Po posiłku 
przyszedł czas na ostatnie ćwiczenia. 
Każdy uczestnik miał za zadanie wejść 
w pełnym umundurowaniu do zadymio-
nego pomieszczenia, a następnie odna-
leźć białego pluszowego misia. Następnie 
drużyna miała za zadanie posprzątać 
pomieszczenia, w których prowadzono 
zajęcia. Zbiórkę zakończono o godz. 14.

Zapraszamy do obejrzenia �lmiku i zdjęć 
z tego wydarzenia.

Dziękujemy �rmie „Pierogarnia MALI-
BU” za zakup składników do pizzy, a tak-
że za wypożyczenie urządzenia, dzięki 
któremu było możliwe przygotowanie 
dużej ilości tostów. Dziękujemy także 
DJ-owi Łysy za użyczenie urządzenia, 
przy pomocy którego mogliśmy zadymić 
pomieszczenie.
W swoim imieniu dziękuję wszystkim 
druhom za pomoc w  przygotowaniu 
zbiórki. Dziękuję, że można na was li-
czyć, nawet o 2:30!

Maciej Splisgart
OSP Luboń

n
Uczestnicy nocy w remizie strażackiej

n
Ćwiczenia ze spuszczania na linie podczas nocy u strażaków

Wrzesień 2017 r. to 647 interwencji pod-
jętych przez strażników miejskich.
W 92.  przypadkach nasze działania 
skierowane były wobec kierujących 
pojazdami mechanicznymi, którzy nie 
przestrzegali przepisów ruchu drogo-
wego w zakresie postoju i zatrzymania. 
Gros z nich dotyczyło wykroczeń dro-
gowych na terenie tzw. Nowego Cen-
trum Lubonia. Już niebawem zakoń-
czy się kolejny etap modernizacji ulic 
w tym rejonie i z pełną konsekwencją 
będziemy egzekwować przepisy w tym 
zakresie. W tym miejscu pragnę przy-
pomnieć, iż postój w obrębie skrzyżo-

wania (także ronda) to grzywna man-
datowa w  wysokości 300  zł oraz 1 
punkt karny, natomiast za postój na 
przejściu dla pieszych lub przejeździe 
dla rowerzystów, albo w  odległości 
mniejszej niż 10 metrów przed tym 
przejściem lub przejazdem, to mandat 
stuzłotowy i jeden punkt karny.
Ponadto 13 naszych interwencji było 
związanych z zanieczyszczeniem drogi 
publicznej. Doprowadziliśmy także do 
usunięcia z terenów publicznych 4. wra-
ków pojazdów mechanicznych. 
W 57. przypadkach interweniowaliśmy 
na zgłoszenia dotyczące zapisów „Regu-

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

laminu utrzymania porządku i czystości 
na terenie Miasta Luboń”. Przeprowadzi-
liśmy także 11 kontroli rachunków na 
wywóz nieczystości płynnych i stałych.
Wraz z funkcjonariuszami Komisariatu 
Policji w Luboniu wykonaliśmy 10 ko-
lejnych patroli, których podstawowym 
celem była kontrola przestrzegania za-
pisów „Ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. 
104 nasze interwencje były w minionym 
miesiącu związane z  tym tematem. Za 
spożywanie alkoholu w  miejscach pu-
blicznych strażnicy miejscy nałożyli 19 
mandatów karnych kredytowanych. 
Wraz z lubońskimi policjantami, a także 
samodzielnie, wykonaliśmy w pierwszym 
miesiącu nowego roku szkolnego 25 
patroli skierowanych przede wszystkim 
na kontrolę rejonów przyległych do 
placówek oświatowych.

Interwencji związanych z  nieprze-
strzeganiem przez właścicieli czwo-
ronogów środków nakazanych i zwy-
kłych przy trzymaniu zwierząt było 
we wrześniu 12.
Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej dokonaliśmy 8 kontroli w miej-
scach zamieszkania osób korzystają-
cych z pomocy tej instytucji. Na po-
trzeby MOPS-u wykonaliśmy także 
jeden konwój wartości pieniężnych.
We wrześniu strażnicy miejscy zabez-
pieczali ład i porządek podczas „Biby 
w Lasku”, „Eko-pikniku” w Wiśniowym 
Sadzie, a  także podczas modlitwy 
o stan polskiego narodu, która odby-
ła  się na Wzgórzu Papieskim. Poma-
galiśmy także przy przeprowadzeniu 
festynu parafialnego w parafii pw. Św. 
Jana Bosko.

SM
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Po uruchomieniu na urządzeniu mobil-
nym aplikacji „Moja Komenda” mamy 
do dyspozycji 3 zakładki: LISTA – jed-
nostki policji posegregowane od tych 
najbliżej do najdalej położonych, MAPA 
– lokalizacja wszystkich jednostek Poli-
cji na mapie, O APLIKACJI – krótki opis 
działania oraz cel programu. W pierwszej 
zakładce można wybrać z listy interesu-
jącą nas jednostkę Policji, a po przejściu 
dalej otrzymujemy jej dane kontaktowe 
oraz możliwość wykonania telefonu. 
Jednocześnie mamy kolejne zakładki do 
wyboru (trzy pierwsze wymagają dostę-
pu do Internetu, o czym zostajemy po-
informowani): NAWIGUJ – zostajemy 
poprowadzeni do aktualnie wybranej 
jednostki Policji, TRASA – droga od 
aktualnej pozycji do jednostki Policji 
przedstawiona na mapie, STREET VIEW 
– otoczenie jednostki Policji w  ujęciu 
panoramicznym, DZIELNICOWY – 
lista dzielnicowych pracujących w wy-
branej aktualnie jednostce Policji. Moż-
na wybrać dzielnicowego z  listy lub 
wyszukać po imieniu i  nazwisku lub 
ulicy, która znajduje się w jego rejonie. 
Po wybraniu konkretnego dzielnicowe-
go uzyskujemy jego adres mailowy, nu-
mer telefonu stacjonarny i komórkowy 
oraz wykaz ulic znajdujących się w jego 
rejonie. Jeśli w  podstawowej zakładce 
LISTA nie interesuje nas najbliższa jed-

nostka Policji lub po prostu nie wiemy, 
jaki dzielnicowy odpowiada za bezpie-
czeństwo na interesującym nas obszarze, 
wtedy zamiast wybierać z listy, klikamy 
lupę na górze strony w celu wyszukania 
dzielnicowego: WYSZUKAJ JEDNOST-
KI – jeśli znamy nazwę jednostki Policji, 
WYSZUKAJ DZIELNICOWEGO PO 
NAZWISKU – jeśli znamy jego nazwi-
sko, WYSZUKAJ DZIELNICOWEGO 
PO ADRESIE – nie chodzi tutaj o adres 
jednostki Policji, ale ogólnie – o intere-
sujący nas adres. Można podać ulicę, 
numer domu lub miejscowość, a otrzy-
mamy w formie listy wyniki ułożone od 
tych najbardziej pasujących – w zależ-
ności od kompletności danych użytych 
do wyszukiwania, będą to jednostki 
Policji położone najbliżej interesującego 
nas miejsca lub konkretny rejon i przy-
pisany do niego dzielnicowy.

Aby aplikacja mogła poprawnie określać 
odległość pomiędzy użytkownikiem 
a jednostką Policji (na liście lub mapie), 
urządzenie mobilne musi mieć włączo-
ne funkcje lokalizacyjne (za pomocą 
WiFi, sieci komórkowej lub GPS). Jeśli 
użytkownik zmieni swoje położenie, to 
wyświetlane odległości niestety nie są 
aktualizowane na bieżąco. Trzeba po-
nownie uruchomić aplikację.

Rafał Wojtyniak

Dzielnicowy poszukiwany
Instrukcja obsługi aplikacji „Moja Komenda” pozwalającej wyszukać 
swojego dzielnicowego i pomoc w dowolnej jednostce policji w Polsce

Qn Kochanym Rodzicom – Elżbiecie 
i Zdzisławowi Wiórkom – z okazji 
45. rocznicy ślubu, najserdeczniejsze 
życzenia na dalsze wspólne lata życzą 
dzieci z rodzinami.
Qn Z okazji 25-lecia ślubu Kasi i Leszka 

Włodarczków – samych słonecznych 
dni na dalsze wspólne lata życzy Kinga.
Qn Złotym Jubilatom – Łucji i  Ma-

rianowi Machińskim – pragnie-
my złożyć szczere życzenia: miłości, 
zdrowia i powodzenia. A każdy rok 
razem spędzony niech będzie piękny 
i wymarzony. Z okazji 50.  rocznicy 
ślubu życzenia składają Zo�a i Zbysz-
ko Michalscy.
Qn Kochanym Rodzicom – Renacie 

i Maciejowi Stemplewskim – z okazji 
25. rocznicy ślubu życzymy kolejnych 
lat w zdrowiu, szczęściu i miłości oraz 
wszelkiej pomyślności w  realizacji 
swoich marzeń i  planów na dalsze 
lata wspólnego życia – córka Paulina 
z Marcinem.

Qn Kochanym Jubilatom – Rena-
cie i  Maciejowi Stemplewskim 
– 25 lat przeżyć razem to nie lada 
sztuka. Każdy z nas takiej wytrwa-
łej miłości szuka. Niech Wam się 
Kochani dalej szczęśliwie życie 
toczy, a miłosny amorek każdego 
dnia spojrzenie Wasze miłością 
zauroczy. Abyśmy za kolejne 25 lat 
Waszego małżeństwa szczęśliwie się 
spotkali i jeszcze radośniej te lata 
wspominali. Życzymy Wam Kocha-
ni z serduszka szczerego, abyście 
z  pięknego jubileuszu srebrnego 
szczęśliwie wytrwali do jeszcze 
piękniejszego – złotego. Rodzice.

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

Kolacja we dwoje

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)

Qn Panu Stasiowi Malepszakowi z okazji 
okrągłych, wspaniałych urodzin życzymy 
zdrowia i błogosławieństwa Bożego na 
każdy dzień, nowych sukcesów w odkry-
waniu lokalnych dziejów i radości ducha 
– Stowarzyszenie „Forum Lubońskie” 
i redakcja „Wieści Lubońskich”.
Qn Stu lat i jednego westernowego dnia 

dłużej z  okazji urodzin Hanny Hof-
man, Bartka Kuśmirka oraz Magdale-
ny Dziembowskiej życzy Kowbojskie 
Miasteczko w Luboniu.
Qn Stu lat i  jednego dnia westernowe-

go dłużej z okazji urodzin dla Jaśminy 
Grześkowiak życzą przyjaciele z Kow-
bojskiego Miasteczka w Luboniu.
Qn Leokadii Rogal z  okazji urodzin – 

wszystkiego najlepszego, nadziei, wiary 
w  siebie, trafnych zrządzeń losu – ile 
gwiazd na niebie, morza radości i bez-
kresnej miłości… Z całego serca życzą 
Ci Zo�a i Zbyszko Michalscy z rodziną.
Qn W dniu imienin Leokadii Rogal, peł-

nym radości, życzymy aby uśmiech na 
Twej twarzy gościł! Niech się spełniają 
zawsze Twe życzenia, a smutek i cierpie-
nie idą w zapomnienie. Błogosławieństwa 
Bożego i życia długiego z całego serca 
życzą H.J. Michalscy z rodziną.

Qn Z okazji imienin – moc najserdecz-
niejszych życzeń, dużo zdrowia, szczęścia 
oraz stu lat dla Pani Jadwigi Kurowskiej 
życzy Maria N. z rodziną.
Qn Z bukietem róż nie mogę przyjść, by 

złożyć Pani życzenia, więc w  słowach 
mych wyrażam myśl – niech spełnią się 
marzenia. Pani Tereni Matuszewskiej 
życzenia składa Maria Niećkowiak z Ma-
teuszem. Dołączam życzenia błogosła-
wieństwa Bożego.
Qn Przewodniczącej Rady Miasta Lu-

boń – Pani Teresie Zygmanowskiej – 
życzymy satysfakcji z służby dla miasta 
i mieszkańców, zdrowia i pomyślności 
w życiu osobistym.
Qn Prezesowi Stowarzyszenia Kultural-

no-Oświatowego „Forum Lubońskie” 
– Tadeuszowi Waliczakowi – zdrowia, 
sukcesów gołębiarskich i satysfakcjonu-
jących powodów do aktywności życzy 
zarząd i redakcja „Wieści Lubońskich”.
Qn Pracownikom służby zdrowia z Lu-

bonia, z okazji ich święta (18 październi-
ka, wspomnienie św. Łukasza) życzymy 
harmonii w systemie opieki zdrowotnej, 
ułatwień w trudnej służbie chorym i po-
myślności w życiu prywatnym.

Z serca

poczynku dla dzieci z Białorusi. 
Przez 18 lat (do lipca br.) redago-
wała kronikę szkolną, dokumen-
tując wydarzenia i sukcesy szko-
ły, a jednocześnie współpracując 
z prasą lokalną, m.in. „Wieściami 

Lubońskimi”. Ponadto pani Bogumiła wdro-
żyła projekty wychowawcze i  edukacyjne, 
m.in.: „Odkrywamy nasze talenty”, „Ro-
dzice czytają dzieciom”, „W zdrowym cie-
le – zdrowy duch”, „Piszę, więc umiem 
pisać”. W  ubiegłym roku zrealizowała 
projekt międzyprzedmiotowy „Krajobra-
zy Ziemi” z nauczycielem j. angielskiego. 
Za osiągnięcia zawodowe pani Bogumiła 
została uhonorowana przed rokiem Me-

dalem Komisji Edukacji Narodowej, trzy-
krotnie otrzymała nagrodę Burmistrza 
Miasta Luboń (2004, 2012, 2015). Wielo-
krotnie była też nagradzana przez dyrek-
tora Cieszkowianki. Poza pracą, pasją 
życia pani Bogumiły są kwiaty. Ma ich 
wiele w  domu i  w  ogrodzie. Uwielbia 
również wyprawy przyrodnicze, także te 
bardzo egzotyczne, które pomagają prze-
kazywać wiedzę uczniom. Mówi do nich: 
Nie bójmy się marzyć. Nie bójmy się realizować 
naszych marzeń. Wszystko, co nas w życiu 
spotyka, jest wynikiem naszych działań lub 
braku naszych działań. Działajmy.
Laureatkom gratulujemy.

PAW

Nagrody kuratora

cd.  
ze str. 
53

Luboński Klub Biegacza zaprasza mło-
dych miłośników biegania na kolejną 
edycje biegu „Mały Patriota”. Tym razem 
impreza odbędzie  się 5  listopada 
o godz. 12 na stadionie miejskim w Lu-
boniu przy ul. Rzecznej. Biegi będą roz-
grywane na różnych dystansach, w za-
leżności od wieku dziecka. Najmłodsze 
(do 4 lat) będą pokonywać dystans 100 
metrów, a najstarsze (15 lat) przebiegną 
po bieżni 1600 metrów. Z uwagi na bar-
dzo duże zainteresowanie i cieszące się 
bardzo dużą popularnością bieganie 
w  naszym mieście postanowiliśmy 
zwiększyć limit uczestników do 300 

dzieci. W  ramach wpisowego każdy 
uczestnik otrzyma pakiet startowy z nu-
merem, a po zakończeniu ciepły posiłek 
oraz specjalnie odlewany z  tej okazji 
okolicznościowy medal. Ponadto zwy-
cięzcy poszczególnych kategorii wieko-
wych (za wyjątkiem najmłodszych) zo-
staną nagrodzeni pucharami.
Serdecznie zapraszamy �rmy, które w ra-
mach biegu chciałyby wystawić swoje 
stoiska i  promować zdrowy, sportowy 
tryb życia. Szczegóły na stronie www.
malypatriota.lubonskikb.pl lub telefo-
nicznie 507-062-767

Luboński Klub Biegacza

Mali patrioci na start
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Zabawa polega na odgadywaniu cieka-
wych i charakterystycznych miejsc w Lu-
boniu. Prosimy określić, co przedstawia 
opublikowana fotogra�a i gdzie obiekt się 
znajduje. Odpowiedzi można przesyłać 
(również pocztą elektroniczną), dostar-

czać do redakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 
62) albo wrzucać do niebieskich skrzy-
nek „Wieści Lubońskich” na terenie mia-
sta. Kartki z dopiskiem: „Zgadnij, co to” 
muszą być podpisane imieniem i nazwi-
skiem uczestnika konkursu. Wśród tych, 

którzy nadeślą poprawne 
odpowiedzi, rozlosujemy 
upominki. Prosimy też 
o nadsyłanie swoich pro-
pozycji (fotogra�i).
Opublikowane w  ubie-
głym miesiącu zdjęcie 
przedstawiało ponie-
miecki budynek gospody 
przy placu Edmunda 
Bojanowskiego z począt-
ku XX  wieku. Ostatnią 
gastronomiczną funkcję 
w nim pełniła, działają-
ca jeszcze w  latach 80. 
ub. wieku restauracja 
„Zachęta”. Spośród po-
prawnych odpowiedzi 
wylosowaliśmy tę, którą 
nadesłała Maria Bana-
chowicz z ul. Drzymały. 
Po odbiór niespodzianki 
zapraszamy do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/62) 
w godzinach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

n
Budynek gospody kolonii niemieckiej w Żabikowie 
z początku XX wieku, przy placu Edmunda Bojanow-
skiego, który pełnił funkcję restauracji aż do lat 80. Po 
wojnie właścicielem był Szukała. W miejscu tym ,na 
tyłach lokalu znajdowało się kino „Znicz” i biblioteka, 
a obok stała muszla koncertowa. Dziś, w pierzei od stro-
ny placu mieszczą się: apteka i sklep mięsny, a na pię-
trze kancelaria prawna (wcześniej – mieszkanie). W głę-
bi, obiekt rozbudowano i zaadoptowano na cele �rmy 
„Sobolewski-Haft”   fot. Hanna Siatka

n
Zgadnij, co to za charakterystyczny obiekt (pokazany z lotu ptaka), i gdzie się znaj-
duje?   fot. Rafał Wojtyniak

Nasza krzyżówka
Poziomo:
 1.  cyklistyka
 4.  rodzaj naleśnika
 5.  część należności płat-

nej w terminie
 6.  automatyczny za-

mek do drzwi
 7.  czołg
 9.  posążek
 14.  iglaste drzewo lub krzew
 15.  imitacja
 16.  reperacja
 17.  wypuszczenie przez bank 

pieniędzy do obiegu
 20.  ogólnie o sportach takich, 

jak: biegi, skoki, boks
 23.  środek przeciwbólo-

wy, przeciwgorączkowy
 26.  ryba z rodzaju karpiowatych

 29.  nazwa sztucznych kop-
ców kamiennych

 30.  celtycka nazwa Wielkiej Brytanii
 31.  najdłuższe i najsztywniejsze 

pióra w ptasich skrzydłach
 32.  jaźń
 33.  towarowy wagon samowyładowczy
 34.  ptak drapieżny cenio-

ny w sokolnictwie

Pionowo:
 1.  największy instrument smyczkowy
 2.  karczmarz
 3.  dwubój narciarski
 8.  wodospad
 10.  znak rodowy Indian
 11.  stan podobny do snu
 12.  efekt promieniowania

 13.  rakiety na buty ułatwiają-
ce chodzenie po śniegu

 14.  śledzenie, pilnowanie
 17.  osoba dobrowolnie opusz-

czająca kraj ojczysty
 18.  dawna nazwa mieszkań-

ca półwyspu Pirenejskiego
 19.  marka czeskich motocykli
 21.  polski zespół rockowy, jeden z pre-

kursorów polskiego heavy metalu
 22.  nestor
 24.  przednia część statku
25. utwór muzyczny na dzie-

więć instrumentów
26. barwa, farba, barwnik
27. mówca, orator
28. okrętkowy, łańcuszkowy, fastryga

oprac. Bernard Stachowiak

Litery z  pól ponumerowanych od 1 do 14 
utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu do 
kuponu należy do końca października, 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, wylo-
sujemy nagrodę, którą ufundowała firma 
MALIBU z ul. Sikorskiego.
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w po-
przednim wydaniu „WL” brzmiało: „Biba 
w Lasku w Parku Siewcy”. Nagrodę wyloso-
wała: Anna Szymaniak z  ul.  Nagietkowej. 
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzi-
nach dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu 
nie uwzględniamy.
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Drodzy łamigłówkowicze! (Jak myślicie, 
jest takie słowo?); chyba lepiej napisać: 
drodzy miłośnicy łamigłówek! Słyszałam, 
że bardzo lubicie krzyżówki i  rebusy, 
więc dziś przygotowałam dla Was wła-
śnie takie zadania. Najpierw jednak 
gratuluję osobie, która prawidłowo od-
gadła hasło krzyżówki z poprzedniego 
numeru – Marysia Gładysz. Poszuki-
wany wyraz to oczywiście ORTOGRA-
FIA. Oby nie sprawiała Wam kłopotów 
w szkole!
Rozwiązaniem poniższej krzyżówki jest 
dwuwyrazowe hasło o tematyce związa-
nej z  pewną porą roku. Spróbujcie je 
odgadnąć.

 1.  Niektóre jesienią odla-
tują do ciepłych krajów, 
żeby wrócić na wiosnę.

 2.  Ozdoba, którą niekiedy ro-
bimy z owoców jarzębiny.

3.  Zakładamy je na stopy, kie-
dy nie chcemy zmoczyć nóg 
przeskakując przez kałuże.

4.  Jesienią spadają z dębu, chęt-
nie robimy z nich „ludziki”.

Łamigłówki Pani Literki
ZAGADKI DLA DZIECI

 5.  Rosną w lasach, zbieramy je do 
koszyków i ze smakiem zjadamy.

 6.  Niezbędny (obok kurt-
ki z kapturem), podczas 
spacerów w deszczu.

 7.  Jesienią przybierają ciekawe ko-
lory, zaczynają opadać im liście.

 8.  Przydaje się o tej porze 
roku, osłania i ogrzewa na-
szą szyję oraz gardło.

 9.  Musimy o siebie dbać i ciepło się 
ubierać, aby nie dopadła nas ….

 10.  Nasi przyjaciele; niektórzy z nich 
robią teraz zapasy na zimę.

 11.  Spadają z niego kasztany.
12.  Szeleszczą jesienią pod stopami.
 13.  Duże i smaczne jesienne warzywa, 

często robimy z nich lampiony.
 14.  Święto, które obchodzi-

my 30 września.

Nie było trudno, prawda? Rozwiążcie 
jeszcze, mam nadzieję, że również prosty, 
rebus.

Czekam na rozwiązania: hasło rebusu 
(jeden wyraz) i  hasło krzyżówki (dwa 
wyrazy).
Życzę powodzenia w losowaniu nagrody. 
Pozdrawiam serdecznie -

Pani Literka

Do 7. edycji Lubońskiego Biegu Nie-
podległości pozostał niecały miesiąc. 
Impreza na dystansie 10  km, której 
organizatorem jest Ronin Running, 
odbędzie się tradycyjnie 11 listopada
(piątek), a start nastąpi o godz. 11.11
z ul. Wojska Polskiego, na wysokości 
hali LOSiR. W  ramach tegorocznej 
edycji po raz pierwszy zostaną roze-
grane Mistrzostwa Wielkopolski 
w biegu na 10 km.
Na liście startowej jest już ponad 1100 
uczestników (wśród nich m.in. złota 
medalistka Igrzysk Olimpijskich z  Rio 
de Janeiro – Natalia Madaj) i  z  każdą 
godziną liczba ta rośnie. Przypominamy, 
że limit wynosi 1  500 biegaczy. W  ra-
mach pakietu startowego każdy uczest-
nik otrzyma: odlewany medal za ukoń-
czenie biegu, rogal świętomarciński oraz 
butelkę wody mineralnej, posiłek rege-
neracyjny po biegu oraz �agę Polski.

Utrudnienia w ruchu
Informujemy również, że w  związku 
z  organizacją imprezy, 11  listopada 
wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu.
Trasa biegu poprowadzi ulicami: 
Wojska Polskiego, Klonową, 11 Li-
stopada, Poniatowskiego, Szkolną, 
11 Listopada, Kołłątaja, Poprzeczną, 
Buczka, Targową, Fabryczną, Dwor-
cową, Ks. Streicha, Puszkina, Unij-
ną, Poniatowskiego, 11  Listopada, 
Klonową, Westerplatte.
Na trasie będą funkcjonować 4 śluzy 
komunikacyjne, w  których za kiero-
wanie ruchem będzie odpowiadać po-
licja:
Qn skrzyżowanie ul. Sobieskiego z Fa-

bryczną,
Qn skrzyżowanie ulic Powstańców Wiel-

kopolskich z Ks. Streicha i Puszkina,
Qn Rondo Żabikowskie,
Qn skrzyżowanie ul. Kościuszki z Unijną 

i Poniatowskiego.

Przejazd przez śluzę 
będzie możliwy wy-
łącznie w  kierunku 
poprzecznym do 
trasy biegu.

Harmonogram 
zamykania/otwie-
rania ulic
Qn zamknięcie strefy 

mety, ul. Westerplatte: 
9.30-14
Qn zamknięcie wszyst-

kich ulic na trasie bie-
gu: godz. 10.15
Szacowane otwarcie 
poszczególnych od-
cinków na trasie:
1  km/9  km: 11  Li-
stopada – 12.45, Po-
n i at ow s k i e g o  – 
12.45,
2  km: Szkolna – 11.40, 11  Listopada 
(do Kołłątaja) – 11.40,
3 km: Poprzeczna – 11.45, Traugutta 
11.50,
4-5 km: Traugutta – 11.50, Fabryczna 
– 12,
6  km: Fabryczna – 12, Dworcowa – 
12.05, Streicha – 12.10,
7 km: Puszkina – 12.20,
8 km: Unijna – 12.30
Strefa mety: 14
Więcej informacji na temat utrudnień: 
http://lubonskibiegniepodleglosci.eu
/?page_id=87
Pierwszą edycję biegu ukończyło 326 
zawodników, a  rok temu – 1060. 
W trakcie tegorocznej edycji rozgry-
wane będą również Mistrzostwa 
31.  Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Krzesinach. Zostaną także nagro-
dzeni najlepsi lubonianka i lubonia-
nin oraz biegacz i biegaczka z flagą, 
a wszyscy uczestnicy będą rywalizo-
wać w 15 kategoriach wiekowych. Dla 

Bieg Niepodległości

najlepszych przewidziano nagrody 
finansowe, a  w  kategoriach wieko-
wych na najszybszych zawodników 
czekają bony na zakup sprzętu spor-
towego.
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.
Zapraszamy do wspólnego kibicowania 
i świętowania.
Sponsorem głównym imprezy jest fir-
ma „Luvena” SA. Impreza jest współ-
finansowana z budżetu Urzędu Miasta 
Luboń. 
Więcej szczegółów na stronie zawodów 
www.lubonskibiegniepodleglosci.eu  
Kontakt: Adam Chudzicki (dyrektor 
biegu) – 660 113 798.

BN

Potrzebna krew, Twoja także!

Brak krwi niejednokrotnie decyduje o życiu. Nie czekajmy, aż będziemy w po-
trzebie! Pomóżmy innym i sobie!
29 października w godz. 8-14 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Poniatow-
skiego 16 odbędzie się kolejna akcja poboru krwi. Serdecznie zapraszamy.

Zarząd Klubu HDK PCK „Lubonianka”

n
Trasa 7. Lubońskieho Biegu Niepodległości
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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

Qn - 18 października, godz. 17 – „Hej pio-
senka!”, czyli karaoke w bibliotece – wstęp 
wolny – Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 19 października, godz. 14-20 – otwarte 

posiedzenie Komisji Komunalnej; temat: Plan 
budowy ulic na 2018 r. – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna (pok. 208)
Qn 19 października, godz. 10.10 – przedsta-

wienie Filharmonii Pomysłów pt. „Trąbisław 
Trututański” – wstęp 2 zł (grupy po zgłosze-
niu) – Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 21 października, godz. 12 – Teatrzyk 

Japoński „Kamishibai” – „Trzy świnki” – 
wstęp 5 zł – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42
Qn 21 października, godz. 15 – Stella Luboń 

– Kłos II Zaniemyśl – boisko, ul. Szkolna
Qn 23 października, godz. 17 – Kino „Kame-

ra” – projekcje nowości �lmowych – wstęp 
5 zł – Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 24 października, godz. 17 – Spowalnia-

nie procesów starzenia się skóry i higiena 
kosmetologiczna – wykład Magdaleny 
Kardach z kosmetologii 50+ – wstęp wol-
ny – Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 24 października, godz. 17 – otwarte 

posiedzenie Komisji Sfery Społecznej z Or-
ganizacyjno-Prawną – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2, sala sesyjna (pok. 208)
Qn 25 października, godz. 12 – „Polski czy-

telnik zagranicznych kryminałów” – wykład 

dr n. hum. Anny Urban – wstęp wolny – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 25 października, godz. 17 – Środowe 

spotkanie z teatrem, czyli „Słoń Torbalski” 
w wykonaniu Teatru „Duet” z Krakowa – 
wstęp 5 zł – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42
Qn 26 października, godz. 16.15 – otwarte 

posiedzenie Rady Miasta Luboń – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, sala sesyj-
na (pok. 208)
Qn 27 października, godz. 16.15 – otwar-

te posiedzenie Komisji Rewizyjnej, temat: 
Kontrola niedoszłej inwestycji w  Przed-
szkolu nr  5 – analiza zasadności decyzji 
o przesunięciu remontu – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna (pok. 208)
Qn 28 października, godz. 10-13 – wycieczka 

Lubońskim Szlakiem Architektury Prze-
mysłowej – bilety (15  zł normalny, 12  zł 
ulgowy), rezerwacja: infolubon@gmail.
com, 61 813 00 72 i  500 287 325 (Ośro-
dek Kultury)
Qn 28 października, godz. 14 – LKS – Orkan 

Jarosławiec – stadion miejski, ul. Rzeczna
Qn 28 października, godz.  12 – „Mały 

naukowiec, czyli sobotnie eksperymento-
wanie” – wstęp 5 zł – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 29 października, godz.  11 – Pogrom 

Luboń – Okoń Sapowice – stadion miej-
ski, ul. Rzeczna

Qn 30 października, godz.  17 – Kino 
„Kamera” – projekcje nowości �lmowych 
– wstęp 5 zł – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
Qn 4 listopada, godz.  12 – „Ostrzenie 

pazurków i głośne miauczenie”, czyli gry 
i zabawy z Kici Kocią, bohaterką książek 
dla dzieci, prowadzi Bajanka – wstęp 5 zł 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 4 listopada, godz. 14 – Stella Luboń – 

Phytopharm Klęka – boisko, ul. Szkolna
Qn 4 listopada, godz. 19 – Zaduszki Jazzo-

we – Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 6 listopada, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: Paweł Krzyżostaniak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Patryk Bartkowiak – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; Teresa Zygmanowska 
– Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
Magdalena Woźniak – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97
Qn 6 listopada, godz. 17 – Kino „Kamera” 

– projekcje nowości �lmowych – wstęp 5 zł 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 7 listopada, godz. 17 – „Polskie powsta-

nia narodowe” – cykl wykładów historyka 
Michała Szwackiego – wstęp wolny – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 8 listopada, godz.  17 – „Podróżach 

z pasją” – wstęp wolny – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42
Qn 9 listopada, godz. 10.10 – przedstawienie 

„Sztaba Bum-Bum” (Filharmonia Pomy-
słów) – wstęp 2 zł/os. (grupy po zgłosze-
niu) – Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 9 listopada – Listopad poetycki – kon-

kurs recytatorski – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 11 listopada, godz. 13.30 – LKS – Kłos 

Zaniemyśl – stadion miejski, ul. Rzeczna

Qn 11 listopada, godz. 16-18 – dyżury 
radnych dla mieszkańców: Piotr Goryniak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Adam Dworaczyk – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska  42; Marek Samulczyk – 
Gimnazjum nr  1, ul. Armii Poznań  27; 
Katarzyna Frąckowiak – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97
Qn 12 listopada, godz. 10 – Rajd Nodic 

Walking im. Włodzimierza Kaczmarka – 
start: park Siewcy
Qn 12 listopada, godz. 11 – Pogrom Lu-

boń – Ma Same Kozaki Dobra – stadion 
miejski, ul. Rzeczna
Qn 13 listopada, godz. 12 – „Kultura na 

oku” – warsztaty teatralne z Januszem An-
drzejewskim z Teatru Nowego – wstęp wol-
ny – Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 13 listopada, godz. 17 – Kino „Kame-

ra” – projekcje nowości �lmowych – wstęp 
5 zł – Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 14 listopada, godz.  17 – „Tajemnice 

dawnych mistrzów i wielkich dzieł” – wy-
kład z historii sztuki Elwiry Burzyńskiej 
– wstęp wolny – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 15 listopada, godz. 17 – „Piękna, mło-

da i zadbana – z cerą za pan brat” – wy-
kład Magdaleny Kardach z kosmetologii 
13+– wstęp wolny – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 18 listopada, godz. 12 – „Głoskiestra 

eksperymentalna” – sobotnia audycja Te-
atru „Kulturka” dla dzieci – wstęp 5  zł 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 25 listopada, godz. 10-13 – wycieczka 

Lubońskim Szlakiem Architektury Prze-
mysłowej – bilety (15  zł normalny, 12  zł 
ulgowy), rezerwacja: infolubon@gmail.com, 
61 813 00 72 i 500 287 325 (Ośrodek Kultury)

oprac. HS

Dariuszowi Szmytowi
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składa Zarząd Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego 

„Forum Lubońskie” oraz Redakcja „Wieści Lubońskich”

Nie czekaj, zbadaj się!
W ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” wszyst-
kie Panie w wieku 25 do 59 lat co 3 lata mogą wykonać bez-
płatnie cytologię.
Serdecznie zapraszamy na badania, które odbędą się przy bu-
dynku Przychodni „Med-Lux” (ul. Fabryczna/Żeromskiego) 
10 listopada br. w godz. 9 – 15.

PM
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Zgony

Śluby

Qn Leonarda Kujawa ur. 1932 r.
14.09.20107 r.
Qn Urszula Roszyk ur. 1958 r.
Qn Jerzy Miszewski ur. 1947 r.

25.09.2017 r.
Qn Bożena Renn ur. 1923 r.

30.09.2017 r.
Qn Zbigniew Poprawka ur. 1952 r.

Jagoda Wawrzyniak
z-ca kierownika USC Luboń

4.09.2017 r.
Qn Janina Puk ur. 1947 r.

8.09.2017 r.
Qn Oskar Polaczyk ur. 1982 r.

9.09.2017 r.
Qn Tadeusz Socha ur. 1955 r.

11.09.2017 r.

16.09.2017 r.
Qn Adrian Juzak i Mirosława Grodzka
Qn Dawid Nowak i Joanna Prałat

22.09.2017 r.
Qn Hubert Kranc i Monika Ignasiak

30.09.2017 r.
Michał Maciaszczyk i Paulina Porazinska
We wrześniu zawarto 23 związki mał-
żeńskie, 16 par nie wyraziło zgody na 
publikację danych.

1.09.2017 r.
Qn Łukasz Glubiak i Joanna Bartoszewska
Qn Mateusz Siudym i Iwona Medyńska

9.09.2017 r.
Qn Jakub Kukla i Marta Środa
Qn Łukasz Kruszona i Anna Mania  

 (ślub zawarty w Poznaniu)

„Niech tak wielka będzie 
 cisza, aby każdy ją usłyszał
bardziej niż Twój... krzyk”

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci naszej koleżanki z ULTW

Małgorzaty Baraniak-Lekki

Małgosia była z nami od wielu lat, uczestnicząc  
w naszych spotkaniach, zajęciach i wycieczkach. Pełna  

ciekawości świata, aktywna w różnorodnych działaniach  
wnosiła radość, pogodę ducha i ochotę na wspaniałe jutro.

Małgosiu – taka pozostaniesz w naszej pamięci.
Spoczywaj w spokoju.

Naszemu koledze, Ryszardowi – mężowi i całej rodzi-
nie składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Rada Programowa i Słuchacze ULTW

Każdy człowiek, nawet najskromniejszy,
zostawia ślad po sobie,

jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość.

Naszym Drogim Koleżankom Izabeli i Annie
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

męża i ojca
Zbigniewa Poprawki

składają
Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 4  

im. prof. A. Wodziczki w Luboniu

Rodzinie śp. Jana Rychłego

składamy

wyrazy głębokiego współczucia

oraz szczere słowa wsparcia.

dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu
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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
Qn Matematyka, �zyka – nauczyciele, dojazd; 

tel. 532 996 938   (h-238 IX-II)
Qn Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (h-249 X-XII)
Qn Korepetycje – matematyka, �zyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(h-249 X-XII)
Qn Chemia, �zyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (h-249 X-XII)
Qn Angielski, niemiecki – korepetycje z do-

jazdem do ucznia; tel. 723  517  463   (h-
249 X-XII)
Qn Doktor nauk przyrodniczych udziela lekcji 

biologii, chemii i biochemii na wszystkich 
poziomach nauczania. Tel. 601 947 721   (h-
239 X-XI)
Qn Korepetycje z matematyki i �zyki na wszyst-

kich poziomach nauczania. Tel. 601 757 522   
(h-239 X-XI)
Qn Matematyka, niemiecki – dojazd; tel. 

600 351 347   (b-317 VIII-XII)
Qn Korepetycje – matematyka wszystkie 

poziomy zaawansowania – absolwent PP 
– z dojazdem do ucznia; tel. 724 215 530   
(h-205 IX-V)
Qn Matematyka, niemiecki – dojazd, tel. 

600 351 347   (b-317 IX-XII)
Qn 697 748 835 korepetycje – matematyka, 

�zyka, dojazd do ucznia, wszystkie pozio-
my nauczania, przygotowanie do matury, 
testów   (h-241-X)
Qn 784 878 579 korepetycje – angielski, nie-

miecki, duże doświadczenie w nauczaniu, 
dojazd do ucznia, przygotowanie do wszelkich 
możliwych egzaminów oraz testów   (h-241-X)
Qn 514 730 001 – angielski, niemiecki, profe-

sjonalne podejście, wieloletnie doświadcze-
nie w nauczaniu języków, dojazd do ucznia 
bądź spotkania u mnie   (h-241-X)

Praca
Qn 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-X)
Qn Praca chałupnicza – „Dekorownia”, Luboń, 

tel. 507 624 828   (h-X)
Qn Szukam osoby, która zajmie się domem, 

ok. 2h dziennie, tel. 503 187 475   (h-248-X)
Qn Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 

Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
z siedzibą w Luboniu przy ul. Sza�rowej 5 
zatrudni Panią, Pana (również studenci) do 
pracy w kancelarii komorniczej. Kontakt tel. 
603 777 148   (h-X)
Qn Stolarnia zatrudni rencistę emeryta na ½ 

etatu, 502 390 846   (h-X)
Qn Strączkowscy Centrum Ogrodnicze w Lu-

boniu zatrudni osobę na stanowisko „kasjer-
-sprzedawca”. Nie wymagana wiedza ogrod-
nicza, a jedynie chęć do poznania „tajników 
ogrodnictwa”. tel. 507 461 131, e-mail: anna.
straczkowska@gmail.com   (r-X)
Qn Pani z wieloletnim doświadczeniem zaopie-

kuje się dzieckiem w Luboniu; tel. 510 282 221   
(h-X)
Qn Dokładna uczciwa Pani posprząta miesz-

kanie 1x lub 2x w tygodniu; tel. 695 746 028; 
Luboń lub okolice   (r-X)
Qn Murarz podejmie współpracę; tel. 602 380 

172   (r-X-XII)

Usługi
Qn Karcher: tel. 664 222 905   (h-202 VIII-

-XI, II-III)
Qn Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
Qn Karcher – czyszczenie: dywanów, wykła-

dzin, tapicerek meblowych i samochodowych. 
Czyszczenie, konserwacja skór – auto – dom. 
Polerowanie, zabezpieczenie lakieru. Wysta-
wiam faktury VAT. Tel. 600 217 065   (h-247-X)
Qn Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrauliczne 
– złota rączka – tel. 503 712 456   (r-231 X-XI)
Qn Płytki, malowanie, szpachlowanie, panele, 

płyty G-K, inne; tel. 696 896 204   (b-318 X-XI)

Nieruchomości
Qn Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam działkę 

budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy jeziorze, 
tel. 600 322 991   (r-251 X-XII)
Qn Wynajmę mieszkanie dwupoziomowe 70 

mkw w  szeregowcu, w  centrum Lubonia, 
w wysokim standardzie na zamkniętym osie-
dlu; 503 187 475   (h-262-X)

Inne
Qn Sprzedam elektryczny podgrzewacz wody 

60 l – na gwarancji; tel. 510 282 221   (h-230 X)
Qn Sprzedam Seicento 1,1, przebieg 10 400 km, 

2009 r. bezwypadkowy, stan bardzo dobry; 
tel. 665 030 842   (r-252 X)
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OGŁOSZENIA

ALARMOWE
Qn KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
Qn POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15 – pomoc doraźna  
pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.

 – tel. 61 864 88 94, 
 wypadki, nagłe zachorowania  

– tel. 112 lub 999
Qn STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzysowe-

go, tel. 601 986 986
Qn STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91
Qn POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
Qn POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
tel 991 (24h)  

Qn ENEA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
Qn  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
Qn SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
Qn  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
Qn PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
Qn  Centrum Zagospodarowania Odpadów – 
 Selekt –sp. z o.o. (instalacja)

 www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE
Qn  TRANSLUB

 ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

Qn  ZARZĄD TRANSPORTU  
MIEJSKIEGO

 ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; 
tel. 61 834 61 26 lub 61 633 53 19; 
ztm@ztm.poznan.pl

 Rozkład jazdy:  
http://www.ztm.poznan.pl/rozklad/
Qn STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
Qn POCZTY

– ul. Wschodnia 22/19 C,  
tel. 885 900 926, 885 901 303  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 885 870 559, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 18, tel. 887 857 694,  
pon. 10 – 20, wt.–pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 02 64,  
pon. 10 – 20, wt. – pt. 8 – 18
Qn LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

 Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego

- ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 810 48 31

- ul. dr. Romana Maya 1 A,  
tel. 61 890 04 85

- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
 Po godz. 18, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11
Qn  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
Qn PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
Qn GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWAN-
IA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
Qn APTEKI

– „Rodzinna”, ul. ks. Streicha 27,  
tel. 61 282 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
Qn KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

Qn BANKOMATY 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. Żabikowska 53 
- CH Venus - ul. Sobieskiego (24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
Qn URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
Qn BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
Qn MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
Qn KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
Qn MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
Qn BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl,
- ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  

pon., wt., śr. 11-19; czw., pt., sob. 9-15
- Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przychod-

nia), tel. 785 874 382, pn. 10 – 18,  
wt., śr. 8 – 16 
Qn OŚRODEK KULTURY

 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, kom. 
500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15
Qn  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

Qn PRZEDSZKOLA
Publiczne:
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Tip-Topka Odkrywcy,  

ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06
- Nr 5 Weseli Sportowcy,  

ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 

tel. 61 893 03 59
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 

ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42

Niepubliczne:
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Sióstr Służebniczek, pl. E. Bo-

janowskiego 6, tel. 500 405 422
- Calineczka, ul. Poniatowskiego 42 A, 
 tel. 61 813 95 55
- Chatka Skrzatka, ul. Szkolna 68,  

 tel. 608-396-840
- Czarodziejski Ogród, ul. Kopernika 10a,  

tel. 61 639 58 08
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  

tel. 881 693 625
- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  

tel. 694 994 700
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

Qn SZKOŁY PODSTAWOWE
- Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  

tel. 61 813 04 92
- Nr 2, ul. Żabikowska 40,  

tel. 61 813 03 92
- Nr 3, ul. 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
Qn GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. miesiąca 
mityng otwarty) salka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
Qn  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury członków rady nad-
zorczej – pierwszy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  
LUBOŃSKI

Ogólnopolski telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży:  
116 111; www.116111.pl

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

najskuteczniejszą prasą 
w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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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

Piżamy Koszule Podomki

 
pon. - pt. 10-18
sob. 10-14

Poznań, ul. Ściegiennego 47a
(przy cmentarzu górczyńskim)

tel. 61 662 03 76
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Specjalistyczny sklep z 20-letnim stażem

od XS do 7X - przystępne ceny, dobra jakość
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PRACA NA PRODUKCJI

Oferujemy:
- umowę o pracę od 1. dnia pracy
- wysokie zarobki (do 3 tys. netto)
- terminowość wypłat
- bardzo dobre warunki pracy
- miłą atmosferę :)

Wymagania:
- podstawowa obsługa komputera
- chęci i zapał do pracy
- brak przeciwwskazań do pracy w nocy
- brak przeciwwskazań do dźwigania
- książeczka sanepidowska

KONTAKT: 723 060 489

Firma znajduje się w Komornikach. Możliwe wspólne dojazdy z innymi 
pracownikami z niektórych miejscowości.

Szukamy pracowników na stałe, nie na sezon, tak więc osoby 
zainteresowane „dorobieniem” proszę o nie składanie aplikacji.

Firma produkująca opakowania dla przemysłu farmaceutycznego 
poszukuje pracowników na stanowiska produkcyjne.
Praca polega na obsługiwaniu maszyn, przeglądaniu towaru, 
nadzorowaniu procesu montażowego, montażu ręcznym półproduktów.
Praca jest 3-zmianowa (rano, popołudnie, nocki) w systemie 
czterobrygadowym (również w weekendy).
Wymaga cierpliwości i dokładności, nie jest na akord.

(Y
1
4
8
9
)

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

Nauka Pierwszego 
Tańca dla Młodej Pary 

Tel. 509 492 588
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KARCHER DOKŁADNE
CZYSZCZENIE TAPICERKI MEBLOWEJ, 

WYKŁADZIN I DYWANÓW.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

TAPICERKI SKÓRZANEJ

503 580 354
DOJAZD GRATIS
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ul. Żabikowska 47
(ryneczek naprzeciwko SP2)

 PRACOWNIA TAPICERSKA 

tel. 697 135 253
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Meb le  na  zamówien ie

Pro jek towan ie  meb l i

Renowac ja  meb l i

Tap ice rka  samochodowa



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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Skup pojazdów
do KASACJI.

Płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS!

tel. 618 163 809
609 562 981
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) PRZYJMĘ STOLARZA

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
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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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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.

(K
3
0
1
6
)

(B6098)

USŁUGI KSIĘGOWE
KSIĘGA PRZYCHDÓW 

I ROZCHODÓW
RYCZAŁT, VAT, ZUS, JPK

602 578 473

W Babskiej Szafie każda 
Pani znajdzie coś dla siebie!
odzież najnowszych kolekcji 
polskich producentów
biżuteria oraz dodatki
bony upominkowe

Serdecznie zapraszamy:
ul. ks. Streicha 33 A
pon. - pt. 10 - 18
sob.     10 - 14 www.facebook.com/babskaszafka
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Luboń, ul. Paderewskiego 29
tel. 61 810 24 35, 603 317 256
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oprawa prac dyplomowowych,
magisterskich, książek, 
czasopism, inne

introligatorskie
PEDIATRA

WIZYTY DOMOWE
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lek. med. Wojciech Musiałkiewicz 

tel. 693 80 00 44
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   prawa jazdy kat. A,B,C,D,E
   szkolenie e-learningowe
   ADR / doradcy ADR
   kwalifikacji wstępnej
   szkolenie okresowe (kierowcy kat. C, D co 5 lat)
                                   

LIGA OBRONY KRAJU
Ośrodek Szkolenia Kierowców

w Poznaniu ul. Czechosłowacka 108
zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:

informacje i zapisy:
www.lok.org.pl; biuro.oskpoznan@lok.org.pl

tel. 61-830-10-96, 516-196-933
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www.wesolymaluszek.com.pl

SKLEP INTERNETOWY
.

WESOŁY MALUSZEK

tel. 696 282 495
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Artykuły dla niemowląt

Artykuły dla kobiet w ciąży

Meble dziecięce na zamówienie

Wózki

Zabawki

i wiele innych…

TRANSPORT
WYWROTKĄ

piasek
żwir
ziemia
gruz
beton towarowy
drewno i inne

A także transport pojazdem krytym

tel. 692 078 128, www.matmel.pl
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NAPRAWA
PRALEK

wszystkie

kom. 504-274-213
tel. 618 331 296

Laureat konkursu
“Najlepsze w Polsce” (B
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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
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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
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SERWIS AGD

tel. 601 714 909

pralki
lodówki
zmywarki
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Paweł Dobrowolski

CENTRUM
OPAŁU

(K
6
0
5
8
)

Najlepszy węgiel

692 515 643

USŁUGI
TRANSPORTOWO-TOWAROWE do 3,5T
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Tani wywóz, przewóz wszystkiego
szybko, solidnie

tel . 501 223 965

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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REGENERACJA FILTRÓW DPS

70

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

(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

(P
6
0
5
2
)

Luboń, ul. Armii Poznań 23B
tel. 61 8131-734, 8139-333, www.beraf.poznan.pl

(P6045b)

NAPRAWA
PROTEZ

ZĘBOWYCH
(możliwe również

na poczekaniu)
.

TEL. 602 178 989
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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 



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)

72
www.wimax-meble.pl

Irena i Adam Basińscy
Luboń, ul. Podgórna 19B, www.wegiel-lubon.pl      

tel. 61 8 105 213,  kom. 502 302 388      

Bond-Rembud
Remonty mieszkań
szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie
płytki, panele
docieplanie budynków
sucha zabudowa typu GK
cyzelowanie
tynki maszynowe lekkie

507 168 967 (W
6
0
3
5
)
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40 lat doświadczenia
i tradycji

MONTAŻ INSTALACJI
LPG

73

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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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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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:
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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)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

ZAPRASZAMY NA GRATISOWY PRZEGLĄD SAMOCHODU
W SOBOTĘ, 21 PAŹDZIERNIKA

PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ PRZEZ TELEFON
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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

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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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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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

78

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

(Y6007)
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