


2/2018

2

Na aktualny numer lu-
bońskiego miesięcznika 
mieszkańców złożyło się 
niestety kilka tragicznych 
zdarzeń w mieście, o któ-
rych możecie Państwo 
przeczytać na różnych stro-
nach wydania. Zajścia te 
sprawiły, że Luboń, nie 
po raz pierwszy, stał  się 
obiektem zainteresowa-
nia różnych mediów, a  nas skłoniły 
do przeprowadzenia sondażu na te-
mat poczucia bezpieczeństwa wśród 
lubonian (czytaj na str. 15). Badanie 
pokazało, że pomimo nagromadzenia 
w ostatnim czasie niepokojących wy-
darzeń, większość mieszkańców czu-
je, że nic im w Luboniu nie zagraża. 
Być może nie do wszystkich dotarły 
budzące trwogę sygnały. Mamy na-
dzieję, że wiedza, którą zebraliśmy, 
nie zmieni Państwa opinii. Cóż, czasy 
mamy niespokojne, często osłabiają 
wiarę w  człowieka. Wzmocnieniem 
niech będą dla nas słowa św. Matki 
Teresy z Kalkuty pochodzące z jej zna-
nej poetyckiej maksymy pt. „Mimo 
wszystko...” – Kochaj ludzi…, Czyń 
dobro…, Bądź dobry…, szlachetny 
i szczery…, Buduj…, Pomagaj…, Da-
waj światu najlepsze, co posiadasz, 
mimo wszystko.
QQ Mimo wszystko warto więc skupić 

uwagę np. na sukcesach młodej i uta-
lentowanej, lubońskiej skrzypaczki, 
Agnieszki Wojtowicz, która podob-
nie jak znany w świecie wirtuoz, lu-
bonianin Adam Kuryło przed blisko 
100 laty, zagrała w najsłynniejszej sali 
koncertowej świata – nowojorskiej 
Carnegie Hall (str. 3).

QQ Skoro o ludziach mowa, 
poznajcie Państwo tych, któ-
rzy bezinteresownie „sieją” 
i służą Luboniowi. Na stro-
nach 20 i  21 pokazujemy 
„Zasłużonych dla Miasta” 
i  Siewców Roku  2017 za-
prezentowanych podczas 
uroczystej gali.
QQ Warto też dostrzec na-

turalne bogactwo naszej 
małej ojczyzny, czytając o  urokach 
lubońskiej przyrody (zabytkowych 
alejach lipowych) i odkrytej na nowo 
ścieżce spacerowej przy Strumieniu 
Junikowskim. Z  korzyścią będzie 
zajrzeć wraz z biegnącymi „Tropem 
Wilczym” do nieznanego Lasku Majoń-
skiego nad Wartą lub nie ruszając się 
z fotela, przejść „Szlak Architektury 
Przemysłowej” przy pomocy nowej 
aplikacji w telefonie.
QQ Na łamach „Wieści” znajdziecie 

Państwo unikalne zdjęcie pierwszej 
polskiej szkoły w Lasku i wiele in-
nych fantastycznych fotografii, które 
pokazują miasto w  niecodziennej 
perspektywie i okolicznościach.
QQ Oczywiście jako niezależni, znów 

trochę się dziwimy niektórym decy-
zjom władz, przyglądając się im nie 
z  urzędniczego punktu widzenia. 
Z przyziemnej perspektywy warto też 
zajrzeć na strony 22-23 i sprawdzić, 
czy w  najbliższym czasie wybudują 
Państwu drogę?

Życzymy ciekawej lektury.
Hanna Siatka
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TEMAT MIESIĄCA

Szwedzi ogłosili rok 2018 rokiem mło-
dych, by pokazać ile radości, talentu i siły 
mają, i zainspirować innych do działania. 
My też mamy młodych zdolnych, któ-
rych co roku prezentuje lista Stypendy-
stów Lubonia. Są to uczniowie szkół, 
którzy w różnych dziedzinach są najlep-
si, mają potencjał, którego nie wolno 
zmarnować. Dlatego właśnie im przy-
znawane są pieniądze na rozwój talen-
tu i na wspomaganie kariery. Do tego 
grona należy Agnieszka Wojtowicz – 
młoda i piekielnie zdolna skrzypaczka. 
Ma 17 lat i jest uczennicą Poznańskiej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
II stopnia im. Mieczysława Karłowicza 
przy ul. Solnej. Od 16.  lat mieszka 
z  rodzicami w  Luboniu. Zaszczytny 
tytuł Stypendystki Lubonia otrzymała 
po raz pierwszy w  2014  r. i  nieprze-
rwanie posiada go do dzisiaj. Ponadto, 
w  latach 2014-2017 dostała również 
Nagrodę Miasta Poznania.

Geny i ciężka praca
Zapytana o to, skąd u niej talent muzycz-
ny i fascynacja skrzypcami, bez wahania 
odpowiada: „po tacie”, który jest skrzyp-
kiem w Orkiestrze Kameralnej Polskie-
go Radia „Amadeus”. To właśnie on 
odkrył talent córki i był jej pierwszym 
nauczycielem. Najpierw było to muzy-
kowanie w domu, na wesoło. Jednak gdy 
Agnieszka miała 7 lat, zaczęła się profe-
sjonalna nauka gry na instrumencie. 
Rodzice wysłali swoją małą artystkę do 
szkoły z nadzieją, że nauczyciele dostrze-
gą jej talent i dadzą solidne podstawy. 
Tak też się stało. Obok nauki „zwykłych” 
przedmiotów, takich jak język polski, 
matematyka czy angielski, Agnieszka 
poznaje historię muzyki, kształci słuch, 
uczy się harmonii, a poza tym gra też na 
fortepianie. I  jak sama mówi, nie ma 
mowy o jakichkolwiek ulgach ze wzglę-
du na szkołę muzyczną. Matura jest taka 
sama dla wszystkich i trzeba ją zdać jak 
najlepiej, o  co nauczyciele codziennie 
dbają.

Sukcesy
Nauczycielką Agnieszki została dr Ka-
rina Gidaszewska, ulubiona „pani” 
lubonianki, która jest z nią do dzisiaj. 
Wspólnie przygotowują repertuar, wy-
bierają konkursy, w  których warto 
wziąć udział. Ta współpraca wraz z na-
uką w  szkole muzycznej i  talentem 
przejętym po tacie, codzienne ćwicze-
nia oraz muzyczna atmosfera w domu 
sprawiły, że młoda skrzypaczka ma na 
swoim koncie już całkiem sporo suk-
cesów. Z tych najważniejszych dla niej 
należy wymienić chociażby: 1. miejsce 
w XIX Wielkopolskim Konkursie Wy-
konawczym w  Poznaniu (to był jej 
pierwszy konkurs, miała wtedy 8 lat), 
1. miejsce na Ogólnopolskim Konkur-
sie dla uczniów klas skrzypiec szkół 
muzycznych I i II stopnia, Toruń 2013, 
2. lokata na Międzynarodowym Kon-
kursie Skrzypcowym „Młody Paganini”, 
Legnica 2013, 1.  miejsce na Ogólno-
polskim Młodzieżowym Konkursie 
Instrumentów Smyczkowych, Elbląg 
2015. Poza tym sukcesy zagraniczne: 
1. miejsce podczas International Inter-
net Music Competition, Belgrad, Ser-
bia 2015, zwycięstwo na International 
Internet Music Competition, Belgrad, 
Serbia 2016, 2. miejsce na Music Com-
petition, International Association of 
Art „The Muse” 2017, Ateny, Grecja, 
i 2. lokata na Ogólnopolskim Konkur-
sie „Talenty Skrzypcowe”, Poznań 2017. 
Łącznie Agnieszka wystąpiła w  ok. 
50.  konkursach. Jednak największym 
sukcesem, który być może otworzy jej 

Z Lubonia do Nowego Jorku

kiedyś drzwi do kariery, jest zwycię-
stwo w  konkursie Golden Classical 
Music Awards International Compe-
tition 2017 w Nowym Jorku. W nagro-
dę została zaproszona na recital, który 
odbył się 5 listopada 2017 roku w naj-
bardziej prestiżowej sali koncertowej 
świata – Carnegie Hall.

Koszty sukcesów
Mając 17 lat i tyle sukcesów, siłą rzeczy 
trzeba z  czegoś zrezygnować. Doba 
niezaprzeczalnie ma tylko 24 godziny 
i nie da się jej rozciągnąć. Często wy-

eliminować trzeba przyjemności, 
w tym życie towarzyskie. Podczas gdy 
inne dzieciaki po szkole biegały po 
podwórku, Agnieszka brała do ręki 
skrzypce, ćwiczyła, ćwiczyła i jeszcze 
raz ćwiczyła. Z perspektywy czasu nie 
żałuje tego i  twierdzi nawet, że nie 
wpłynęło to znacząco na jej kontakty 
z rówieśnikami, ponieważ obracała się 
wśród dzieci, które tak jak ona, popo-
łudnia spędzały przy instrumencie. 
Starzy znajomi zostali z  nią, mimo 
wszystko. Należy również podkreślić, 
że wszelkie konkursowe stresy niwe-
luje wsparcie rodziców Agnieszki. Tata 
Leszek jest dumny z córki. Wozi ją do 
szkoły, w miarę możliwości chodzi na 
jej koncerty. Mama Elżbieta towarzyszy 
jej podczas konkursów, ale też dba o to, 
by Agnieszka miała czas na relaks. 
Wspólnie w  wakacje podróżują, np. 
ostatnio wybrały się z przyjaciółmi do 
Włoch. Agnieszka przyznaje, że lubi 
spędzać czas z rodzicami.

Przyjemności i marzenia
Agnieszka – skromna dziewczyna z burzą 
loków na głowie i  poczuciem humoru. 
Świat poznaje głównie poprzez dźwięki. 
Uwielbia muzykę klasyczną (lubi zwłaszcza 
grać utwory Wieniawskiego), ale słucha 
też piosenek Beyonce i  mniej znanych 
brytyjskich wokalistek, takich jak Palo-
ma Faith i Ella Eyre. Jak sama twierdzi, 
nie jest typem sportowca ani humanisty, 
za to dobrze czuje się w przedmiotach 
ścisłych. Dla przyjemności w  wolnej 
chwili robi zdjęcia, zwłaszcza krajobra-
zom. Marzy o tym, żeby robić w życiu 
to, co lubi. Żeby wybrać się ze skrzyp-
cami w podróż dookoła świata, koncer-
tować solo lub grać w kwartecie smycz-
kowym. Póki co, ma zamiar dobrze zdać 
maturę i dostać się na studia muzyczne. 
Ma świadomość, że jej przyszłość zawo-
dowa może być trudna. Wierzy, że 
w świecie ktoś ją doceni i będzie mogła 
zarabiać na tym, co kocha i w czym czu-
je się dobra. Wyraża swoje uczucia poprzez 
muzykę. Chce, grając na skrzypcach, spra-
wiać radość innym i popularyzować mu-
zykę klasyczną.

BS

Q
17-letnia lubonianka, Agnieszka Wojto-
wicz – talent międzynarodowy

Q
W nagrodę za zwycięstwo w konkursie Golden Classical Music Awards Internatio-
nal Competition 2017 lubonianka wystąpiła w słynnej sali koncertowej Carnegie 
Hall w Nowym Jorku. Z prawej, na fortepianie akompaniuje jej japońsko-amery-
kańska pianista – Mika Sasaki. Przypomnijmy, że w tym magicznym miejscu, przed 
92. laty (1925 r.) koncertował sławny skrzypek, lubonianin Adam Kuryłło („WL” 
10-2003, str. 20)

Q
Agnieszka Wojtowicz przed najsławniejszą salą koncertową świata – Carnegie Hall 
w Nowym Jorku – w której wystąpiła (listopad 2017 r.)
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Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko
DOBRE, BO

Razem osiągniemy więcej – tymi słowami Jan Grabkowski, 
starosta poznański zwrócił się do gości Noworocznego Spo-
tkania w Starostwie w Poznaniu. Uznanie, podziękowania 
i  gratulacje skierował do samorządowców, przedstawicieli 
stowarzyszeń, ludzi nauki, kultury, współpracowników jed-
nostek powiatowych oraz personelu Szpitala Klinicznego 
przy ul. Długiej, który „przywrócił” go do życia.
Ważnym i  sympatycznym momentem było wręczenie do-
rocznych nagród starosty. Statuetkami zostali wyróżnieni: 
Spółka „Novol” z Komornik, Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” z Lubonia i Eugeniusz 
Jacek – działacz PTTK ze Swarzędza.

Irena Skrzypczak

Dobre, bo wyróżnione

Statuetka dla Wspólnej Drogi
Wyróżnieni statuet-
kami Starosty Jana 
Grabkowskiego (z 
lewej). W imieniu 
Stowarzyszenia 
„Wspólna Droga” 
statuetkę odbiera 
Ireneusz Zygma-
nowski – współza-
łożyciel organizacji 
i były wieloletni 
prezes (z prawej)

(K
6

0
6
4
)

ul. Traugutta 28 A  
www.newhousedevelopment.pl

Komorniki ul. Żabikowska 

Luboń ul. Kręta

Poznań - Dębiec ul. Bielska 

W zabytkowych alejach 
lip w Żabikowie, na wnio-
sek Komisji Ochrony Śro-
dowiska Rady Miasta 
ustawiono tablice infor-
mujące o  tych rzadkich, 
chronionych prawem 
obiektach przyrody i hi-
storii. 4 plansze opatrzone 
nazwą Pomnika Przyrody 
z  godłem państwowym 
i  godłem Lubonia oraz 
z widokami alei lipowych 
Żabikowa, można spotkać 
przy placu Edmunda Bo-
janowskiego, na skrzyżo-
waniu ul. Poniatowskiego 
i Lipowej, rozwidleniu ul. 
Szkolnej i  Agrestowej 
oraz przy pętli autobuso-
wej od strony ul. 11 Listo-
pada. Tablice kosztowały 
ok. 4 220 zł brutto.

(HS)

Dobre, bo zaznaczone

Bogactwo miasta Plansza informująca o alejach lipo-
wych w Luboniu zamontowana 
przy ul. Poniatowskiego w okolicy 
Lipowej, z treścią: Zapraszamy Pań-
stwa do zapoznania się z historią 
siedmiu alei lipowych, które znajdu-
ją się w Luboniu. Stanowią rzadki 
i cenny obiekt przyrodniczy jak rów-
nież historyczny. Ich urok, szczególnie 
jeśli chodzi o ul. Lipową czy ul. Kołłą-
taja, buduje specy�kę dzielnicy i jej 
niepowtarzalny charakter. Lipy w tak 
regularnym układzie i dużej mierze 
zachowane stanowią niewątpliwie 
bogactwo miasta. / Powstawały one 
około 100 lat temu - ze względu na 
odległy czas, trudno jest ustalić do-
kładną datę nasadzeń. W 1995 roku, 
zgodnie z rozporządzeniem Wojewo-
dy Poznańskiego Nr 7/94 z dnia 12 
grudnia 1994 r., uzyskały one status 
Pomników Przyrody. / Aleje te wiodą 
przez ulice Żabikowa: Poniatowskie-
go, Kołłątaja, 11 Listopada, Szkolna, 
Lipowa oraz Klonowa, a także okala-
ją plac Edmunda Bojanowskiego. / 
Być może nie zawsze zauważalne 
stanowią niewątpliwą ozdobę mia-
sta, a spacery w ich cieniu są praw-
dziwą przyjemnością – szczególnie 
w upalne dni.   fot. Hanna Siatka

Q
Ochraniane stanowisko zieleni w pomniko-
wej alei ul. Poniatowskiego przy Lipowej, 
ze skwerem obsadzonym śnieguliczką, 
zabezpieczoną na zimę, młodą lipą oraz 
lipą staruszką   fot. Hanna Siatka

Q

Q
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DOBRE, BO

Już w niedzielę, 4 marca odbędzie się 
w Luboniu druga edycja Biegu „Tro-
pem Wilczym”. Po miesiącu od roz-
poczęcia zapisów rozeszła  się już 
niemal 1/3 miejsc, a  zapisanych 
z każdym dniem przybywa. Zawody 
są częścią ogólnopolskiego projektu 
realizowanego w około 280 miastach, 
który zgromadzi na starcie ok. 70 
tysięcy osób!
Tegoroczna impreza odbędzie  się na 
terenach Nadleśnictwa Babki w  tzw. 
Lasku Majońskim zlokalizowanym 
w pobliżu firmy „Luvena” SA. To tro-
chę zapomniane miejsce, nadające się 
idealnie do biegania i  wypoczynku. 
Warto wystartować, aby poznać uroki 
tej okolicy. Baza imprezy będzie  się 
mieścić na ul. Magazynowej. Dzięki 
zmianie lokalizacji (poprzednia edycja 
odbyła się w Parku Papieskim), oprócz 
symbolicznego dystansu 1963 m (data 
śmierci ostatniego żołnierza niezłom-
nego – Józefa Franczaka), udało  się 

również wytyczyć drugą trasę, 5-kilo-
metrową (dwie pętle). Taki wybór dy-
stansów sprawia, że impreza jest adre-
sowana do wszystkich – tych, którzy 
dopiero zaczynają przygodę z  biega-
niem oraz bardziej doświadczonych, 
którzy mogą sprawdzić formę na po-
czątku biegowego sezonu. Dodatkowo 
atrakcje dla rodzin zapewni Związek 
Strzelecki „Strzelec” z Lubonia.
Wszystkie osoby, które ukończą bieg, 
otrzymają odlewany medal, posiłek re-
generacyjny oraz bogaty pakiet startowy 
(m.in. koszulkę bawełnianą z podobizną 
Żołnierza Niezłomnego).
Wpisowe, które należało wpłacić do 11 
lutego, wynosi 35 zł. Organizatorzy nie 
zapomnieli także o najmłodszych. Dla 
dzieci odbędą  się biegi na dystansach 
200 m (1-6 lat), 400 m (7-9 lat) i 1000 m 
(10-14 lat). Wpisowe dla dzieci wynosi 
20  zł, otrzymują taki sam pakiet, jak 
dorośli.

Dobre, bo patriotyczne

Tropem wilczym
Bieg z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (1 marca)

Q
Trasa Biegu „Tropem Wilczym” mało wykorzystywanym rekreacyjnie Lasku Majoń-
skim w Luboniu przy Warcie

Zgłoszenia na bieg można dokonać pod 
linkiem: www.zapisy.maratonczykpo-
miarczasu.pl/tropem-lubon

Szczegółowe informacje o imprezie na 
stronie: www.tropemwilczym.wixsite.
com/lubon

Adam Chudzicki

21-letnia Inez Gorońska stawała na po-
dium już po zaledwie roku trenowania 
dyscypliny Bikini Fitness. W marcu 2017 r. 
na str. 7 pisaliśmy o jej zwycięstwie w tur-
nieju Debiutów PZKFITS 2017 w Kultu-
rystyce i Fitness w kat. Bikini Fitness do 
163 cm we Wrocławiu). Pod koniec kwiet-
nia 2017 r. w Kielcach odbyły się Mistrzo-
stwa Polski w Kulturystyce i Fitness oraz 
eliminacje do Mistrzostw Europy 2017. 
W zawodach wzięło udział łącznie ok. 420 
zawodników i zawodniczek, w 29 katego-
riach. Inez została mistrzynią w kat. Biki-
ni Fitness do 164 cm, a następnie na Mi-
strzostwach Europy zajęła 6. miejsce w ka-
tegorii Bikini Fitness Juniorek do 166 cm 

oraz 7.  lokatę w  kategorii Seniorek do 
162 cm.
Jest absolwentką Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego, klasa mistrzowska – wioślarstwo, 
i wcześniej kilkakrotnie zostawała meda-
listką Mistrzostw Polski w  tej właśnie 
dyscyplinie. Jak sama mówi, w kulturysty-
ce czuje się jak ryba w wodzie, stojąc na 
scenie przed jurorami. Między zawodami 
dopracowuje mięśnie całego ciała trenin-
gami siłowymi, ćwiczy pozowanie i ogól-
ną prezencję, aby w kwali�kacjach zapre-
zentować się z jak najlepszej strony. Jest też 
instruktorem sportów siłowych. Na co 
dzień występuje jako ambasadorka marki 
SFD, prowadzi bloga na portalach społecz-

nościowych Facebook i Instagram, dzie-
ląc  się swoimi sukcesami z  szerokim 
gronem obserwatorów. W lutym udzie-
liła wywiadu dla Programu IV Polskiego 
Radia, do którego odsłuchania zachęca-
my i kierujemy na stronę www.polskie-
radio.pl. Pojawił  się także wywiad 
z Inez w serwisie YouTube na koncie 
Hell Gym oraz w magazynie interne-
towym KiF. Inez i jej sukcesy są zauwa-
żane przez coraz większe grono odbior-
ców, zainteresowaniem cieszą się także 
prowadzone przez nią treningi perso-
nalne czy układane plany żywieniowe. 
To nie koniec sukcesów Inez, czekamy 
na kolejne w 2018 r.                       Krusz

Dobre, bo rozpowszechniane

Sukcesy kulturystyczne lubonianki

Lubonian-
ka Inez 
Gorońska 
– Mistrzyni 
Polski 
w Kultury-
styce i Fit-
ness w kat. 
Bikini 
Fitness do 
164 cm

Q
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Stowarzyszenie Mistrzowskie Gołębie Europy wydało pierwszy 
w Polsce Album Hodowli Gołębi Pocztowych „Top hodowle 2018”. 
W międzynarodowym gronie kilkudziesięciu najlepszych hodow-
ców znalazł się jedyny lubonianin – Tadeusz Waliczak. Jak czy-
tamy w  tej publikacji, jest długoletnim członkiem Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych (PZHGP) okręg Poznań 
i  obecnie honorowym członkiem PZHGP. W  swojej karierze 
hodowlanej przez wiele lat pełnił różne funkcje na poziomach: 
sekcji, oddziału czy okręgu Poznań. W tym ostatnim przez 16 lat 
był wiceprezesem. Jest również współzałożycielem Stowarzysze-
nia Mistrzowskie Gołębie Europy (SMGE). Największe sukcesy 
odnosił w lotach gołębi młodych, gdzie warto wspomnieć dwu-
krotne mistrzostwo Okręgu Poznań czy tytuł Asa Okręgu Poznań 
i  Oddziału Poznań w  kategorii gołębi młodych. W  Luboniu 
T.  Waliczak jest również znany z  innych funkcji publicznych. 
Przez wiele lat był radnym Rady Miasta Luboń, społecznym 
członkiem Zarządu Miasta, członkiem Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, a obecnie zasiada w Radzie 
Gospodarczej przy Burmistrz Lubonia, M.  Machalskiej. Jest 
prezesem Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum 
Lubońskie”. W  ubiegłym roku został uhonorowany medalem 
„Zasłużony dla Miasta Luboń”.

PPR

Dobre, bo uznane

Hodowla T. Waliczaka

Q
Strona 127 albumu „Top hodowle 2018”, wydanego w Siedlcach, w twardej oprawie, na papierze 
kredowym, w którym, w układzie alfabetycznym zaprezentowano lubonianina Tadeusza Waliczaka 
i jego cztery wybrane gołębie

Zjawisko powstaje na skutek przejścia światła poprzez chmury zawierające kryształy lodu. Podobnie 
jak tęcza, halo jest zjawiskiem indywidualnym – kształt i promień kątowy są ściśle określone, jed-
nakże w przypadku każdego obserwatora biorą udział inne promienie słoneczne i inne kryształy 
lodu. Luboń i okolicę zarejestrowane z wysokości 300 metrów 18 stycznia można obejrzeć w formie 
ruchomej panoramy 360 stopni pod adresem: https://roundme.com/tour/237704/view/681500/

R. Wojtyniak

Dobre, bo niecodzienne

Halo słoneczne nad Luboniem
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Halo słoneczne 18 stycznia 2018 – w całości albo fragmenty patrz: https://drive.google.com/�le/d/1qXhXi7v2-vFVXY0iCuiz3ADiyiIF80Pr/view?usp=sharing
fot. Rafał Wojtyniak

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 nowo otwartym gabinecie ginekologicznym 
Magdaleny i Piotra Magnowskich (Gabinety 
Lekarskie) przy ul. Wschodniej 26A specjaliści 
oferują konsultacje w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. 
Na wizytę należy się wcześniej umówić tele-
fonicznie (691 051 851; 606 340 593). Więcej 

informacji na stronie: www.ginekologlubon.pl lub ginekolog-lubon.pl.   fot. Natalia

Centrum Kredytowe działające na pla-
cu handlowym przy ul. Żabikowskiej 51 
zmieniło miejsce funkcjonowania. Nadal 
mieści się na ryneczku, lecz po przeciwnej 
stronie (tuż obok punktu, gdzie można 
dorobić klucze). Oferta punktu to kre-
dyty, pożyczki i leasing. Biuro działa od 
pn. do pt. w godz. 10 – 16.   fot. Natalia

3 miesiące temu otwarto nowy punkt LOTTO. 
Mieści się w saloniku prasowym MEDIASTAR 
w markecie „Netto” przy ul. Żabikowskiej 34. 
Salonik jest czynny od pon. do sob. w godz. 
7-20, a w niedzielę od 9 do 19.   
fot. Władysław Szczepaniak

Przy ul. Poniatowskiego  24 (plac E. Bojanow-
skiego) funkcjonuje �rma „Ruta doradca rynku 
nieruchomości”, która wcześniej mieściła się przy 
ul. Lipowej 36. Zakres jej działalności obejmuje 
sprzedaż, kupno, najem i doradztwo kredytowe. 
Firma działa od pn. do pt. w godz. 12-17.   fot. Natalia

Przy ul. Krętej 71/3 otwarto Piekarnię-Cukiernię 
Maciejewski oferującą m.in. ciasta, ciastka, pieczywo, 
bułki prosto z pieca. Czynna od pn. do pt. w godz. 
6-18, w sob. 6-13.   fot. Natalia

W kompleksie pawilonów handlowych przy ul. Ponia-
towskiego, od strony Kołłątaja znów funkcjonuje sklep 
warzywny (taki rodzaj handlu prowadzono tu pier-
wotnie przez długie lata). Fasadę pawilonu pod nazwą 
„Warzywny Ogród” ozdobił plastyk.   fot. Hanna Siatka

Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 
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Na 40.  sesji Rady Miasta Luboń, 14 
grudnia 2017 r., bez zastrzeżeń – jedno-
głośnie – przyjęto miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego „Stary 
Luboń – rejon ul. Cichej” („WL” 01-2018, 
str. 18). Właściwie jest to zmiana części 
uchwalonego w marcu 2009 roku planu 
„Stary Luboń” z mody�kacją dokonaną 

w grudniu 2010 r. dotyczącą fragmentu 
oznaczonego teraz 1MN i  dojazdu od 
ul. Dąbrowskiego. Oto co nowego wno-
si dokonana właśnie zmiana w stosunku 
do poprzedniego rysunku:

QQ Jedną z  poważniejszych różnic jest 
przesunięcie o 4 metry w kierunku pasa 

drogowego linii 
zabudowy przy 
ul. 3 Maja na krót-
kim odcinku (patrz 
na mapce czerwony 
owal oznaczony 1). 
Dlaczego uważam 
zmianę tę za po-
ważną? Z kilku po-
wodów. Dokładnie 
w tym miejscu jest 
zlokalizowany przy-
stanek autobusowy 
linii 690, i zamiast 
planować poszerze-
nie pasa drogowego, 
by w przyszłości np. 
wybudować zatokę 
autobusową, dozwo-
lono na zabudowę 
mieszkalną bliżej 
jezdni. Ten prece-
dens staje się także 
podstawą do tego, 
by graniczące dział-

ki, w ramach warunków sąsiednich, 
mogły starać się o przesuniecie pasa 
drogowego bliżej jezdni.

QQ Kolejną zauważoną zmianę sta-
nowi zwężenie pasa drogowego z 14 
do 12 metrów (na mapce czerwona 
strzałka z nr. 2). Obydwie zmiany 
mają miejsce tuż przed łukiem dro-
gi i niebezpiecznym, ze względu na 
ograniczoną widoczność, skrzyżowa-
niem z ul. Cichą. Te zmiany, moim 
zdaniem, nie wpisują  się w  przy-
jazną poprawę zagospodarowania 
przestrzeni publicznej.

QQ Z całego kwartału domów obejmu-
jących ten plan jedynie przy ul. Tuwi-
ma dom z nr 3, wybudowany w 1935 
roku, wpisano do rejestru zabytków 
gminnych (patrz na mapce czerwony 
okrąg 3). Czy to najlepszy i jedyny 
przykład starej, zabytkowej zabudo-
wy na tym obszarze? Moim zdaniem 
nie, np. przy ul. Dąbrowskiego 12 jest 
dom z 1902 r.

QQ Inną zmianą w  stosunku do 
wcześniejszego jest „wyprostowa-
nie” rejonu przy Strumieniu Juni-
kowskim – połączenia ul. Tuwima 
z ul. Spadzistą (czerwony owal 4).

QQ Warto przyjrzeć się też obsza-
rom zalewowym, których nie było 
na wcześniejszych planach. Najbar-
dziej zagrożony, czyli najniżej po-
łożony teren został oznaczony na 
planie ciemnozielonymi pasmami 
i  wchodzi językiem przy skrzyżo-
waniu ul. 3 Maja z ul. Cichą. Oprócz 
wzniesienia przy skrzyżowaniu ul. 

Poznajemy miasto

Zmiany w Starym Luboniu

Q
Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla rejonu ulicy Cichej, na którym 
dla lepszej czytelności, na czerwono wskazu-
jemy opisywane niektóre zmiany

3 Maja z Dąbrowskiego, gdzie woda nie 
sięgnie (brak zakreśleń zielonymi pasami), 
pozostały obszar został opisany jako ten, 
na którym prawdopodobieństwo powodzi 
jest niskie i może wystąpić raz na 500 lat.

QQ Z ul. 3 Maja z nowego rysunku planu 
zniknęły też istniejące wcześniej drzewa 
oraz ścieżka rowerowa.

QQ Z treści miejscowego planu zniknął 
też zapis „zakaz lokalizacji zabudowy 
szeregowej” znajdujący się we wcześniej-
szym planie z 2009 r. w dziale III, § 15.1. 
podpunkt 3. W zamian pojawił się zapis 
pozwalający na: „lokalizację budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych wolno sto-
jących lub bliźniaczych”. W połącze-
niu z odstąpieniem od zamieszczenia 
szczegółowych zasad i warunków scala-
nia lub podziału nieruchomości, dano 
duże możliwości np. łączenia gruntów, 
które mogą stać się atrakcyjne np. dla 
zabudowy deweloperskiej. To chyba 
najważniejsze zmiany, jakie tu zasto-
sowano. Konsekwencje takich nowych 
zapisów możemy poznać za kilka lat, ale 
z pewnością wprowadzone nowości nie 
wpisują się w politykę np. ogranicza-
nia potencjału zagęszczania zabudowy 
w naszym mieście.

Piotr P. Ruszkowski 

Q
Jedyny zabytek na tym miejscowym planie to dom mieszkalny 
przy ul. Tuwima 3 pochodzący z 1935 r.   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Tylko tu, gdzie jest przystanek autobusowy (z prawej), przesunięto linię zabudo-
wy o 4 metry bliżej jezdni – do wysokości płotu   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Pod koniec grudnia 2017  r. 
Luboń wykonał brakujący 
odcinek chodnika na ul. Nie-
złomnych prowadzący do 
ścieżki rekreacyjnej przy sta-
wie Edy na szachtach. Frag-
ment ma około 93 m długości 
i  jest ok. 2 m szeroki. Kom-
-Lub zbudował go ze środków 
zaoszczędzonych na akcji 
zima, wykorzystując w więk-
szości kostkę brukową z roz-
biórki chodników na ul. 
Wschodniej i  al. Jana Paw-
ła II. Koszt inwestycji wyniósł 
28  390  zł. Brakuje jedynie 
parkingu, który, jak  się do-
wiedzieliśmy, póki co nie po-
wstanie.

(S)

Po gospodarsku

Q
Od strony Lubonia spacerowicze mają teraz do-
godny dostęp do ciekawie przygotowanych ście-
żek rekreacyjnych przy stawach powstałych 
w dawnych wyrobiskach gliny, stanowiących ory-
ginalne, odzyskane dla sympatyków skupisko 
natury   fot. Hanna Siatka

Trwa kompleksowa inwestycja na ul. 
Kasprzaka. Firma „Brukpol” Sp. z o.o. ze 
Strzelec Wielkich (k. Piasków), która jako 
jedyna stanęła do przetargu, buduje tam 
kanalizację deszczową. Roboty prowa-
dzone są na odcinku od ul. Szkolnej do 
Karłowicza. Równolegle ten sam wyko-
nawca buduje i remontuje chodnik (ok. 
405 m – budowa i ok. 173 m – remont), 
a w ostatnim etapie odtworzy nawierzch-
nię asfaltową skrzyżowań ul Kasprzaka 

z Kasprowicza i Reja, gdzie znajdują się 
studzienki, oraz utwardzi jezdnię na 
wszystkich trzech budowanych odcin-
kach (zgodnie z  zamówieniem – na 
szerokość 5  m). To zadanie będzie 
polegało na wykorytowaniu pasa ruchu 
na głębokość 20 cm i pokryciu go kru-
szywem bazaltowym. Podobno ten 
materiał nie pyli tak, jak dotąd wyko-
rzystywane kruszywo granitowe (uży-
te np. na ul. Fiołkowej). Czy ta nowa 

Kasprzaka w budowie

technologia się sprawdzi? Czas pokaże. 
Kanalizacja sanitarna w budowanej dro-
dze już istnieje.
Wykonawca musi uporać się z wysokim 
poziomem wód gruntowych, który wy-
stępuje w pasie budowy, nawet na od-
cinku od Karłowicza do Kasprowicza, 
który jest położony wyżej. Ten fragment 
ul. Kasprzaka posiadał już deszczówkę, 
teraz wykonuje się nową, z przepompow-
nią zbudowaną u  wlotu ul. Kasprzaka 

w Kasprowicza połączoną ze studzienką 
w  tej drodze, do której będą wpływać 
również wody z  odcinka od ul. Reja. 
Fragment ul. Kasprzaka od Szkolnej 
będzie podłączony do studzienki w ul. 
Reja.
Roboty rozpoczęto w listopadzie 2017 r. 
i zgodnie z umową potrwają do 23 kwiet-
nia br. Firma „Brukpol” wykona inwe-
stycję za 1 206 706 zł.

(S)

Q
Kompleksowa budowa ul. Kasprzaka. W gruncie gotowa kanalizacja deszczowa, 
położono krawężniki, powstaje chodnik z kostki betonowej. Na koniec jezdnia, 
wykorytowana na głębokość 20 cm, zostanie wysypana kruszywem bazaltowym    
fot. Hanna Siatka

Q
Montaż przepompowni ścieków deszczowych (2,5 m) o wydajności 75 dm3/s, wraz 
z wyposażeniem   fot. Hanna Siatka
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W piątek, 19 stycznia, burmistrz Małgo-
rzata Machalska uczestniczyła w podpi-
saniu umowy na zakup trzech nowych 
autobusów hybrydowych marki „Solaris”, 
na łączną kwotę prawie 5,5 miliona zło-
tych. Pojazdy zostaną zakupione w ra-
mach do�nansowana „Wspieranie stra-
tegii niskoemisyjnych w tym mobilność 
miejska”, Poddziałania 3.3.3. „Wspieranie 
strategii niskoemisyjnych w tym mobil-
ność miejska w  ramach ZIT dla MOF 
Poznania”. Luboń otrzyma z  tego pro-
gramu ponad 13 milionów do�nanso-
wania (czytaj: „WL” 08-2017, str. 5).
Umowę podpisali prezes Spółki „Trans-
lub” – Zbigniew Bernat i przedstawiciel 
�rmy Solaris Bus  &  Coach – dyrektor 
sprzedaży Andrzej Sienkiewicz. Autobu-
sami z najwyższej półki będziemy mo-
gli się przemieszczać już za rok. Mają 12 
metrów długości, przewiozą po około 
90. pasażerów, w tym blisko 30. na miej-
scach siedzących.

PAW

Zgodnie z zapowiedzią, z tego programu 
dofinansowania mają być zakupione 
jeszcze dwa autobusy z napędem kon-
wencjonalnym).

Solarisy szyte na miarę

Takie trzy solarisy dostanie 
Translub i będą kursować po 
Luboniu   www.wetransfer 
.com

Q
Moment podpisania umowy z dyrektorem sprzedaży Solarisa, Andrzejem 
Sienkiewiczem (z prawej)   fot. Paweł Wolniewicz

Na lubońskich placach zabaw pojawi-
ły się w grudniu oryginalne, adekwatne 
do miejsc, pojemniki na śmieci – w for-
mie niedźwiadków i żab. Miasto zaku-
piło w  sumie 11 takich kolorowych, 
bajkowych koszy: 6 Tidy Bear (misie) 
oraz 5 Froggo (żabki). Sympatyczne 
pojemniki kosztowały odpowiednio 1215 
i 1435 zł netto za sztukę. Ich producen-
tem jest �rma Glasdon.

(HS)

Bajkowy 
kosz

Q
Bajkowe pojemniki na odpady – 
atrakcja placu zabaw przy ul. 
Kołłątaja   fot. Hanna Siatka

Q

Burmistrz Małgorzata Machal-
ska odbiera pluszową maskot-
kę – symbol solarisa – od An-
drzeja Sienkiewicza    
fot. Paweł Wolniewicz

Q
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wjazd od ul. Kołłą-
taja. Budując dukt, 
miasto wykarczowa-
ło dziko rosnące 
chaszcze pomiędzy 
Żabinką i działkami 
prywatnymi. Nawie-
ziono gruz i kruszy-
wo, którymi pokry-
to pas drogowy. 
W  głębi, od strony 
ul. 11 Listopada stoi 
jedyny,  gotowy 
dom.
Jak dowiedzieli-
śmy się w Urzędzie 
Miasta, po podziale 
gruntów pomiędzy 
ul. 11  Listopada 
a Żabinką właściciel 
budynku, chcąc wy-
budować szambo, 
upominał się w ma-
gistracie o dojazd do 
posesji. Miasto wy-
kupiło więc i  przy-
gotowało drogę. 
Rodzaj utwardzenia 
wybrano ze względu 
na trudne podłoże.
Według Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego „Żabikowo Centrum-Północ” po-
wstały odcinek należy do ciągu pieszo-
-jezdnego o szerokości 6 m, oznaczone-
go 6KD-P, położonego pomiędzy ul. 

Kołłątaja i  Szkolną (patrz mapka). Po 
przebudowie do parametrów drogi pu-
blicznej, plan dopuszcza zmianę klasy-
�kacji.

HS

GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Póki co, przygotowana na przełomie li-
stopada i  grudnia droga nie posiada 
nazwy i jest ślepa. W przyszłości będzie 
traktem aż do ul. Szkolnej, gdzie niedaw-
no wykonano dojazd do powstającego 

osiedla domów. Wykupiony i utwardzo-
ny przez miasto fragment od strony ul. 
Kołłątaja liczy ponad 100  m długości, 
jest prawie 5 m szeroki i posiada rozwi-
dlony, wyniesiony (dla spływu wody) 

Pozazdrościć
Wzdłuż Żabinki, w bok od ul. Kołłątaja powstała nowa, solidnie 
wykonana droga. Standardowo takie powinny powstawać wszędzie tam, 
gdzie osiedlają się mieszkańcy. Na razie prowadzi do jednego domu

Q
Około stumetrowej długości nowa droga w Żabikowie, boczna od ul. Kołłątaja, 
z szerokim, wyniesionym wjazdem od ul. Kołłątaja. Z prawej – niewidoczny, wstęp-
nie wykarczowany teren przynajmniej 4. działek budowlanych, z lewej, za zarośla-
mi – leniwie płynąca Żabinka   fot. Hanna Siatka

Q
Jedyny dom przy nowej drodze, szerokiej i bardzo solidnie przygotowanej. Po 
prawej, za zielenią płynie Żabinka, w głębi widoczny wlot w ul. Kołłątaja. Lubonia-
nie z innych ulic gruntowych (wiele z nich liczy nawet kilkadziesiąt lat) mogą po-
zazdrościć komfortu, który powinien być standardem (np. mieszkańcy opisywanej 
przez nas bocznej od Traugutta ul. Skowronkowej, nie mogący się doprosić alter-
natywy dla błota sięgającego na tej drodze od prawej lewej)   fot. Hanna Siatka

Wycinek Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Żabikowo Cen-
trum-Północ”. Żółtą elipsą i opisem: „ul. bez nazwy” zaznaczono wybudowany 
przez miasto fragment drogi 6KD-P, która w przyszłości zostanie połączona z ul. 
Szkolną. Czerwona kostka to jedyny dom przy nowej drodze. Objęte czerwonymi 
elipsami ulice po drugiej stronie Żabinki to istniejące ul Jaworowa i odcinek Lesz-
czynowej (o tych młodych drogach w Żabikowie, szykowanych do utwardzenia, 
czytaj na str. 12)   oprac. Piotr P. Ruszkowski

Q
Fragment mapy z elektronicznego Systemu Informacji Prze-
strzennej w serwisie obsługiwanym przez Urząd Miasta Lu-
boń – zielone pasy to tereny wykupione przez miasto. Na 
przedłużeniu nowej drogi przy Żabince widać też będący już 
własnością miasta fragment od ul. Szkolnej przygotowany 
dla budowanego tam osiedla, który kończy się na wysokości 
ul. Olszynowej po drugiej stronie cieku (boczna od ul. Lipo-
wej)   oprac. Piotr P. Ruszkowski

Q



2/2018

12

98. miejscu w hierarchizacji dróg 
do budowy. Ma 140 m długości, jest 
wąska (szerokość 3 m), błotnista, 
ze spadem w kierunku ul. Leszczy-
nowej i Żabinki. Otrzyma utwar-
dzenie po 7. latach od postawienia 
pierwszych domów.
Prostopadła do Jaworowej ul. Lesz-
czynowa powstała w lutym 2013 r. 
Nazwę zaproponował wnioskodaw-
ca – inwestor budynków, powiąza-
na z „DM Deweloper” �rma „Akro-
pol Inwestycje” z siedzibą pod tym 
samym lubońskim adresem. Ta 
równie fatalna droga jest szersza od 
ul. Jaworowej o 2 metry i na razie 
nie posiada przejazdu. Przeznaczo-
ny do utwardzenia odcinek o dłu-
gości 70 m (patrz czerwona elipsa 
na mapce) jest fragmentem drogi 
oznaczonej na planie miejscowym 
5KD-P, która będzie dochodzić do 
ul. Szkolnej. Również ta ulica „przesko-
czyła” kolejkę do budowy.

(S)
Czytaj też „Mieszkańcy pytają” na str. 29

GORĄCE TEMATY

Kontakt: 609 351 036

MOBILNY GABINET FIZJOTERAPII I TERAPII MANUALNEJ

mgr Michał Lemański
Certyfikowany Terapeuta Cyriax

www.plusfizjo.pl

Bóle kręgosłupa i stawów obwodowych
Stany pooperacyjne i powypadkowe

Bóle mięśniowe
Zaburzenia neurologiczne
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Odchodząca od Lipowej ul. Jaworowa 
(w Miejscowym Planie Zagospodarowa-
nia Przestrzennego „Żabikowo Cen-
trum-Północ” oznaczona 3KD-P) po-
wstała w styczniu 1992 r. Pierwsza za-

budowa (�rmy „DM Deweloper” z sie-
dzibą przy ul. Niepodległości 11b w Lu-
boniu) pojawiła się tam w 2011 r. (czytaj 
„WL” 06-2011, str. 8). W 2004 r. wśród 
120 ulic Jaworowa znajdowała  się na 

Precedens?
W tym samym kwartale miasta, co nowa, opisana na str. 11 boczna droga 
od Kołłątaja, leżą dwie inne „młode” ulice Żabikowa – Jaworowa 
i Leszczynowa (patrz mapka na str. 11 – czerwone elipsy ponad Żabinką). 
Niebawem będą utwardzone. W bieżącym roku powstanie projekt dla tej 
kompleksowej inwestycji i zgodnie z informacją uzyskaną od 
urzędników, zaraz potem miasto przystąpi do jego realizacji

Q
Błotnista odnoga ul. Jaworowej przy Żabince – ul. Leszczynowa. Obie drogi będą 
wkrótce utwardzone   fot. Hanna Siatka

Q
Ul. Leszczynowa kończy się na wysokości 
osiedla z numeracją 5-5e. Dalej, w kierunku 
ul. Szkolnej, droga jest jeszcze nieprzejezdna   
fot. Hanna Siatka
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Jeśli wierzyć wyszukiwarkom interne-
towym, pierwsze informacje o kosz-
marnym wypadku, jakiemu uległa 
Ukrainka, Alona Romanenko, w pralni 
przy ul. Szkolnej ukazały się na stronie 
Luboni.pl – Luboń Oczami Mieszkań-
ców (prowadzonej przez jednego ze 
strażaków OSP). Charakterystyczne, że 
pomylono płeć o�ary wypadku. Nieste-
ty, temu wstrząsającemu zdarzeniu to-
warzyszy także zatrważający hejt. – 
W  piątek 15 grudnia o  godzinie 10.30, 
w  �rmie przy ulicy Szkolnej, doszło do 
wypadku podczas pracy. Pracownik nie-
chcący włożył rękę do prasowalnicy. Na 
miejsce niezwłocznie wezwano służby 
ratunkowe, w tym zastęp z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Luboniu, zastęp ze 
Szkoły Aspirantów PSP z Poznania oraz 
zespół ratownictwa medycznego. Po przy-
byciu na miejsce, strażacy przystąpili do 
uwalniania ręki. Po blisko 40 minutach, 
udało się wydostać kończynę. Pracownik 
przytomny, z dużymi obrażeniami ręki, 
został przetransportowany do szpitala.
Komentarz: No i Ukrainka nie ma rącz-
ki. Nie napisane nic, bo pewnie na lewo 
zatrudniona albo bez papierów na po-
byt. Autor: Nieostrożny

QQ Pełniejsza informacja ukazała się w pią-
tek, 29 grudnia 2017, o 10.35
„Nasze Słowo”, wydawany w  języku 
ukraińskim tygodnik mniejszości ukra-
ińskiej w Polsce, napisał: Alona Roma-

nenko, emigrantka ukraińska, która pra-
cowała w Luboniu pod Poznaniem, stra-
ciła rękę podczas pracy z prasowalnicą. 
Wypadek miał miejsce kilka dni przed 
Bożym Narodzeniem. Alona prawie go-
dzinę czekała na uwolnienie ręki z pra-
sowalnicy. Jak pisze na swojej stronie w 
Facebook Konsul Honorowy Ukrainy 
w  Wielkopolsce, niestety nie udało  się 
zapobiec amputacji.
Alona pochodzi z  ukraińskiego miasta 
Łuck i przybyła do Polski niedawno. Teraz 
leży w szpitalu miejskim na Szwajcarskiej 
w Poznaniu. Razem z mężem Andrijem 
Romanenko mają problem ze środkami 
na życie i pokrycie kosztów związanych 
z tym zajściem. Mają też opiekę prawną. 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
Polska Ukraina zbiera środki pomocowe 
dla potrzebujących małżeństwa Alony 
i Andrija Romanenko. Zebrane pieniądze 
pokryją wybrane koszty związane z  ich 
dramatyczną sytuacją. Dla wszystkich, 
którzy chcą pomóc Alonie, oto numer 
konta: Stowarzyszenie Społeczno-Kultu-
ralne Polska Ukraina, ul. Grobla 27a6, 
61-858 Poznań; numer konta: 37 1090 
1854 0000 0001 1451 2044. W  tytule 
przelewu należy wpisać „Dla Alony”.

QQ Już 7 stycznia na stronie wykop.pl uka-
zał się taki wpis (pisownia oryginalna): 
Ukrainka na nagraniu męża opowiada 
jak przed świętami straciła reke w pralni 
w Luboniu pod Poznaniem. Z tego co mówi 

Wypadek w pralni
Z wybranych mediów

(niestety bardzo słaby dźwięk) to – nikt jej 
poważnego instruktażu przy maszynie nie 
przeprowadził tylko z grubsza pokazali. 
Maszyna często się psuła. Słabo słychać, 
ale może chodzi o to, że ona chciała jakiś 
węzeł łaścicie czy coś i jej chwyciło rękę. 
Reka była wciagana powoli i  ona od 
razu krzyczała, ale maszyny nie dali 
rady od razu wyłaczyć – kobieta z którą 
pracowała nie potra�ła tego zrobić (na 
moje oko to za takie coś ktoś powinien za 
to beknąć) w efekcie zmiażdżyło rękę aż do 
ramienia. Mówi, ze ratownicy z karetki 
chcieli piłą rozcinać maszyne, ale wła-
ściciel się nie zgodził i czekali ponad 40 
minut aż ktoś kto wie co i jak, się pojawi. 
Podawano jej środki łaścicielae, ale ona 
nadal odczuwała straszny ból. Przeszła 
dwie operacje i czeka na trzecią. Dziekuje 
za bardzo dobrą opieke i pomoc personelu 

w szpitalu. Właściciel pralni był u niej raz, 
według niej ktoś mu tak chyba doradził 
i niby mówił, że pomoże, ale poza słowa-
mi nic nie zrobił.
Dali w opisie link do jakiejs lokalnej strony, 
ale u mnie nie widać tam tekstu na tym 
portalu klik. Na � jej męza także w tekscie 
z  translatora napisano, że chyba coś  się 
kombinuje, bo po wypadku kilka osob ła-
ścici z zakładu, a jedną Ukrianke odeslali 
do kraju ponoć żeby nie była świadkiem. 
łaściciel mieszkania u którego wynajmowa-
li kwatere (rzekomo znajomy łaściciela 
pralni) mówi, że on ich co prawda nie wy-
gania, ale oni i tak przegrają i lepiej jak się 
dogadają z szefem pralni.

QQ 10 stycznia na poznańskiej 
stronie wyborcza.pl ukaza-
ły się następujące informacje:

cd.  
na str. 
14

Q
Ukrainka, Alona Romanenko – o�ara tragicznego wypadku w lubońskiej pralni – 
w szpitalu, po amputacji lewej ręki   z PolsatNews

Na początku lutego odwiedziliśmy 
pralnię, gdzie wydarzyła się trage-

dia, by wysłuchać relacji drugiej strony 
i przyjrzeć się miejscu pracy pani Alony. 
Niestety, pomimo prób, nie udało  się 
nam skontaktować z nią samą. Pralnia 
nie pomogła nam w uzyskaniu łączno-
ści z  poszkodowaną, o  co prosiliśmy, 
pomimo że, kontaktuje  się z  p. Aloną 
mailowo. Eliza Popko i pracownik biu-
ra, który, jak twierdzi, podczas wypadku 
przebywał akurat w hali, wyjaśnili nam 
mechanizm działania urządzenia ma-
glującego oraz domniemane przyczyny, 

które prawdopodobnie doprowadziły do 
tragedii, a także zdementowali niektóre 
fakty podane przez media.
Ich zdaniem pani Alona z niewiadomych 
powodów znalazła  się przy środkowej 
części magla (z walcami), gdzie nie powin-
na być (przeszła przeszkolenie stanowi-
skowe przeprowadzone przez kierownika 
zmianowego jedynie do podawania bieli-
zny na chwytaki bielizny przy przedniej 
części maszyny). Domniemają, że chcąc 
usunąć przeszkodę (zgrubienie) na ma-
glowanym prześcieradle, oparła  się na 
pasach podających sztukę bielizny pod 

walce (uszkodzenie kończyny wskazuje na 
równoległe ułożenie zgiętej ręki), rękaw 
bluzy z  polaru został wciągnięty przez 
szorstkie pasy podajnika pod rozpędzony 
i rozgrzany walec. Są przekonani, że w tym 
momencie maszyna  się automatycznie 
zatrzymała, w przeciwnym razie wciągnę-
łaby dalszą część ciała pracownicy. Musiał 
zadziałać płaszcz ochronny z  pleksi za-
montowany w przed walcem oraz czujni-
ki zatrzymujące urządzenie, gdy natra�a-
ją na zgrubienie. Ogromna maszyna jest 
ponadto wyposażona w  11 stopujących 
przycisków stanowiskowych (tzw. grzybki), 

z których, zdaniem naszych rozmówców, 
przynajmniej 5 znajduje  się w  miejscu 
wypadku. Dodatkowo po obu stronach 
magla są czerwone przyciski bezpieczeń-
stwa. Pracownice korzystają z tych pomo-
cy, kiedy coś jest nie tak i  muszą zdjąć 
bieliznę z  maszyny, by wciągnęła ja po-
nownie prawidłowo. Zwykle panie obsłu-
gujące podawarkę pracują we trzy lub dwie 
(w zależności od grubości bielizny). 15 
grudnia około godz. 10.30, kiedy zda-
rzył się wypadek, niedoświadczona pani 
Alona była przy maszynie sama, ponieważ 
towarzysząca jej pracownica poszła właśnie 
do WC. Maglowały prześcieradła, więc 
tempo przesuwu bielizny było szybsze 
i docisk walców większy niż wówczas, gdy 
prasowane są np. poszwy. To z pewnością 
również miało wpływ na skutki wypadku.
Rozmówcy zdementowali, ich zdaniem, 
nieprawdziwe i krzywdzące informacje 
o spóźnionej akcji ratunkowej i odwle-
kaniu powiadomienia odpowiednich 
służb, braku zainteresowania i wrażliwo-
ści ze strony kadry zakładu oraz o zaka-
zie niszczenia maszyny w celu uwolnie-
nia Ukrainki, wydanym przez właścicie-
la �rmy. Dowiedzieliśmy się, że jeden 
z pracowników (z dłuższym stażem niż 
pani Alona) natychmiast przycisnął grzy-
bek zatrzymujący magiel. Zaraz też za-
telefonowano pod numer ratunkowy 
„112”, dzięki czemu po 5 minutach do-
tarła straż pożarna, a po 15. – karetka 
pogotowia. Na miejscu nie-
zwłocznie pojawił  się też 
inspektor pracy powiado-
miony przez pralnię, przez 
cały czas byli obecni beha-

Głośno o tragedii w pralni
Krótko przed świętami Bożego Narodzenia, 15 grudnia 2017 r., w pralni przy ul. Szkolnej wydarzył się 
makabryczny wypadek. Podczas przedpołudniowej zmiany rozgrzane walce maszyny maglującej, przy której 
od 4. dni pracowała Alona Romanenko, zmiażdżyły i „ugotowały” lewą rękę Ukrainki. Trzeba ją było potem 
amputować. Dopiero w styczniu sprawę nagłośniły media i Internet, przez co przez kilka dni o Luboniu było 
głośno nie tylko w kraju. Niektóre doniesienia i komentarze, oparte w większości na relacjach o�ary wypadku, 
cytujemy obok (czytaj: „Wypadek w pralni – z wybranych mediów”)

Q
Pralnia przy ul. Szkolnej w Luboniu, w której wydarzył się tragiczny wypadek, nagłośniony w Polsce   fot. Hanna Siatka

cd.  
na str. 
14
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w Szpitalu Miej-
skim im. Józefa 
Strusia w Pozna-
niu, co, jak nam 
powiedziano, 
było źle odbiera-
ne przez Ukrain-
kę.
W 27-letniej hi-
storii pralni nie 
zdarzył  się po-
dobny wypadek. 
Medialny roz-
głos, jaki nadano 
zdarzeniu, nasi 
rozmówcy uzna-
li za niepotrzeb-
ny, i krzywdzący. 
Ich zdaniem �r-
ma jako jedna z najnowocześniejszych 
w Polsce, nie może sobie pozwolić na 
brak profesjonalizmu. Odpychają zarzu-
ty o psującej się maszynie i braku syste-
matycznego serwisowania urządzeń. 
Zapewnili, że magiel, przy którym zda-
rzył się wypadek, wbrew doniesieniom, 
posiadał wymagane uzbrojenie. Osłony, 

których brak zgłaszał mąż poszkodowa-
nej, nie są fabrycznym wyposażeniem.
W związku z  rozgłosem, na polecenie 
ministra sprawiedliwości, Zbigniewa 
Ziobry, sprawą zajmuje się prokuratura. 
W  pralni trwa przedłużona kontrola 
Państwowej Inspekcji Pracy.

HS

Głośno o tragedii w pralni
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Zapraszamy na MEGARABATY

Wypadek w pralni
15 grudnia Alona przyszła do 
pracy na godzinę 10. Chwilę 
po rozpoczęciu zmiany na jed-
nym z prześcieradeł zrobił się 
supeł. Alona pobiegła zabrać 

prześcieradło. Nie zdążyła zdjąć go z ha-
ków z  przodu maszyny, więc podeszła 
z boku. - Wtedy walec złapał moją lewą 
rękę.(…)
Zgodnie z  prawem, kobieta powinna 
przejść tzw. szkolenie stanowiskowe oraz 
szkolenia z  zakresu BHP. Bez tego nie 
powinna być dopuszczona do pracy. Sią-
kowski mówi, że Alona szkolenie stano-
wiskowe przeszła i podpisała odpowiednie 
dokumenty. Nie chce jednak ich pokazać, 
bo tłumaczy, że nie ma do tego prawa 
z racji toczącego się postępowania w Pań-
stwowej Inspekcji Pracy.
Kobieta z kolei mówi, że otrzymała tylko 
krótką instrukcję, jak wieszać prześciera-

dła i na co zwracać uwagę. – Pokazali, 
jak mam wkładać i wyciągnąć przeście-
radło, jeśli będzie supeł. I wciąż krzycza-
ły „bierz, zabieraj, ślepa jesteś” – opowia-
da Alona.

QQ Później na wyścigi informowano o tym 
zdarzeniu. Na stronie Wschodnik.pl No-
winy z Ukrainy o 16.20 czytamy: Musiała 
zaczepić się pościel, coś takiego. Trzeba wy-
jąć prześcieradło, jeśli będzie na nim jakaś 
»bomba« lub węzeł. 15 grudnia przeście-
radło się wciągnęło. Zaczęłam wyciągać 
je ręką. Ją też zaczęło wciągać. Zaczęłam 
głośno krzyczeć. Od razu podbiegła do 
mnie Polka, dwie Ukrainki. Brygadzistka 
nie podeszła ani razu. 20 minut później 
przyjechali ratownicy. Jeden z nich ścią-
gnął pasek ze spodni, żeby przeciągnąć mi 
rękę. Następnie przybyli lekarze pogoto-
wia. Ratownicy chcieli rozciąć maszynę, 

żeby wyciągnąć moją rękę, którą wciągnęło 
powyżej łokcia. Właściciel pralni zabronił 
tego. Po godzinie rękę wreszcie wyciągnę-
li” – dodała dziewczyna.

QQ A na PracadlaUkrainy.pl, jest dokład-
na data rozpoczęcia pracy przez Alonę, 
podana za serwisem polsatnews.pl, z 11 
stycznia 2018, z godz. 19.40 – 29-letnia 
Alona z zawodu jest kelnerką. Do Poznania 
przyjechała w listopadzie zeszłego roku. 
Jej mąż od sierpnia pracował w  Polsce. 
Chcieli polepszyć swój byt, bo z pracy na 
Ukrainie nie mogli się utrzymać. Kobieta 
pracę w pralni rozpoczęła 4 dni przed tra-
gedią – 11 grudnia. Miała otrzymywać 13 
złotych za każdą przepracowaną godzinę.
Do zdarzenia doszło w  Luboniu koło 
Poznania. Magiel przemysłowy w miej-
scowej pralni wciągnął rękę pracującej 
tam legalnie Ukraince. Pochodząca z Łuc-
ka na Wołyniu kobieta chciała wyciągnąć 
zawinięty kawałek materiału. Jak twierdzi 
– należało to do jej obowiązków. Kobieta 

przez blisko 45 minut czekała w potwor-
nym bólu, zanim wyciągnięto rękę. Leka-
rze musieli ją amputować. – Brakowało 
zasłony. Gdyby była, ręki by się nie wsa-
dziło. Gdyby było szkolenie, to też by tego 
wypadku nie było – uważa Andrij Roma-
nenko, mąż pani Alony.
Właściciel pralni twierdzi, że Ukrainka 
przeszła odpowiednie przeszkolenie, ale 
nie chciał wziąć udziału w konfrontacji 
z mężem pani Alony. Ten pokazał nam 
znalezione w internecie fotogra�e podob-
nego magla. Są tam widoczne zabezpie-
czenia z boku maszyny, których jego zda-
niem w Luboniu nie było.

W styczniu, na stronach internetowych, 
w  stacjach telewizyjnych i  radiowych, 
gazetach ukazało się wiele relacji o�ary 
i  jej męża, opisów i  komentarzy. Na 
całkowite wyjaśnienie sprawy i ewentu-
alną indywidualną odpowiedzialność 
przyjdzie nam jeszcze poczekać.

zebrał Jerzy Nowacki

cd.  
ze str. 
13

cd.  
ze str. 
13

Q
Stanowisko pracy Alony Romanenko – przednia część magla 
(tzw. podawarka) z chwytakami bielizny   fot. Piotr P. Ruszkowski

Miejsce wypadku – środkowy frag-
ment maszyny. Widać pasy, po których 
przesuwa się materiał, z lewej – osłona 
z pleksi reagująca na zgrubienia, za 
którą jest walec, Na osłonie – czerwo-
ny przycisk stanowiskowy. Gdyby pani 
Alona go użyła (np. dotykając pleca-
mi), z pewnością maszyna zostałaby 
zatrzymana   fot. Piotr P. Ruszkowski

powiec i  mechanik (to on, 
zakładając opaskę uciskową, 
udzielił  poszkodowanej 

pierwszej pomocy). Firma powiadomi-

ła też prokuraturę i policję. Technicznie 
obeznany z urządzeniami współwłaści-
ciel firmy poinformował strażaków 
o niebezpieczeństwie w przypadku cię-
cia magla (w miejscu, gdzie została 
uwięziona kończyna, znajduje  się 300 
litrów rozgrzanego do 180o oleju, który 
mógłby poparzyć również uczestników 
akcji) i o tym, że rękę można uwolnić 
po odłączeniu silnika, ręcznie cofając 
urządzenie. Strażacy zdecydowali się na 
to rozwiązanie, ale podjęli akcję dopie-
ro po udzieleniu pomocy medycznej p. 
Alonie i  uzyskaniu zgody lekarza. Po 
zdarzeniu kadrowa odwiedzała p. Alonę 

Q
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Jako pracodawca szanujemy ból i cier-
pienie Pani Alony, jesteśmy świadomi 
tragedii, jaka spotkała ją oraz jej najbliż-
szych, niemniej pozwalamy sobie w ni-
niejszej sprawie zająć stanowisko.
Przyczynkiem do złożenia tego oświad-
czenia jest wielość doniesień medial-
nych, w których ciężar został przesunię-
ty w kierunku ukazania rozmiaru krzyw-
dy, jaką pociągnął za sobą ten nieszczę-
śliwy wypadek.
Chcielibyśmy jednak, aby każdy odbior-
ca treści pojawiających  się w  obiegu 
medialnym miał możliwość zapozna-
nia się z okolicznościami sprawy.
Poszkodowana pracowała w charakterze 
osoby podającej pościel do urządzenia 
maglującego. Urządzenie to jest nowo-
czesne, w pełni sprawne oraz pod nad-
zorem producenta. Maszyna zawiera 
wszystkie zabezpieczenia, zamontowana 
została przez przedstawiciela producen-
ta i jest użytkowana zgodnie z jego wy-
tycznymi.
Linia maglownicza składa  się z  trzech 
części. Pierwsza, tzw. podawarka. Pra-
cownicy stojąc, zawieszają pościel na 
„łapkach”. Kolejny blok maszyny to ma-
giel, o  którym jest głównie mowa, za-
wierający wałki maglujące, trzecia to 
składarka.
Maszyna samoczynnie przekazuje po-
ściel do magla, gdzie odbywa się resz-
ta cyklu technologicznego. W  przy-
padku, gdy do wnętrza pościeli dosta-
ną się ciała obce (np. inne części po-
ścieli), czujniki maszyny automatycz-

nie ją zatrzymują. Odpowiedzialnym 
za samoczynne zatrzymanie maszyny 
jest, zgodnie z  tym co przewidział 
producent, moment wejścia maglowa-
nej pościeli do właściwego magla, co 
dzieje się w drugiej części maszyny, do 
której pracownicy w normalnym toku 
czynności nie mają dostępu. Za zatrzy-
manie urządzenia odpowiada uchylna 
płyta, zamontowana w taki sposób, iż 
mierzy ona grubość pościeli przecho-
dzącej pod nią, przed wejściem w wał-
ki magla. Pod płytą znajduje się szcze-
lina, której grubość została określona 
przez producenta i w przypadku, kie-
dy maglowana pościel zawiera jakieś 
zgrubienie, dochodzi do automatycz-
nego zatrzymania maszyny.
Dlatego też nigdy w  dotychczasowej 
historii Pralni nie doszło do wypadku! 
Maszyna jest bowiem w pełni automa-
tyczna i w celu awaryjnego zatrzymania, 
nie wymaga interwencji człowieka. Nie 
ma więc konieczności opuszczania swo-
jego stanowiska pracy (części przedniej 
maszyny).
Skomplikowany proces, jakim jest 
obsługa nowoczesnych maszyn, wy-
maga przejścia szkolenia stanowisko-
wego oraz szkolenia BHP od każde-
go, kto dopuszczany jest do pracy 
przy takim urządzeniu. Brak takiego 
przeszkolenia uniemożliwiłby obsłu-
gę maszyny (postronna osoba stoją-
ca przy maszynie nie wie, co powin-
na zrobić, aby proces technologiczny 
uruchomić).

OŚWIADCZENIE
W sprawie wypadku w Pralni Luboń, w którym 15 grudnia 2017 roku 
została poszkodowana pracownica, Pani Alona Romanenko

Zaznaczyć należy, że maszyna, przy 
której doszło do wypadku, była w pełni 
sprawna, nie ulegała awariom, a auto-
matyczne zatrzymanie i dźwięk alarmo-
wy jest naturalnym sygnałem, który 
wskazuje, że maszyna wykryła zgrubie-
nie. W takich okolicznościach można je 
bezpiecznie usunąć i  rozpocząć dalej 
proces maglowania.
Wypadek, jaki miał miejsce 15 grudnia 
2017  r., był spowodowany faktem, że 
pracownica opuściła swoje miejsce pra-
cy i przeszła do drugiego modułu ma-
szyny, nie czekając na awaryjne zatrzy-
manie, dostrzegła bowiem węzeł na 
pościeli i chciała go usunąć. Pracownica 
oparła się, de facto włożyła przedramię 
poziomo w  stosunku do maglujących 
części ruchomych maszyny. Urządzenie 
zatrzymało się natychmiast, niestety ręka 
została już uwięziona.
W tym momencie pracownicy podnieśli 
alarm. Natychmiast dokonano zgłosze-
nia na telefon alarmowy 112. W ciągu 7 
minut przyjechała straż pożarna, a  po 
ok. 15 minutach pogotowie ratunkowe.
Akcję ratunkową prowadziła jednostka 
straży pożarnej, przy czym nie zdecydo-
wano się na rozerwanie powłok maszy-
ny, gdyż była ona wypełniona kilkuset 
litrami rozgrzanego oleju pozostającego 
pod ciśnieniem. Kierujący akcją ratun-
kową ze strony straży pożarnej, świado-
my zagrożenia zadecydował, że kończy-
na zostanie uwolniona przez ręczny bieg 
wsteczny maszyny z momentem poja-
wienia się lekarza i zabezpieczenia me-
dycznego, co też się stało.
Oświadczamy zatem, po pierwsze, iż do 
wypadku doszło nie z winy pracodawcy. 
Po drugie, pracodawca nie miał jakie-
gokolwiek wpływu na przebieg akcji 

ratunkowej. Wszystkie decyzje podej-
mowane były suwerennie przez kierują-
cych akcją.
Z momentem zgłoszenia wypadku pod 
numer alarmowy 112, osoba przyjmu-
jąca zgłoszenie decyduje, jakie służby 
zawiadomić, na co także właściciele 
Pralni nie mieli wpływu. Dodatkowo 
o wypadku została poinformowana Pań-
stwowa Inspekcja Pracy, Policja i Pro-
kuratura. Inspektor Pracy, który nie-
zwłocznie pojawił się na miejscu wypad-
ku, zwery�kował sposób działania ma-
szyny przed jej ponownym uruchomie-
niem, tym samym nie doszło do utrace-
nia jakichkolwiek dowodów, które po-
zwoliłyby odtworzyć rzeczywisty prze-
bieg wypadku.
Oświadczamy, że wszyscy pracownicy, 
bez wyjątku, pracują legalnie, nikt nie 
jest w jakikolwiek sposób dyskrymino-
wany ze względu na pochodzenie czy 
narodowość. W �rmie panuje rodzinna 
atmosfera, a wielu pracowników pracu-
je tu „latami” aż do emerytury, a nawet 
po przejściu na nią.
W 27-letniej historii działalności �rmy 
był to pierwszy wypadek, w  którym 
pracownik doznał tego rodzaju uszczerb-
ku.
Reasumując, zmuszeni jesteśmy prze-
ciwstawić się postrzeganiu pracodaw-
cy, co czasami towarzyszy zdarzeniom 
tego rodzaju, jako osoby narażającej 
zdrowie i życie pracowników. Bezpie-
czeństwo i higiena pracy zawsze było 
priorytetem w działalności Pralni Lu-
boń Sp. z o.o. sp. k.

Robert Siąkowski
współwłaściciel �rmy  

Pralnia Luboń Sp. z o.o. Sp. K

Odpowiedzi mieszkańców

52,9%

1%

Nie ma zdania
9,9%

TAK
NIE

Odmówiło 3,9% 

33,3%

Pytanie krótkie i chyba proste, chociaż 
rozwijać można je w różnych kierun-
kach. Co na ten temat myślą lubonia-
nie, pokazują wyniki:

QQ „Tak” – to odpowiedź wskazana przez 
większość - 52,9% ankietowanych. Wśród 
komentarzy zanotowaliśmy: „Ale wie-
czorem nie wychodzę”, „O siebie się nie 
boję, ale dziecka samego wieczorem nie 
puszczę”, „Ale liczę na więcej patroli”, 
„Jeszcze nic mi się tu nie stało”, „Ale 
tylko w dzień”, „Tak na 60% – to ciężko 
stwierdzić”, „Myślę, że dzięki informa-
cjom z policji – od tego rozpoczynam 
lekturę <Wieści Lubońskich> ludzie są 
ostrożniejsi i znają ewentualne niebez-
pieczeństwa”, „Ja tak, ale moje dzieci się 
boją”, „Najpewniej się czuję na terenie 
Lubonianki, gdzie mieszkam”.

QQ „Nie” – kwitowała 1/3 pytanych 
(33,3%). Dodawali czasami: „Po tym 
morderstwie w biały dzień – zdecy-
dowanie nie”, „Stanowczo za mało pa-
troli”, „Boję się o dzieci”, „Zostałam 
ugryziona przez psa”, „W ubiegłym 
roku, w  prowokacji złapano w  Lu-
boniu pedofila”, „Jak czytam kroni-

kę policyjną, to dopiero widzę, ile 
jest włamań, kradzieży itd.”, „Tyle sa-
mochodów tu ginie”, „Po ostatnich 
zdarzeniach – nie”, „Aż strach wyjść 
z domu”, „Skradli mi rower”, „Jak wpa-
dłem w dziurę i złamałem zawiesze-
nie auta – nie” „Zdecydowanie nie 
– tyle napaści jest na Wschodniej”, 
„Luboń jest miastem sypialnią, coraz 
mniej ludzi się zna, nie wiadomo, do 
kogo można mieć zaufanie”, „Jak wi-
dzę te zdewastowane przedmioty, to 
nie mogę czuć się bezpieczna”, „Boję 
się, jak dzieci wychodzą z domu”, „W 
Poznaniu czuję się bezpieczniej”, „Za 
dużo  się dzieje, a  nikt nie reaguje”, 
„Skręciłam kostkę na wybojach na 
ul. Żabikowskiej”, „Niebezpieczny 
jest wyjazd z  ul. Wojska Polskiego 
na Wschodnią, przydałyby się tu świa-
tła”, „Coraz więcej obcokrajowców tu 
mieszka i  pracuje, nie wiem, na co 
ich stać, tyle się o tym mówi”.

QQ Wśród internautów wynik był wy-
równany, 42 głosy, co stanowiło 49% 
odpowiedziało „Tak”. 41 głosów – 48% 
zaznaczyło „Nie”, reszta, tylko 3% nie 
miała zdania.

Sondaż
Czy w Luboniu można czuć się bezpiecznie?

QQ Władza lokalna jest zdecydowanie 
bardziej optymistyczna. Na 17 osób, 
które udzieliły odpowiedzi, aż 16 osób 
uznało, że w Luboniu można czuć się 
bezpiecznie (94%) i tylko jeden radny 
zaznaczył „nie mam zdania” (A. Dwo-

raczyk). Siedem osób nie odpowie-
działo na nasz sondaż (P. Bartkowiak, 
K. Ekwińska, H. Gawelski, P. Izydorski, 
K. Wilczyńska-Kąkol, P. Wolniewicz 
i burmistrz M. Mikołajczak).

oprac. PPR
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W październiku 2017 roku na okładce 
pokazywaliśmy najnowsze rondo 

oddane do użytku wtedy na skrzyżowa-
niu alei Jana Pawła II z ul. Pułaskiego. 
W głębi, z lotu ptaka, widoczne było też 
to wybudowane rok wcześniej, w 2016 
roku, oddalone zaledwie o około 200 m 
na –  skrzyżowaniu alei Jana Pawła II 
z ul. Wschodnią. Obydwa wraz z przy-
ległą infrastrukturą drogową dotyczą 
tak zwanego Nowego Centrum Lubonia 
(NCL) i zostały wykonane w obecnej, 
VII kadencji samorządu. Marketingowo 
fakt ten należy skwitować, że w ostat-
nich dwóch latach, za rządów pierw-
szej kobiety – burmistrz Małgorzaty 
Machalskiej – wybudowano połowę 
(50%) wszystkich rond w  63-letniej 
historii naszego miasta! Jedni są dumni 
z takich dokonań i rozwiązań, drudzy 
uważają to za normalny standardowy 
kierunek, jeszcze inni, głównie ci od 
pokoleń mieszkający przy błotnistych, 
zawsze dziurawych ulicach, twierdzą, 

że to niepotrzebny wydatek, a środki 
należało rozdzielić sprawiedliwiej. Nie 
naszym zadaniem teraz jest roztrząsanie 
tego. Zapewne każdy znajdzie swoje, 
ważne argumenty na potwierdzenie 
takiej lub innej tezy. Wyniki sonda-
żu przeprowadzonego w  październi-
ku 2017 r., opublikowane wówczas na 
str. 19 wskazują potwierdzenie, że dla 
poprawy płynności ruchu w Luboniu 
należy budować ronda w miejsce waż-
nych skrzyżowań. Z pewnością gorzej 
wypadłyby badania opinii publicznej, 
gdyby spytać, czy inwestycje te po-
wstają w  rzeczywiście niezbędnych 
miejscach. Częściową odpowiedzią na 
takie pytanie mogą być wyniki sonda-
żu przeprowadzonego do grudniowego 
wydania „WL” 2017 r. – „Czy to dobrze, 
że największe miejskie inwestycje pro-
wadzone są głównie w Nowym Centrum 
Lubonia?”, na które większość – 45,1% 
– zaznaczyła „nie”.

Luboń na okrągło
Rzecz o rondach lubońskich

Kilka pytań
Po wstępie orientuje-
my się już w liczbie rond 
w naszym mieście, ale czy 
pamiętasz, kiedy powsta-
ło pierwsze? Które są naj-
większe? Ile jeszcze pla-
nuje  się takich skrzyżo-
wań? W którym miejscu 
skończyło  się tylko na 
obietnicach ich budowy 
i gdzie powinny powstać 
najpilniej? Na to ostatnie 
pytanie każdemu z  nas 
(myślę głównie o kierow-
cach) do głowy przycho-
dzi jakieś newralgiczne, 
denerwujące nas obecnie, 
trudne lub notorycznie 
„zapchane” miejsce.

Historycznie i  staty-
stycznie
- W Luboniu naliczyliśmy 
4 lub 5 rond. Wszystkie są 
wytworem cywilizacyj-
nym XXI wieku. Pierwsze 
(dziś już nieoznakowane 
jako rondo) i stąd dylemat 
z  określeniem ich ilości, 
powstało w  2001  r. przy 
wjeździe z ulicy Żabikow-
skiej na parking CH Pajo 
i  do stacji benzynowej. 
Kolejne, jak dotąd jedyne 
nazwane, to Rondo Żabi-
kowskie, jest skutkiem 
budowy autostrady i rów-
noległej do niej lokalnej 
trasy: ul.  Dębieckiej 
i  Unijnej, powstałych 
w 2003 roku na skrzyżo-
waniu ul.  Żabikowskiej 
z  ul.  Puszkina i  Unijną. 
Jest chyba naj-
ważniejszym 
rondem w Lu-
boniu. 
Wszystkie lu-

cd.  
obok

Q
Pełne czerwone kropki wskazują 4 (5) istniejących obecnie rond. Czerwonymi okręgami z wykrzyknikiem, miejsca, gdzie planowane były 
ronda i nt. których odbieramy najwięcej sygnałów o konieczności zastosowania takich rozwiązań. Czerwonymi okręgami oznaczyliśmy plano-
wane ronda zapisane np. w „Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego” oraz potencjalne ronda wynikające np. ze „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania”. Tu warto wskazać na poziomy ciąg okręgów z zachodu na wschód oznaczonych jako ważne 
węzły komunikacyjne na przyszłej trasie południowej łączącej ul. Głogowską z ul. Armii Poznań gdzie możliwe będzie zastosowanie takich 
rozwiązań   na podkładzie Systemu Informacji Przestrzennej – www.lubon.pl

Q
Rondo Żabikowskie – jedyne nazwane. Wybudowane przy okazji autostrady A2 
i dróg lokalnych równoległych do niej ul. Dębieckiej i ul. Unijnej. Jest pierwszym 
z prawdziwego zdarzenia rondem w naszym mieście (ma 4 odnogi), wybudowane 
zostało w 2003 r. („WL” 12-2003, str. 2, 4, 5) w ul. Żabikowskiej na skrzyżowaniu 
z ul. Puszkina i Unijną. Ma średnicę 20 m (rdzeń) – 36 m (skrajnia jezdni)   (fot. sier-
pień 2017). Od dawna mówi się o konieczności wydzielenia dodatkowych pasów 
prawoskrętrów, np. dla jadących z Poznania w ul. Unijną, kosztem przesunięcia 
chodnika przy Parku Papieskim, czy z ul. Puszkina (Dębieckiej) do Poznania na 
wiadukt autostradowy. W tym drugim przypadku – szansa stracona po wybudowa-
niu myjni bezdotykowej   fot. Rafał Wojtyniak
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Q
Pierwsze rondo(?) w Luboniu (średnica 
6 m) przy wjeździe (wyjeździe) z parkin-
gu CH Pajo i stacji benzynowej przy pod-
łączaniu z ul. Żabikowską łączy trzy od-
nogi. Na początku, gdy powstało w grud-
niu 2001 r., było oznakowane jako rondo. 
Później znaki zniesiono, pozostał kształt 
i czerwony kolor wysepki. Dziś jedni to 
miejsce nadal traktują jak rondo, dla 
innych jest to okrągła mulda przez którą 
po prostu przejeżdżają (sierpień 2017)   
fot. Rafał Wojtyniak

Q
Rondo o podobnej średnicy jak Żabikowskie – 20 m, ciekawie wkomponowane 
– wybudowane w 2007 roku na ul. Dębieckiej. Jego rolą jest jedynie bezkolizyjne 
połączenie z galerią „Factory” (fot. sierpień 2017)   fot. Rafał Wojtyniak

Q
Rondo na skrzyżowaniu ul. Wschodniej z aleją Jana Pawła II. Powstało w 2016 r., 
średnica 14 m (rdzeń), 30 m (skrajnia), (sierpień 2017)   fot. Rafał Wojtyniak

Najnowsze rondo, oddane w paździer-
niku 2017 r. na skrzyżowaniu alei Jana 
Pawła II z ul. Pułaskiego. Średnica – jak 
w przypadku ronda Żabikowskiego, 
20-36 m (6 października 2017)   fot. 
Rafał Wojtyniak

Q
Miejsce Lubonia skomplikowane skrzyżowania ul. Żabikowskiej z 11 Listopada, 
Kościuszki, Pułaskiego oraz wyjazdem z parkingu „Netto” (razem 6 odnóg). To tu 
w pierwszej kolejności powinno powstać porządne rondo. Powstało 100 metrów 
dalej na wschód na ul. Pułaskiego z al. Jana Pawła II (maj 2017 r.)   fot. Rafał Wojty-
niak

Q

bońskie skrzyżowania z ruchem okręż-
nym są jednopasmowe, różnią się cza-
sami wielkością średnicy rdzenia, ilością 
odnóg, rzadziej szerokością 
pasa jezdnego. Szczegóły po-
dajemy przy opisach zdjęć 
z perspektywy lotu ptaka.

cd.  
na str. 
18
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Q
Drugie newralgiczne miejsce – skrzyżowanie ul. 11 Listopada, Traugutta i Rejtana 
– 5 odnóg. Tu kilka lat temu w ramach przebudowy ul. Traugutta i Cmentarnej 
miało powstać rondo – skończyło się na koncepcjach, planów także brak (stan z 29 
maja 2017 r.)   fot. Rafał Wojtyniak

Q
Skrzyżowanie ulic Dworcowej z Ogrodową i Grzybową przy przejeździe kolejowym 
przy Zakładach Chemicznych zamienionym niedawno na przejście pieszo-rowero-
we (stan – 17 grudnia 2017 r.). Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla ul. Dworcowej z września 2005 r. przewiduje w tym miejscu 
budowę małego ronda z przejazdem kolejowym. Śmiem twierdzić, że jeśli do tego 
dojdzie to będzie to bodaj jedyne w Europie tak „nowatorskie” rozwiązanie przyję-
te właśnie w podpoznańskim Luboniu   fot. Rafał Wojtyniak

O planach
W różnych obowiązujących dokumen-
tach znajdziemy informacje o głównych 
węzłach komunikacyjnych, a więc praw-
dopodobieństwie wybudowania w przy-
szłości także rond. Na mapce Lubonia 
pełnymi czerwonymi kropkami zazna-
czyliśmy istniejące obecnie ronda, okrę-
gami z wykrzyknikiem – te cztery miej-
sca, co do których odbieramy najwięcej 
sygnałów o konieczności zastosowania 
takich rozwiązań, czerwonymi okręgami 
– planowane także potencjalnie ronda 
wynikające z najnowszego Studium (maj 
2017 r.), miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego czy koncepcji 

np. dla drogi wojewódzkiej 430 czyli 
ulicy Armii Poznań.

Dygresja
Anegdota podpowiedziana przez jedne-
go z  mieszkańców – Wiecie dlaczego 
obecnie buduje  się coraz więcej rond, 
zamiast skrzyżowań? – By, w imię euro-
pejskiej poprawności politycznej, czy 
„sprawiedliwości” wyznaniowej nie ranić 
niczyich uczuć. Skrzyżowanie klasyczne 
w  kształcie krzyża zastępuje  się więc 
dwoma połączonymi półksiężycami, 
czyli rondem! Taką interpretację można 
zaklasy�kować też na szpalty „Dobre, 
bo ...”, np. „Dobre, bo na czasie?”.

PPR

cd.  
ze str. 
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Luboń na okrągło

Byli pracownicy LOSiR-u sp. z  o.o. – 
Agnieszka Szymańska i Sebastian Guzik 
– wnieśli do V Wydziału Pracy i Ubez-
pieczeń Społecznych Sądu Rejonowego 
Poznań-Grunwald i Jeżyce przy ul. Ka-
miennogórskiej w  Poznaniu, pozwy 
o  odszkodowania. Przypomnijmy, zo-
stali oni zwolnieni dyscyplinarnie w try-
bie artykułu  52, paragraf  1 Kodeksu 
Pracy (KP), krótko po odwołaniu ze 
stanowiska prezesa LOSiR-u Zbigniewa 
Trawki i przyjęciu na jego miejsce Mi-
chała Kosińskiego (patrz: „WL” 06-2017 
oraz „WL” 08-2017).
Podstawą prawną pozwów jest Art. 56. 
§  1. KP, który mówi: Pracownikowi, 
z którym rozwiązano umowę o pracę bez 
wypowiedzenia z naruszeniem przepisów 
o rozwiązywaniu umów o pracę w tym 
trybie, przysługuje roszczenie o przywró-
cenie do pracy na poprzednich warunkach 
albo o odszkodowanie. O przywróceniu 
do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd 
pracy.

QQ Agnieszka Szymańska – główna księ-
gowa LOSiR-u, żąda od spółki w której 
wcześniej pracowała odszkodowania w wy-
sokości 33 000 zł (3-miesięczne wyna-
grodzenie) – pozew do sądu wpłynął 18 
sierpnia 2017 r. Argumentuje m.in. tym, 
że przez cały okres pracy nie była karana 
upomnieniem czy naganą, i  nigdy nie 
pomijano jej w nagradzaniu.

QQ Sebastian Guzik – szef kuchni LOSiR, 
złożył pozew o odszkodowanie na kwotę 
18 000 zł (podobnie jak wyżej – 3-mie-
sięczne wynagrodzenie) oddał go wcze-
śniej – 7 sierpnia 2017 r. Jego zdaniem, 
podstawą jest brak wskazania przez LOSiR 

sp. z o.o. okoliczności uzasadniających 
rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

W obu przypadkach LOSiR, reprezen-
towany przez radcę prawnego Przemy-
sława Barczyńskiego, przygotował ob-
szerne „Odpowiedzi na pozew”. Sąd, po 
zapoznaniu się z materiałami, postano-
wił (we wrześniu 2017  r.) skierować 
strony do mediacji. Miały trwać 3 mie-
siące (do grudnia), zostały jednak prze-
dłużone o kolejny okres. Jak się dowie-
dzieliśmy w sądzie pracy właściwym dla 
Lubonia, do końca stycznia, od wyzna-
czonych sądownie mediatorów nie wpły-
nęły żadne informacje o  postępach 
w tych dwóch sprawach. Oznacza to, że 
brak jest wyznaczonych terminów roz-
praw, a tym bardziej jakichkolwiek roz-
strzygnięć. Jak zakończą  się te dwie 
sprawy o  odszkodowania wniesione 
przez byłych pracowników do spółki 
LOSiR, w której wcześniej pracowali?

QQ Informację o  podobnej sprawie 
z  powództwa Zbigniewa Trawki, by-
łego prezesa spółki LOSiR, i jej postę-
pach sporządzimy po rozprawie, która 
ma się odbyć w lutym. Przypomnijmy, 
pierwszy sygnał o odwołaniach nadesłał 
anonimowy lubonianin, który za po-
średnictwem Niezależnego Miesięcznika 
Mieszkańców już w  listopadzie pytał 
Burmistrz M. Machalską, czego sprawa 
dotyczy. W jej imieniu R. Marek, peł-
nomocnik ds. nadzoru właścicielskiego, 
nie chciał udzielić mieszkańcom żad-
nych informacji do czasu zakończenia 
postępowania sądowego (patrz: „WL” 
11-2017, str. 26).

PPR

Walczą o swoje
Zwolnieni z LOSiR-u chcą odszkodowań

O godz. 9 w środę, 17 stycznia, w Sądzie 
Okręgowym w Poznaniu odbyła się ko-
lejna, trzecia rozprawa z  powództwa 
byłego prezesa Lubońskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji – Zbigniewa Trawki 
– przeciwko pozwanym solidarnie: Pio-
trowi P. Ruszkowskiemu – redaktorowi 
naczelnemu „Wieści Lubońskich” i au-
torowi artykułów na temat adaptacji 
owalnej części LOSiR-u oraz Stowarzy-
szeniu Kulturalno-Oświatowemu „Fo-
rum Lubońskie” – wydawcy „WL”. Powód 
przybył na rozprawę w  towarzystwie 
reprezentującego go radcy prawnego 

Michała Tkaczuka (do kwietnia ub. roku 
członka Rady Nadzorczej LOSiR-u). 
„Forum Lubońskie” reprezentowali pre-
zes Tadeusz Waliczak, wiceprezes Juliusz 
Malepszak oraz sekretarz zarządu Han-
na Siatka. Rozprawa była poświęcona 
przesłuchaniu stron. Na pytania sędzi, 
Michała Tkaczuka i pozwanych odpo-
wiadał Z. Trawka. Następną rozprawę, 
na której przesłuchiwany będzie Piotr P. 
Ruszkowski oraz przedstawiciel Stowa-
rzyszenia „Forum Lubońskie”, wyzna-
czono na 21 marca.

(HS)

„Wieści” przed sądem

W dniu obrad 41. sesji RML, 1 lutego, 
Zbigniew Trawka – były prezes LOSiR-u 
– wysłał z  telefonu komórkowego do 
radnych Lubonia e-maila opatrzonego 
tematem: Postępowanie karne, w którym 
powiadamia władzę stanowiącą:

Szanowni Państwo,
W związku z nieprawdziwymi informa-
cjami na temat mojej działalności w ra-
mach LOSIR Sp. z o.o. w Luboniu, któ-

re zostały podane do publicznej wiado-
mości podczas dwóch ostatnich sesji 
Rady Miasta Lubonia informuję, że 
przeciwko oskarżonym Małgorzacie M. 
Rafałowi M.  i  Michałowi K. toczy  się 
postępowanie karne przed Sądem Rejo-
nowym Poznań Nowe Miasto i Wilda 
w  Poznaniu VI  Wydział Karny, sygn. 
akt VI K 36/18.
Z poważaniem

Zbigniew Trawka

Z. Trawka oskarża
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W niedzielne południe 28 stycznia, oko-
ło godziny 12.40, przychodząc na zmia-
nę do pracy w salonie gier przy ul. Ża-
bikowskiej (teren ryneczku naprzeciw 
Szkoły Podstawowej nr 2) stróż znalazł 
spalone pomieszczenie. Po zawiadomie-
niu policji, wspólnie z funkcjonariusza-
mi, we wewnętrzu, na zapleczu znalazł 
leżące na ziemi zwłoki, z widoczną raną 
głowy. O�arą był ojciec zgłaszającego 
– 61-letni Zygmunt  N., mieszkaniec 
Lubonia. Pod nadzorem prokuratora 

Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda, 
na miejscu wykonano niezbędne czyn-
ności: oględziny z  udziałem biegłego 
z  Zakładu Medycyny Sądowej (ZMS) 
oraz technika kryminalistyki. Jako przy-
czynę zgonu lekarz ZMS wskazał uraz 
czaszkowo-mózgowy powstały na skutek 

uderzenia tępokrawędziowym narzę-
dziem w tył głowy. W wyniku podjętych 
czynności pierwotnie zatrzymano 64-lat-
ka będącego bez stałego miejsca zamiesz-
kania, który mógł być ostatnim widzą-
cym żywego Zygmunta N. Po przesłu-
chaniu został jednak zwolniony. Trwały 
czynności dochodzeniowe, zawężano 
krąg osób, które mogły mieć związek ze 
zbrodnią.
W poniedziałek rano (29 stycznia) zastęp 
kilkudziesięciu policjantów przeczesywał 

okoliczny teren, w tym całe Nowe Cen-
trum Lubonia, w poszukiwaniu śladów, 
m.in. prawdopodobnie także narzędzia 
zbrodni. Jak podał „Głos Wielkopolski” 
z 7 lutego, niedaleko miejsca przestęp-

Zabójstwo w salonie gier stwa znaleziono ponoć rów-
nież kurtkę, która mogła 
należeć do sprawcy. Po 
godz.  10 funkcjonariusze 
w  żółtych, odblaskowych 
kamizelkach szli szpalerem 
przez teren pomiędzy uli-
cami Pułaskiego i Mizerki 
oraz przez hałdy ziemi 
zwiezionej tu z placu budo-
wy pobliskiego bloku. Inni 
penetrowali teren na zaple-
czu ryneczku. Dla dobra 
śledztwa, które prowadził 
Wydział Dochodzeniowo-
-Śledczy Komendy Miej-
skiej Policji (WDŚ  KMP) 
w  Poznaniu, podawano 
niewiele informacji.
Według portalu Luboni.pl 

(witryna prowadzona przez jednego ze 
strażaków mających siedzibę naprzeciw 
ryneczku), który jako pierwszy zamieścił 
wiadomość o zdarzeniu, po zabójstwie 
doszło do podpalenia pawilonu, a policja 
miała zabezpieczyć nagrania z pobliskich 
kamer.
W dniu zdarzenia wejście na teren ry-
neczku zagrodzono taśmą. Następnego 

dnia, w poniedziałek, 29 stycznia, plac 
handlowy już funkcjonował. Zamknięte 
były tylko niektóre pawilony, m.in. są-
siadujący z salonem gier sklep z odzieżą 
i gabinet kosmetyczny. Zniszczone drzwi 
pomieszczenia z  automatami do gry, 
pozbawione klamki, zaklejono taśmami 
z pieczątką Komisariatu Policji w Lubo-
niu. Jak relacjonowali kupcy, penetrując 
rynek, policjanci chodzili nawet po da-
chach pawilonów. Około godz. 11 przed 

remizą strażacką stał na sygnale świetl-
nym radiowóz.
W pierwszych dniach lutego podano 
informację, że poznańscy policjanci za-
trzymali 22-latka podejrzanego o doko-
nanie zabójstwa w  salonie gier. Nazari 
H. z Ukrainy przyznał się do winy. Na 
wniosek prokuratury sąd zastosował 
wobec niego areszt tymczasowy. Grozi 
mu nawet dożywocie.

Kompleks pawilonów handlowych dzia-
ła w  tym miejscu od 6 lat. Najpierw 
w  feralnym miejscu prowadzono inną 
działalność, potem otwarto tu salon 
z automatami do gry czynny 24h, który, 
przechodził ponoć z rąk do rąk. Ludzie 
na ryneczku niechętnie o  nim mówią. 
Jedni twierdzą, że prowadzona tu dzia-
łalność nie była uciążliwa, inni wiążą 
funkcjonowanie salonu z porzuconymi 
w  otoczeniu butelkach po alkoholach 
i  zbiciem witryny pobliskiego salonu 
kosmetycznego. Informują o interwen-
cjach policji i skargach zgłaszanych w ko-
misariacie. Po którejś z wizyt służb mun-
durowych okno wystawowe salonu o na-
zwie „777 Las Vegas” zabito płytami. 
W takim stanie lokal funkcjonował do 
niedzieli, 28 stycznia br.

Na podstawie danych Policji w Luboniu, 
rzecznika Biura Prasowego wielkopol-
skiej policji, doniesień prasowych i wizji 
lokalnej

PPR i HS

Miejsce, w którym doszło do zabójstwa 
– salonik gier na placu handlowym 
naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 2. Po 
zdarzeniu, drzwi zaplombowano paska-
mi z pieczątką lubońskiego Komisariatu 
Policji. Przy wejściu postawiono minia-
turowy krzyż wywyższony   fot. Hanna 
Siatka

Q
Miejsce tragedii w dniu morderstwa odgrodzone 
taśmami. Ekipy dochodzeniowo-śledcze prowadzą 
niezbędne czynności   fot. Piotr Grzybak

Q
Przy al. Jana Pawła II samochody policyjne, które przywiozły funkcjonariuszy zaan-
gażowanych w dochodzenie związane z zabójstwem w salonie gier    
fot. Hanna Siatka

Q
Tyralierą policjanci przeczesują trawnik i plac zabaw u zbiegu ul. Wschodniej i al. 
Jana Pawła II   fot. Hanna Siatka

Q
Hałdy ziemi w NCL lustrowane przez 
policjantów nazajutrz po zabójstwie   
fot. Hanna Siatka

O otwarciu salonu gier „777 Las Vegas” 
na ryneczku, naprzeciw SP 2, informo-
waliśmy w „Panoramie handlu i usług” 
w październiku 2015 r. na str. 6.

Q

Q
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Siewcy rozdani
Podczas gali zorganizowanej w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 9 
lutego przyznano kolejne statuetki „Siewca Roku 2017” oraz wręczono 
medale „Zasłużony dla Miasta Luboń”

Pełna sala LOSiR-u, może nawet 1000 
osób. Przyszli fetować wybitnych miesz-
kańców Lubonia. Przy drzwiach, to już 
zwyczaj, witają przybywających włodarze 
miasta, burmistrzowie i przewodniczący 
Rady, kierownicy i pracownicy Urzędu. 
Uśmiechnięci, życzliwi, zorganizowani. 
Zaczyna się �lmem promującym Luboń. 
Trochę zbyt agresywnie zmontowanym, 
ale teraz takie się podobają. Potem, po-
dobnie, jak przed rokiem, występ tanecz-
ny. Upór godny lepszej sprawy. Nie chcę 
wymądrzać się, nadmiernie krytykować, 
a  już na pewno zniechęcać, zwłaszcza 
tańczącej dziewczynki. Jednak popular-
ność takich, tak zwanych układów ta-
necznych, jest zadziwiająca. Nazywanie 
ich przy pomocy słów, adekwatnych do 
opisywania artystycznych arcydzieł, jest 
niestosowne i  szkodzi ewentualnemu 
rozwojowi młodych talentów, dopiero 
kiełkujących. Może utrudnić im wybra-
nie w  przyszłości ambitniejszej drogi. 
Podobne pochwały prowadzącego towa-
rzyszyły dość średniemu występowi gi-
tarzysty. Zupełnie niepotrzebnie, bo taka 
przesada nie zastąpiła braku powodów 

do zachwytu i nie sprawiła, że publicz-
ność bezkrytycznie podzielała przeko-
nania jednego z organizatorów. Były też 
powitania gości, a  przybyli posłowie, 
starosta, przedstawiciele sąsiednich 
gmin, społecznicy i  oczywiście licznie 
reprezentowani mieszkańcy.
Najważniejsze były jednak medale i sta-
tuetki. Medale „Zasłużonych dla Miasta 
Luboń”, przyznawane przez Radę Miasta 

otrzymali: Jan Błaszczak, Bronisław 
Łopiński, Rafał Szczeszek i (pośmiert-
nie) Stanisław Wojski (sylwetki uhono-
rowanych przedstawiamy na str. 32 i 33).

Siewcami Roku 2017 zostali:
QQ w kategorii „sport” – Andrzej Chyliń-

ski – nauczyciel wychowania �zycznego 
w Szkole Podstawowej nr 2, nominowany 
za działalność w  Uczniowskim Klubie 

Sportowym „Dwójka” i osiągnięcia z dru-
żyną piłki nożnej dziewcząt. Czerwone 
róże i życzenia przyniosły młode piłkarki, 
ubrane, jak przystało, w stroje sportowe. 
Nauczyciel był bardzo wzruszony.
QQ w kategorii „biznes” – P.H.U. „Olstal” 

Mirosław Rygus, nominowane za wielo-

letnią działalność gospodar-
czą na terenie Lubonia oraz 
wspieranie zatrudnienia osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Laureat bardzo 
skromny, przyjął z widocznym 
zadowoleniem decyzję o przy-
znaniu tytułu.
QQ w  kategorii „życie pu-

bliczne” – Ochotnicza Straż 
Pożarna, nominowana za służ-

Q
Dotąd Siewców Roku wyróżniano sta-
tuetkami w formie miniatury rzeźby 
Marcina Rożka z pomnika stojącego 
w parku Siewcy przy wjeździe do Za-
kładów Chemicznych – charaktery-
stycznego symbolu Lubonia. W tym 
roku wyróżnienia wyglądały zupełnie 
inaczej. W bryłę ze szkła hartowanego 
wkomponowano wykonane przez 
kowala w metalu odwzorowanie po-
mnika w całości wraz z kolumną  
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Galę Siewcy uświetniły występy Nasta-
zji Włodarczak   
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Gospodarze gali – burmistrz Małgorza-
ta Machalska i Teresa Zygmanowska 
oraz w roli konferansjera Michał Kosiń-
ski – prezes LOSiR-u   fot. Mariusz Mar-
szałkiewicz

Q
Odznaczenia – medal „Za-
służony dla Miasta Luboń”, 
przyznane na sesji Rady 
Miasta 1 lutego – wręczo-
no: Janowi Błaszczakowi, 
Bronisławowi Łopińskiemu, 
Rafałowi Szczeszekowi, dla 
pośmiertnie uhonorowa-
nego Stanisława Wojskiego 
medal odebrała żona Iwo-
na   fot. Mariusz Marszał-
kiewicz

Q
 Pokaz akrobatyczny w wykonaniu Natalii 
Zys i Seweryna Siębrzucha    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Siewcą Roku w kategorii „sport” został Andrzej Chyliński, któremu gratulowały zawodnicz-
ki z prowadzonej przez niego drużyny dziewczęcej   fot. Mariusz Marszałkiewicz
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bę na rzecz Lubonia i okolic, 
a zwłaszcza za zasługi pod-
czas licznych akcji usuwania 
skutków letnich nawałnic na 
naszym terenie. Strażacy ze-
brali gromkie brawa, świad-
czące o szacunku, jakim cie-
szy się ich bezinteresowna 
i o�arna służba. Nominowane 
było też Lubońskie Bractwo 
Kurkowe, za działalność pa-
triotyczną na rzecz lokalnej 
społeczności, uświetnianie 
imprez miejskich oraz przy-
gotowaną w 2017 roku akcję 
„Tabliczki dla powstańców 
wielkopolskich”, oraz Robert 

Świerczyński, jako Starszy Lubońskiego 
Bractwa Kurkowego – za zaangażowanie 
w licznych akcjach na terenie Lubonia, 
m.in. zorganizowanie strzelnicy pneuma-
tycznej. Tym razem nie otrzymali jednak 
zaszczytnego wyróżnienia Siewcy Roku. 
QQ w kategorii „kultura” – Zespół Śpie-

waczy „Szarotki”, nominowany w roku 
15-lecia działalności, za udział w licznych 

festynach na terenie gminy i powiatu po-
znańskiego. To była dla części publiczności 
pewna niespodzianka, bowiem stawia-
no na zwycięstwo Sergiusza Myszograja, 
nominowanego za działalność w ramach 
Grupy Rekonstrukcji Cywilno-Militar-
nej „Semper Fidelis”, m.in. organizację 
„Żywych lekcji historii” w  wielkopol-
skich szkołach oraz liczny udział w re-

W kategorii „biz-
nes” statuetka 
przypadła Miro-
sławowi Ryguso-
wi – właścicielo-
wi �rmy „Olstal”   
fot. Mariusz 
Marszałkiewicz

Q
W kategorii „życie publiczne” tytułem Siewcy 2017 uhonorowano lubońską OSP. Statuetkę ode-
brał prezes Marek Maciejewski   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
W kategorii „kultura” wyróżniono zespół „Szarotoki”. W imieniu śpiewających pań 
wyróżnienie odebrała Irena Podżerek   fot. Mariusz Marszałkiewicz

konstrukcjach historycznych. 
Cieszy uznanie, z jakim spo-
tkały się śpiewające panie, za 
ich wieloletnią, radosną twór-
czość, dającą wiele satysfakcji 
zarówno wykonawczyniom, jak 
i publiczności obdarowywanej 
tą bezpretensjonalną, szczerą, 
niekoniunkturalną działalnością.
Podsumowujący wieczór, kon-
cert Stanisława Sojki, był pre-
zentem dla laureatów i  pu-
bliczności. Na koniec poczę-
stowano wszystkich okolicz-

nościowym wielkim tortem.
JN

Na scenie zapre-
zentowała się 
także zwycięż-
czyni lubońskie-
go Festiwalu 
Piosenki 2017, 
Roksana Tutaj   
fot. Mariusz 
Marszałkiewicz

Q

W roku wybor-
czym, w gali 
uczestniczyli 
politycy, posło-
wie Bartłomiej 
Wróblewski 
i Szymon Szyn-
kowski vel Sęk 
oraz starosta 
powiatu po-
znańskiego Jan 
Grabkowski   fot. 
Mariusz Marszał-
kiewicz

Q
Sala LOSiR-u wypełniona po brzegi gośćmi   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Gwiazdą wieczoru był Stanisław Sojka    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Gigantyczny niebieski tort dla wszystkich   
fot. Władysław Szczepaniak

Q

Q
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przedstawić. Wybraliśmy trzy zakresy: 
remonty nawierzchni już utwardzonych 
ulic; budowę, czyli utwardzania nowych 
– wybranych przez obecne władze ulic 
oraz projektowanie rozumiane jako za-
powiedź ich budowy w następnej kolej-
ności. 

Remonty
W najmniejszej tabeli przedstawiamy 
ulice, które w bieżącym roku 2018 będą 
remontowane, czyli gdzie zostanie wy-

mieniona  górna ścieralna część na-
wierzchni. Są to trzy ulice o  łącznej 
długości prawie 2,5 km, a koszt remon-
tów określono na prawie 400 tysięcy zł. 
Świadczy to, że średni koszt wymiany 
nawierzchni to ok. 160 zł za każdy metr 
bieżący drogi (od 137 do 187 zł).

Budowa
Z pewnością najważniejsza, przynajmniej 
dla mieszkańców wymienianych ulic, 
jest kwestia ich budowy. Zmiana z często 

błotnistej, pylącej, nie-
przyjaznej na normalną, 
czyli utwardzoną – wyas-
faltowaną lub wybruko-
waną. Nie ma tu wygóro-
wanych standardów, ra-
czej jest to cywilizacyjne 
doganianie XX wieku. 
W tabeli „Kolejność bu-
dowy dróg…” znajdu-
je  się plan realizacji 9 
zadań na najbliższe trzy 
lata, do 2020 roku. Nie 
ma realizowanego obec-
nie odcinka ul. Żabikow-
skiej (od rozwidlenia 
z  ul.  Sobieskiego do 
ul. Buczka), którego za-
kończenie prac jest pla-
nowane  na koniec lutego 
(patrz też str. 
27). Z danych 
urzędowych 
wynika, że 
w 2018 r. zo-

SAMORZĄD

początek koniec
434 9,0% 143

154 3,2% 0

2 ul. Wiejska (p-j) 502 10,4% II kwartał 2018 2018 2 500 000 0 77 000

3 ul. Kurowskiego
(od ul. Sobieskiego do Rydla) 368 7,6% II kwartał 2018 2019 1 500 000 0 64 944

4 ul. Rydla
(od Platanowej do Podgórnej)

673 13,9% III kwartał 2018 2019 4 000 000 0 52 644

250 5,2% 0
142 2,9% 0

6 ul. Słowackiego (p-j) 235 4,9% IV kwartał 2018 2019 1 500 000 0 24 231

7 ul. Wschodnia
(od al. JPII do Cieszkowskiego) 385 8,0% 1 486 013 0 gotowy

od 2014r.
8 ul. Juranda (p-j) 484 10,0% w opracowaniu brak danych 46 740
9 ul. Długa 1 200 24,9% II poł. 2019 2020 w opracowaniu 5 477 114 759

RAZEM 4 827 100% 16 639 013 5 620 519 554

potrzeba wykupu 
gruntów w m kw.

32 718

106 518

koszty 
projektów

wg danych z Urzędu Miasta Luboń
(p-j) oznacza ciąg pieszo-jezdny

Kolejność budowy dróg w Luboniu na lata 2018-2020 i szacunkowe koszty
Czas budowy

ul. Dojazdowa 
i fragment ul. Rydla 

(od ul.1 Maja do Platanowej czyli dawniej 
Walki Młodych)

I kwartał 2018 20181

5

2 853 000

ul. Tuwima
i ul. Cicha III kwartał 2018 2019 2 800 000

szacunkowy
 koszt budowyLp. ulica

(zakres inwestycji)

długość
drogi
(mb) 

% udział

2019

2019

Uwaga! rzeczywisty koszt robót budowlanych będzie ustalony na podstawie przetargów, dlatego też ostateczny koszt wykonania dróg może być różny 
od szacowanego

Ulice przyjęte do projektowania w latach 2018-2019

Lp. ulica (zakres inwestycji) (dotyczy mpzp), uwagi długość drogi
(mb) szacowany koszt cel inwestycji

sposób realizacji
potrzeba wykupu 
gruntów w m kw.

1 ul. Armii Poznań (przejazd kolejowy 
przy ul. R. Maya)

inwestycja na drodze wojewódzkiej! 
(nie należy do zadań gminy)

obszar 
oddziaływania 
sktrzyżowania

niemożliwy ze względu 
na zakres prac 

projektowych na styku 
drogi wojewódzkiej i 

terenów PKP

przywrócenie przejazdu 
kolejowego przy ul. R. Maya brak danych

2 ul. K. Buczka (od Wojska Polskiego 
do ul. Poprzecznej)

(Żabikowo Centrum Południe); głosowanie 
alternatywne z ul. Uroczą; rozpoczęcie prac 

projektowych po uzyskaniu koncepcji 
odprowadzania wód opadowych do Bocianki

830 113 660

decyzja ZRiD
rozpoczęcie projektu 2018r., 

zakończenie 2019r.
(po uzyskaniu koncepcji 

odprowadzenia wód 
deszczowych do Bocianki)

2 576

3 ul. Jaworowa i 
ul. Leszczynowa (Żabikowo Centrum Północ) 210 28 758 projekt jednoroczny 0

4 ul. Wierzbowa i część
ul. Chabrowej (Fornalskiej) (Lasek Południe) 450 61 623 projekt jednoroczny 0

5 ul. Jaśminowa i 
ul. Brzozowa (Żabikowo Centrum Południe) 420 57 515 projekt jednoroczny 0

6 ul. Leśmiana (Żabikowo Centrum Północ) 650 89 011 decyzja ZRiD
zakończenie projektu 2019 r. 1 770

7
ul. A. Kurowskiego (od Rydla do 

Dworcowej) i ul. Dworcowa 
(od Kurowskiego do Ogrodowej)

(Górny Lasek - w trakcie opracowywania i 
ul. Dworcowa) 615 84 219 projekt jednoroczny 0

8 ul. M. Kopernika (Luboń Centrum) 360 49 298 decyzja ZRiD
zakończenie projektu 2019 r. 2 923

9 ul. Parkowa (Górny Lasek - w trakcie opracowania) 570 78 056 decyzja ZRiD
zakończenie projektu 2019 r. 3 799

10 ul. Miodowa (Żabikowo Centrum Południe) 225 30 812 projekt jednoroczny 82
11 ul. Wiśniowa (Żabikowo Centrum Południe) 190 26 019 projekt jednoroczny 421

12 ul. Niezłomnych zamiana trelinki na asfalt (Za autostradą) 950 130 093

 rozpoczęcie projektu 2018r., 
zakończenie 2019r.

(w związku z budową
kanalizacji sanitarnej przez 

AQUANET)

7 720

13 ul. Wysoka 
(dawniej ul. Jana Panka) (Lasek – rejon ul. Poznańskiej) 300 41 082 projekt jednoroczny brak danych

Razem 5770 790 146 19 291
wg danych z Urzędu Miasta

cd.  
obok

Najbardziej interesujący mieszkańców 
Lubonia aspekt komfortu życia to z pew-
nością jakość naszych dróg. Tam,  gdzie 
nie ma utwardzonych, z utęsknieniem 
czeka się, kiedy nadejdzie ten szczęśliwy 
dzień dla naszej ulicy. W innych przy-
padkach narzeka  się na jakość na-
wierzchni i potrzebę remontu. W związ-
ku z natłokiem informacji na ten temat, 
nie zawsze jednoznacznie spójnych, 
postanowiliśmy wiedzę tę uporządkować 
i  w  przejrzysty tabelaryczny sposób 

przedstawić. O niezbędne, naszym zda-
niem, informacje poprosiliśmy burmi-
strza Michała Popławskiego podczas 
grudniowego spotkania – wywiadu. Na 
niektóre dane urzędowe, np. �nansowe 
– co zrozumiałe -  musieliśmy czekać. 
Nie wszystko też otrzymaliśmy, zabrakło 
np. informacji o wieku ulic, czyli wiedzy, 
kiedy powstała. Otrzymane dane upo-
rządkowaliśmy, uzupełniliśmy o infor-
macje z innych opracowań i w przejrzy-
sty tabelaryczny sposób staraliśmy  się 

Budowa dróg – temat priorytetowy
O planach inwestycyjnych w zakresie remontów oraz utwardzania ulic na najbliższą przyszłość
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Kompleksowe omówienie dróg, chod-
ników i kanalizacji deszczowych wybra-
nych do realizacji w latach 2018 – 2019 
zostało przedstawione m.in. na ubiegło-
rocznym, październikowym posiedzeniu 
Komisji Komunalnej Rady Miasta Lu-
boń. Decyzja o wyborze tych inwestycji 
jest naturalną konsekwencją podjęcia 
decyzji o ich projektowaniu, co nastąpi-
ło również na posiedzeniu październi-
kowej Komisji Komunalnej Rady Miasta 
Luboń, tyle że w roku 2016. Realizujemy 
tu zasadę, iż po uzyskaniu pozwolenia 
na budowę dla danej inwestycji, w moż-
liwie najkrótszym czasie przystępujemy 

do jej realizacji. Zasada ta powoduje, iż 
mieszkańcy ulic, dla których wykony-
wane są prace projektowe, mogą być 
pewni realizacji inwestycji. Takiej pew-
ności mieszkańcy nie mogą mieć przy 
wieloletnich planach inwestycyjnych 
zakładających budowę dróg na następne 
15 lat, ponieważ nikt nie jest w stanie 
oszacować m.in. możliwości budżeto-
wych Miasta na tyle lat do przodu (ewi-
dentnie pokazała to nieobowiązująca już 
hierarchizacja budowy dróg, która za-
kładała jako jeden z priorytetów budo-
wę ulicy Dworcowej). Najważniejsze 
powody wyboru poszczególnych ulic 

Ulice przyjęte do remontu (wymiana nawierzchni) w 2018 r.

Lp. ulica
(zakres inwestycji)

rejon
(dotyczy mpzp)

długość
drogi
(mb) 

szacowany 
koszt 

1 ul. Kościuszki (od ul. 
Unijnej do ul. 11 Listopada)

 (Żabikowo Centrum 
Północ) 1 000 136 940

2 ul. Klonowa (Żabikowo Centrum 
Południe) 285 39 028

3 ul. 3 Maja (Stary Luboń) 1 150 215 681
2 435 391 649Razem

wg danych z Urzędu Miasta

i  chodników czy kanalizacji deszczo-
wych, które będziemy realizować w tym 
i przyszłym roku to m.in.:
QQ Podział inwestycji (budowa chodników, 

dróg i kanalizacji deszczowych) tak, aby 
obejmowały one wszystkie obszary Miasta 
(Żabikowo, Stary Luboń, Lasek i NCL).
QQ Zapewnienie �nansowania zewnętrznego 

(np. do�nansowanie ponad 5 mln PLN 
dla przebudowy kanalizacji deszczowej 
w ul. Dworcowej w ramach 3.3.3 WRPO 
czy kontynuacja budowy ul. Wschodniej).
QQ Realizacja głównych ciągów komuni-

kacyjnych (np. ul. Rydla), poprawa wa-
runków komunikacji przy istniejących 

budynkach użyteczności publicznej (np. 
ul. Dojazdowa).
QQ Uregulowany stan prawny nierucho-

mości, na której jest budowany lub re-
montowany chodnik, np. ul. Studzienna 
(nowy chodnik) czy ul. Kościelna (re-
mont). Jeżeli nie mamy uregulowanej 
kwestii własności gruntów, wówczas 
niezbędne jest wydanie decyzji ZRID 
(Zezwolenie na Realizację Inwestycji 
Drogowej), która obejmuje całość drogi 
(np. ul. Wiejska).
Jak Państwo widzą, kryteriów jest wiele, 
natomiast każda potencjalna inwestycja 
w danym roku jest dostosowywana do 
możliwości �nansowych Miasta. Ponad-
to jest szczegółowo analizowana, oma-
wiana i przedstawiana Komisji Komu-
nalnej Rady Miasta.

Michał Popławski
Zastępca Burmistrza Miasta Luboń

Jak wybierano ulice do budowy
Wyjaśnienie burmistrza Michała Popławskiego na temat inwestycji drogowych w 2018 i 2019 r.

staną zrealizowane w  pełni 2 zadania 
w Lasku. Rozpocznie się też praca w ko-
lejnych 4 miejscach, które zakończą się 
już w przyszłym 2019 roku. Największe 
z wymienionych tu zadań stanowi ostat-
ni 9.  punkt – budowa ulicy Długiej. 
Zadanie to obejmuje ¼ wszystkich wy-
mienionych wcześniej. Została zaplano-
wana do wykonania już na początek 
następnej kadencji władz samorządo-
wych, z �nałem w 2020 roku. Ile przed-
sięwzięcie to będzie kosztowało,  jeszcze 
nie wiadomo. Z  pewnością sporo. Jak 
wykazaliśmy w przedostatniej kolumnie 
tabeli, w ulicy tej trzeba będzie dokonać 
dodatkowo wykupu z  rąk prywatnych 
(oprócz kawałeczka ul. Dojazdowej) ok. 
5,5 tysiąca m2 gruntu (wg naszej wiedzy 
– 12 wydzielonych pod drogę działek). 
Zakładając cenę około 100 zł za jeden 
metr kwadratowy, stanowić to będzie 
dodatkowy niezbędny wydatek ok. 
550 tys. zł. Dla przedstawionych w tej 
tabeli  zadań, wykonywane są obecnie 
projekty, na które podpisano już umowy 
i uzgodniono ceny (ostatnia kolumna). 
Średni koszt budowy wymienionych 
w tabeli dróg (bez 2 ostatnich zadań), 
wg podanych z urzędu cen, to ok. 5 300 
za metr bieżący. Najmniej kosztowną 
w przeliczeniu na jednostkę, którą jest 
tu m.b. drogi, będzie budowa 
ul. Wschodniej od ronda – na skrzyżo-
waniu z al. Jana Pawła II do ul. Okrzei 
(ok. 3 800/m.b.). Najdrożej (7 100/m.b.) 
wychodzi budowa ul. Tuwima i Cichej, 
bowiem tu w cenę wliczono także prze-
dłużenie ul. Tuwima, czyli przebudowę 
mostku na Strumieniu Junikowskim 
oraz utwardzenie dojść do niego w uli-
cach: Spadzistej i Nad Strumykiem. 
Z danych wynika, że łącznie do 2020 
roku zostanie utwardzonych  prawie 
5 km dróg. W tym nieco ponad 3,1 km 

(bez ostatnich 2 zadań – brak danych) 
kosztować ma ponad 16,6 mln  zł. 
Uwzględniając wszystkie wymienione 
w  tabeli, potrzeba będzie ponad 
20 mln zł.

Dla VIP-ów?
Z kronikarskiego też obowiązku, wartym 
podkreślenia jest fakt, że wśród przyję-
tych do utwardzenia dróg są: ul. Długa, 
przy której mieszka burmistrz Małgo-
rzata Machalska oraz ul.  Rydla, przy 
której osiedliła się Przewodnicząca Rady 
Miasta Luboń – Teresa Zygmanowska 
oraz kolega klubowy obecnych władz 
– poprzedni burmistrz Dariusz Szmyt. 
Razem obie ulice stanowią 42% – dwa 
maksymalne z wymienionych na reali-
zację w latach 2018-2020 zadań. W tym 
największe 24,9% to ul.  Długa (koszt 
budowy dziś jeszcze nieznany) i drugie 

co do wielkości zadanie 17,1% – utwar-
dzenie ul. Rydla (w 2 etapach). Ma kosz-
tować ponad 4,7 mln zł. Dla porównania 
przypomnijmy, że dwuletnia największa 
w  kadencji bieżącej władz inwestycja 
drogowa – budowa w NCL, porówny-
walnej długości co Rydla, ulic Wschod-
niej i al. Jana Pawła II z dwoma rondami, 
250 miejscami parkingowymi, szeroki-
mi chodnikami, ścieżkami rowerowymi, 
przystankami autobusowymi, uzbroje-
niem w kanalizację, częściowym oświe-
tleniem ulicznym itd. kosztowała ok. 
5,5  mln  zł (porównaj „WL” 12-2017, 
str.  16). Budowa ul.  Rydla o  długości 
827 m ma być tylko 0,8 mln zł tańsza.

Projekty
W największej tabeli przedstawiamy 
ulice przyjęte przez władze miasta do 
projektowania w  najbliższym czasie 

2018-2019. Zgodnie z prowadzoną 
obecnie polityką miasta, są to ko-
lejne zadania przyjęte do realizacji 
związane bezpośrednio z utwardza-
niem dalszych jezdni. Prawdopo-
dobnie nastąpi to dopiero po 2020 
roku, czyli w  kolejnej kadencji 
władz samorządowych. Oczywiście 
przy założeniu, że po wyborach na 
jesieni br. władza  się nie zmieni! 
Przy nowym burmistrzu i zmianie 
większości w Radzie Miasta, poli-
tyka nie musi być spójna z przed-

stawianą obecnie. Tu w ostatniej kolum-
nie dodaliśmy też, naszym zdaniem, 
ważne informacje o potrzebie wykupu 
gruntów. Tak więc, by zrealizować wy-
mienione w tabeli 13 zadań, należy wy-
kupić prawie 2 hektary gruntów. Więk-
szość z rąk prywatnych, część – głównie 
ul. Buczka należy nadal do Skarbu Pań-
stwa. W  odpowiednim, ustawowym 
czasie przekształceń własnościowych, 
władze lokalne poprzednich kadencji, 
nie zadbały, by grunty te bezpłatnie 
skomunalizować na rzecz Lubonia. Na 
wykup wszystkich 38 wydzielonych pod 
wskazane drogi działek potrzebne będą 
kolejne 2 miliony zł. Z analizy kosztów 
projektowych wynika, że jeden metr 
bieżący projektowania ulicy szacowano 
na około 137 zł. Te plany ambitnie za-
kładają budowę kolejnych prawie 5,8 km 
dróg w Luboniu. Wykonanie projektów 
technicznych kosztować ma ponad 790 
tys. zł. Ich budowa to kolejne dziesiątki 
milionów złotych. Przecież nie tylko 
drogi są do budowy w naszym, niestety 
wciąż zacofanym cywilizacyjnie zakątku.
Tu pewnym, dla niektórych niezrozu-
miałym, zaskoczeniem jest przyjęcie do 
budowy młodych, a nawet bardzo mło-
dych ulic Jaworowej i Leszczynowej. Ta 
pierwsza powstała w 1992 roku, a Lesz-
czynowa niespełna 5 lat temu w 2013 r. 
Zabudowa deweloperska pojawiła się tu 
już w  XXI wieku. Co o  wyborze do 
utwardzenia tych osiedlowych, lecz pu-
blicznych ulic myślą ci, co całe pokole-
nia czekają cierpliwie? Odpowiedź na 
pytanie, dlaczego uliczki te są realizo-
wane, znajduje  się na str. 29 w  cyklu 
pytania do władz. Patrz też artykuł „Pre-
cedens?” na stronie 12.

W danych z Urzędu Miasta nie podano 
nam np. innych utwardzeń dróg, o któ-
rych wyczytaliśmy np. w „Informatorze”. 
Na ul. Rzecznej mają być położone pły-
ty betonowe (zapewne w  dojściu do 
plaży miejskiej), nie uwzględniono też 
rozbudowy pasa drogowego w ul. Pade-
rewskiego czy utwardzenia dojazdu do 
ogródków działkowych „Bratek”.

Czy przedstawione zakresy zadań satys-
fakcjonują mieszkańców?
Czekamy na polemiki, komentarze, py-
tania itd. 

PPR

Q
Stara jak świat ulica Tuwima wraz z Cichą zaczną być utwardzane w 3 kwartale 
2018 r., zakończenie inwestycji planowane w przyszłym roku   fot. Piotr P. Rusz-
kowski
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Gorąco o liceum
Burzę wywołała sama propozycja 
podjęcia dyskusji w  celu sformuło-
wania opinii dla starostwa powiato-
wego. Czy Luboń chce mieć klasę 
licealną, dwujęzyczną, powołaną od 
nowego roku szkolnego, w  Zespole 
Szkół nr  3, czyli razem z  istniejąca 
Szkołą Podstawową. Wątpliwości rad-
nych wzbudził tryb pytania o opinię. 
Uznali, że powinny zająć się nią naj-
pierw komisje Rady. Nie rozumieli 
pośpiechu burmistrza w oczekiwaniu 
wstępnego stanowiska RML. Później 
okazało się, że obawy budzą także 
koszty przedsięwzięcia, w większym 
stopniu, niż sama idea. Starosta, któ-
ry jest odpowiedzialny za szkolnictwo 
średnie, nie zgodziłby się na powo-
łanie nowej placówki, podległej jego 
urzędowi. Ale klasa w zespole szkół, 
istniejącym w  Luboniu, to możliwe 
rozwiązanie. Oszczędności temu 
przedsięwzięciu ma przynieść han-
dicap w postaci już i tak funkcjonu-
jącej w szkole dyrekcji i administra-
cji. W kalkulowaniu kosztów przed-
sięwzięcia ważną kwotę stanowiłaby 
subwencja. To około 7 tys. zł rocznie 
na osobę, co na 30. uczniów daje 

210 tys. zł, a więc więcej niż przewi-
dywane wynagrodzenie (ok. 120 tys.) 
dla niezbędnych nauczycieli. Te ar-
gumenty zwolenników projektu za 
utworzeniem takiej klasy i w konse-
kwencji szkoły licealnej, nie przeko-
nują wszystkich. Po burzliwej dysku-
sji zgodzono się na dalsze procedo-
wanie. Rzadko zdarza się na sesji taka 
polaryzacja głosów, jak w tej sprawie. 
Aż siedmioro radnych wstrzymało się 
przy głosowaniu. Wydaje się, że rad-
ni obawiają  się nieprzewidzianych 
wydatków z  budżetu gminy, gdy li-
ceum stanie się faktem i niemożliwe 
będzie wycofanie  się z  ponoszenia 
kosztów jego funkcjonowania. Wąt-
pliwości budzi też sprawa budowania 
w  przyszłości nowego budynku dla 
planowanej szkoły i społecznych re-
akcji na jej powstanie.

Znów w sprawie Uroczej
Bogdan Tarasiewicz złożył kolejny apel 
o  zmianę decyzji dotyczących ulicy 
Uroczej. Jak zwykle wywołał dyskusję, 
która nie przynosi nowych argumen-
tów, oraz nie wróży jakiegoś sensow-
nego przełomu.

Kto chce liceum?
41 Sesja RML, 1 lutego 2018 r.

Nowy plan „Luboń Centrum”
W uzasadnieniu do uchwały o zmianie 
istniejącego Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego „Luboń 
Centrum” z  2009  r. (z poprawkami 
w 2014 r.) czytamy: Na terenie objętym 
ww. uchwałą obowiązują miejscowe pla-
ny zagospodarowania przestrzennego, 
które są częściowo niezgodne ze „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Luboń” 
(przyjęte w maju 2017 r. – od red.). Po-
nadto od uchwalenia ww. planów miej-
scowych wpłynęły wnioski dotyczące 
korekty lub całkowitej zmiany zapisów, 
z  których część została uwzględniona 
w aktualnej wersji studium.

Dopłaty do pieców
Podjęto uchwałę określającą zasady 
udzielania dotacji celowej z  budżetu 
Miasta Luboń na wymianę dotychcza-
sowych źródeł ciepła (kotły c.o. węglowe 
poniżej klasy 5, niespełniające wymagań 
normy PN-EN 303-5:2012) na proeko-
logiczne urządzenia grzewcze. To bardzo 
ważna inicjatywa. Dotacje mogą otrzy-
mać wnioskujący o: kotły olejowe, gazo-
we, gazowo-olejowe, pompy ciepła, pie-
ce akumulacyjne, elektryczne, ogrzewa-
nie podłogowe (jako jedyne źródło 
ogrzania budynku/lokalu mieszkalnego), 
kotły na paliwo stałe typu biopaliwo (tj. 
drewno prasowane typu pelet lub brykiet 
drzewny, pelet lub brykiet z  odpadów 
roślinnych, drewno kawałkowe, słoma, 

trociny drzewne, wióry) bez możliwości 
stosowania paliw kopalnych (węgiel, 
koks), spełniające wymogi klasy  5 wg 
normy PN-EN 303-5:2012; kotły na 
paliwo stałe z automatycznym podajni-
kiem paliwa spełniające wymogi klasy 5 
wg tej normy, nie posiadające rusztu 
awaryjnego.
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się 
posiadający prawo do dysponowania 
budynkiem, lokalem, nieruchomością. 
Dotacje będą przyznawane do wyczer-
pania kwoty przeznaczonej na nie 
w rocznym budżecie miasta.

Rekrutacja oświatowa
Podjęto kilka obowiązkowych uchwał 
porządkujących kwestie naboru do 
przedszkoli i szkół oraz rozliczania pla-
cówek oświatowych.

Opłaty za przedszkolaki
W przedszkolach, oddziałach przed-
szkolnych i  punkcie przedszkolnym 
prowadzonych przez Miasto Luboń 
zapewnia się bezpłatne nauczanie, wy-
chowanie i opiekę w wymiarze 5 go-
dzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, 
od poniedziałku do piątku. Poza tym 
czasem opłata za godzinę wyniesie 1 zł. 
Za drugie i następne dziecko w rodzi-
nie zapłacimy 50% mniej. Także za 
dziecko, na które przyznany jest jed-
nocześnie zasiłek rodzinny i  zasiłek 
pielęgnacyjny Zwolnione z  opłaty są 
dzieci: posiadające orzeczenie o  po-

trzebie kształcenia specjalnego, 
opinię o  wczesnym wspoma-
ganiu rozwoju lub uczęszcza 
do oddziałów specjalnych 
w zakładach opieki zdrowotnej; 
drugie dziecko z  rodziny ko-
rzystające z  przedszkola, na 
które przyznany jest jednocze-
śnie zasiłek rodzinny i zasiłek 
pielęgnacyjny; trzecie dziecko, 
gdy z usług przedszkoli prowa-
dzonych przez Miasto Luboń 
lub innych placówek wycho-
wania przedszkolnego, korzysta 
troje dzieci z tej samej rodziny; 
w przypadku, gdy rodzic (opie-
kun prawny) wychowuje czwo-
ro i więcej dzieci pozostających 
na jego utrzymaniu i we wspól-
nym gospodarstwie domowym, 
z  tym zastrzeżeniem, że 
w  przypadku dzieci pełnolet-
nich uwzględnia się tylko dzie-
ci pobierające naukę, jednak 
nie dłużej niż do 24 roku życia, 
bez względu na liczbę dzieci 
uczęszczających do przedszko-
la; gdy dziecko uczęszcza do 
oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej.

Medale przyznane
Rada Miasta przyznała medale 
„Zasłużony dla Miasta Luboń”. 
W  tym gronie znaleźli  się (wg 
kolejności podejmowanych 
uchwał): Jan Błaszczak, Rafał 
Szczeszek, Stanisław Wojski 
i  Bronisław Łopiński (sylwetki 
nagrodzonych przedstawiamy 
na str. 32.)

Obserwator Luboński
JN
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z w Z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Bielawski Jakub LIO (4) Z Z Z Z Z Z Z w Z Z Z Z w
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Dworaczyk Adam LIO (10) w Z Z Z Z Z Z w Z Z Z Z w
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Franek Dorota FOL (20)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z w
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z w Z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z w
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z w
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Okupniak Andrzej ML (15) Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Samulczyk Marek ML (3) w Z Z Z Z Z Z nn nn nn nn nn w
Szwacki Michał FOL (7)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z w
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Mokra pora roku obnaża mankamenty 
dróg gruntowych, a niektóre są w skan-
dalicznym stanie. Należy do nich krótka, 
błotnista i dziurawa, ale pełniąca ważną 
funkcję publiczną ulica Żeromskiego, 
położona pomiędzy utwardzonymi dro-
gami Fabryczną i Konarzewskiego. Znaj-
duje się tu oblegana przychodnia lekarzy 
specjalistów „Med-Lux” wraz z apteką, 
a  niebawem (może już w  tym roku) 
ruszy kolejna placówka medyczna – 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
wraz z  przedszkolem. Choć, zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego (Luboń Centrum)  
pozwolono na powstanie tych obiektów, 

nie zabezpieczono miejsc postojowych 
dla samochodów, którymi docierają licz-
ni pacjenci. Auta rozjeżdżają tę wąską 
drogę i gęsto na niej parkują, zastawiając 
jednostronnie położony chodnik, a nie-
rzadko również bramy wyjazdowe z pry-
watnych posesji (Med-Lux dysponuje 
jedynie małym placem postojowym, 
obliczonym na kilka pojazdów).
Jak już pisaliśmy, ul. Żeromskiego to 
jedyna, niewykupiona droga w Nowym 
Centrum Lubonia. Nie ma jej w projek-
tach ani w inwestycjach zaplanowanych 
na bieżący rok następne (patrz str.  22 
oraz). Kiedy zwróci uwagę decydentów?

(S)

Po błocie do lekarza
Ważna dla chorych ul. Żeromskiego – poza priorytetem inwestycyjnym

Q
Przez głębokie, oblodzone kałuże na ul. Żeromskiego rzadko który kierowca odwa-
ża się przejechać. Nie dziw, że wielu korzysta z chodnika, o czym mówią ślady kół 
na pozbruku. Jak mają się dostać do przychodni chorzy – o kulach, na wózkach…   
fot. Hanna Siatka

QQ Kiedy wreszcie miasto zbuduje ul. Że-
romskiego? Jest tam znana i uczęszczana 
przez pacjentów przychodnia specjali-
stów „Med-Lux” z apteką, obok powstaje 
kolejna placówka medyczna, a dojazd 
i parkowanie przy nich są skandalicz-
ne. Uliczka jest krótka, ale bardzo po-
trzebna i pilnie wymaga utwardzenia. 
Z tego co wiem nie jest jeszcze nawet 
przez miasto wykupiona. Kiedy to się 
stanie? Kiedy będzie tam utwardzona 

droga? Gdzie powstaną miejsca posto-
jowe i ile ich będzie?         (pacjent)

Odp.: Informuję, że nie została ona 
uwzględniona w planach inwestycyjnych 
na 2018 rok. W związku z tym, iż Miasto 
pracuje na rocznych planach inwesty-
cyjnych, plany na następne lata będą 
opiniowane pod koniec bieżącego roku.

Michał Popławski
Zastępca Burmistrza Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Co z ul. Żeromskiego?

Zimę mamy tego roku deszczową. Na 
trudne warunki spowodowane opadami 
narzekają nie tylko użytkownicy dróg 
gruntowych, których w Luboniu wciąż 
mamy zbyt wiele, ale również ci, którzy 
korzystają z dobrodziejstwa ulic utwar-
dzonych, tyle że nierównych – m.in. 
piesi opryskiwani wodą z kałuż tworzą-
cych się w zagłębieniach jezdni czy pa-
sażerowie autobusów oczekujący na 
przystankach, które stoją w  wodzie. 
W ub. miesiącu, na prośbę mieszkańców 
Lasku, po raz kolejny pokazywaliśmy 
(str. 17) wiatę autobusową na wysokości 
Centrum Handlowego „Venus”, wypeł-
nioną wodą opadową. Zgodnie z zapo-
wiedzią Urzędu Miasta, chodnik wraz 
z zatoką dla autobusów na tym odcinku 
ul. Sobieskiego doczeka się w tym roku 
remontu. Kolejne miejsca nieprzyjazne 
w  porze opadów zgłaszają lubonianie 
korzystający z przystanku na ul. Żabi-
kowskiej (naprzeciw kwiaciarni „Sza-
fran”) oraz oczekujący na autobus na 
położonym w pobliżu – postoju przy ul. 
Powstańców Wlkp.

(S)

Pieszy przegrywa

Q
Przechodzący chodnikiem i oczekujący 
na autobus na przystanku w okolicy 
kwiaciarni „Szafran” przy ul. Żabikow-
skiej są narażeni na opryskanie przez 
pojazdy   fot. Hanna Siatka

Na przystanku przy ul. Po-
wstańców Wlkp. w pobliżu 
ul. Żabikowskiej pasażerowie 
wysiadają z autobusów 
wprost w kałuże    
fot. Hanna Siatka

Q
Na pieszych przechodzących 
po „zebrze” przez ul. Powstań-
ców Wlkp. dodatkowo czyhają 
groźne pułapki – niebezpiecz-
nie wystająca studzienka tele-
komunikacyjna i wielka kałuża 
w zagłębieniu chodnika. Moż-
na się potknąć i pomoczyć. 
Przejście to jest bardzo 
uczęszczane, a wielu spośród 
pieszych to korzystający z licz-
nych tu placówek handlowych 
ludzie starzy, schorowani 
i mniej sprawni, głównie 
mieszkańcy „Lubonianki”   
fot. Hanna Siatka

Q

Materiały do publikacji w „Wieściach Lubońskich” należy przesyłać lub dostarczać 
wyłącznie bezpośrednio do redakcji, e-maile na adres: redakcja@wiescilubonskie.
pl, a listy – ul. Wschodnia 23A/62, nie natomiast za pośrednictwem członków ze-
społu redakcyjnego! Tylko tu dokonujemy merytorycznej, technicznej i jakościowej 
oceny materiałów oraz klasy�kujemy je i poddajemy dalszej obróbce redakcyjnej. 
Inna droga dostarczenia materiałów prasowych – po uzgodnieniu z  redaktorem 
naczelnym lub zastępcą.

Redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

Uwaga!
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Ulica Andrzeja Mizerki w Nowym Cen-
trum Lubonia jest cała w dziurach ni-
czym szwajcarski ser. Niektóre sięgają 
nawet 16  cm głębokości. By pokonać 
wyboje, pojazd musi poruszać się tędy 
z prędkością nie większą niż 5-10 km/h. 
Siedząc wewnątrz samochodu odnosi się 
wrażenie, jakby jechało się na kłusują-
cym koniu. Taka „podróż” grozi poważ-

nymi uszkodzeniami zawieszenia auta, 
tymczasem mieszkańcy i osoby pracu-
jące w tutejszych lokalach muszą bory-
kać się z tym problemem przynajmniej 
dwa razy dziennie. Szczególnie trudny 
do pokonania jest wyjazd z ul. Mizerki 
w Kochanowskiego, z głębokimi usko-
kami na styku dróg. Dojeżdżający do 
położonych przy Mizerki – mieszkań, 

Mizernie na Mizerki

Q
Zadaliśmy sobie trud, by zmierzyć głębokość dziur na ul. Andrzeja Mizerki. Jak 
wskazuje miarka, wysokość amplitudy pomiędzy wzniesieniami a powierzchnią 
zamarzniętej wody wynosi 15 cm, po ustąpieniu mrozów zagłębienie wypełni się 
wodą i trzeba dodać kolejne kilka cm. Użytkownicy tej drogi podpowiadają – „Po-
winna to być obowiązkowo codzienna trasa decydentów do Urzędu Miasta, to 
by się zmieniło!”   fot. Piotr P. Ruszkowski

sklepów i punktów usługowych, wycho-
dzą z pojazdów wprost w grząskie błoto 
lub głębokie kałuże wypełniające niecki 
pokryte lodem. Brudzą i moczą obuwie, 
a w razie poślizgnięcia się i przewrócenia, 
nabawiają się kontuzji i niszczą ubrania. 
Również docierając do ustawionych po 

drugiej stronie drogi pojemników do 
segregacji śmieci łatwo ugrzęznąć lub 
zaliczyć upadek.
Stan ul. Mizerki jest skandaliczny. Taka 
droga nie powinna być w ogóle dopusz-
czona do ruchu.

Sonia i Kuba

QQ Dlaczego nie równa się ulic gruntowych? 
Na przykład na ul. Andrzeja Mizerki w No-
wym Centrum Lubonia niektóre zagłębienia 
wynoszą nawet kilkadziesiąt centymetrów. 
Klienci tutejszych sklepów i punktów usługo-
wych nie chcą tu zaglądać! Ostatnie równanie 
było kilka miesięcy temu. Byłem świadkiem 
przebicia opony przez najechanie na drut 
wystający z  płyt betonowych przy wylocie 
w ul. Kochanowskiego i pęknięcia sprężyny 
amortyzatora lub jeszcze czegoś. Po unieru-
chomiony samochód przyjechała laweta. Czy 
miasto płaci odszkodowania w takich przy-
padkach? Gdzie się zgłaszać oraz jakie należy 
mieć dokumenty?   (kierowca)

Odp.: W sprawie równania ulic informuję, że 
z  uwagi na warunki atmosferyczne – częste 
opady deszczu występujące naprzemiennie 
z  mrozami, prowadzenie prac drogowych na 
terenie całego Miasta jest w  sposób znaczny 
utrudnione. Niemniej jednak, zgłoszony przez 
Czytelnika problem ulicy Mizerki został przez 
nas przekazany Spółce Komunalnej z  prośbą 
o możliwie szybkie i sprawne przeprowadzenie 
prac.
Jednocześnie zaznaczam, że wszelkie zdarzenia 
drogowe wynikające ze stanu infrastruktur 
można zgłaszać do Wydziału Spraw Komunal-
nych w Urzędzie Miasta celem wypłaty odszko-
dowania. Każda ze spraw przekazywana jest do 
Ubezpieczyciela, w którym Miasto ma wyku-
pioną polisę i rozpatrywana indywidualnie.

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy 
pytają
Szkody na dziurawych ulicach

Spacerowicze przechodzący obok redakcji czasami zaglą-
dają do nas, by podzielić  się uwagami i  porozmawiać 
o  mieście. Szczególnie starsi z  dużą troską obserwują 
toczące się prace i nie mogą nadziwić się beztroskiemu 
marnowaniu pieniędzy. Po oddaniu do użytku ulic 
Wschodniej i al. Jana Pawła II w Nowym Centrum Lubo-
nia, dziwią  się dlaczego nie pomyślano o  pozostałych 
ulicach będących w fatalnym stanie, przecież takie były 
możliwości. Prawdziwy gospodarz nie pozwoliłby sobie 
na to, żeby sypany w ramach poprawy jakości nawierzch-
ni tłuczeń, którego przez ostatnie lata na ul. Wschodnią 
i  al. JP2 użyto dziesiątki ton, podczas ich budowy po 
prostu wyrzucić, i z pewnością, jeszcze sporo płacąc za 

jego utylizację. Gospodarz mając świadomość, że przez 
najbliższe kilka (jeśli nie kilkadziesiąt) lat nie stać go 
będzie na porządne utwardzenie sąsiednich dróg, użyłby 
tego surowca do poprawy ich jakości. Oszczędziłby i po-
wtórnie wykorzystał materiał – granitowe kruszywo, 
które, pomimo zanieczyszczenia ziemią, niewiele straciło, 
jeśli chodzi o właściwości dobrego podkładu drogowego. 
Wywiezionego i wyrzuconego tłucznia starczyłoby z nad-
datkiem na usypanie prawie metrowej warstwy podkładu, 
np. na wspominanej tu ul. Mizerki, w pobliżu której na 
hałdach składowano zdjęty surowiec. Taka warstwa, 
utwardzona walcem, a  następnie przykryta (zasypana) 
chociażby sfrezowanym, w ramach reklamacji, asfaltem 

(z całej długości i szeroko-
ści al.  JP2, od ronda do 
ul. Konarzewskiego – czy-
taj „WL” 10-2017, str.  15 
„Poprawki”) dałaby przy-
zwoitą drogę. Co prawda, 
pozbawioną krawężników, 
gulików do wody deszczo-
wej itd., ale zdecydowanie 
lepszą pod wieloma wzglę-
dami – bez dziur, błota, 
pyłu itd.

Mówią tu o grzechu mar-
notrawstwa i zaniedbania, 
który jeszcze kilkanaście 
lat temu byłby napiętno-
wany. Dziś, w dobie kapi-
talizmu, na każdej inwe-
stycji zarobić musi wielu, 
dopiero wówczas gospo-
darka  się kręci. Wykony-
wanie tzw. sposobem go-
spodarczym teraz nie jest 
ani modne, ani nowocze-
sne czy pożądane.

PPR

Bez gospodarskiego zmysłu?

Q
Według ludzi patrzących gospodarskim okiem, aż się prosiło, by ul. A. Mizerki uzbroić 
zdjętym z ul. Wschodniej i al. JP2 tłuczniem oraz pofrezem. Ciągle dziurawa, błotnista, 
a latem pyląca, zostanie uciążliwą zakałą NCL-u na długie jeszcze lata. Na zdjęciu widać 
jak błoto z ul. Mizerki jest przenoszone na kołach samochodów na nowo wyasfaltowaną 
aleję JP2   fot. Piotr P. Ruszkowski
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QQ Ulica Kopernika w Luboniu – jeżdżę nią codziennie, dziecko uczęszcza 
tam do żłobka – i boję się o mój samochód. Ulica jest tak dziurawa, że jaz-
da 20 km/h to i tak za szybko. Przy tych dziurach czuję, jak wnętrzności 
mi się odrywają. Drugiej takiej drogi w Luboniu nie widziałam – dramat, 
katastrofa. Czy możecie Państwo coś zrobić z tym tematem? Z poważaniem, 
wkurzona, i to ostro, Wasza czytelniczka.

Odpowiedź
Szanowna Pani, informuję, że projekt budowy ulicy ma zostać zlecony 
w  bieżącym roku – na podstawie specustawy drogowej. Po uzyskaniu 
przedmiotowej Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej 
(ZRID), Pani Burmistrz zawnioskuje o zarezerwowanie środków na budo-
wę tej ulicy w kolejnym roku. Więcej informacji na temat planowanych 
inwestycji w mieście w 2018 roku znajdzie Pani na stronie internetowej: 
www.lubon.pl    Michał Popławski

Zastępca Burmistrza Miasta Luboń

List do redakcji

Dziurawa Kopernika

Podwójnego pecha miał kie-
rowca samochodu osobowego, 
który na oczach radnych 
w sobotę, 3 lutego, około go-
dziny 11 uderzył w sygnaliza-
tor przy Szkole Podstawowej 
nr  2 na ulicy Żabikowskiej. 
Na marginesie, urządzenie to 
w  krótkim czasie zostało 
uszkodzone po raz kolejny. 
Rodzi się pytanie, czy powo-
dem tych zajść jest niefraso-
bliwość kierowców, czy nie-
dawna przebudowa wlotowe-
go odcinka tej osiedlowej, 
miejskiej drogi, czy też złe 
umiejscowienie sygnalizatora, 
który być może stoi za blisko 
wjazdu w wąską uliczkę po-
między Biblioteką Miejską 
a SP 2?

Władysław Szczepaniak

Potrącany sygnalizator

Q
Po wyjściu z Biblioteki Miejskiej radni stali się 
bezpośrednimi świadkami uderzenia w sygnali-
zator świetlny przy SP 2. Jedną z przyczyn może 
być np. brak klasycznego, wyniesionego krawęż-
nika oddzielającego jezdnię od chodnika   fot. 
Władysław Szczepaniak

Okoliczno-
ści zdarze-
nia wyja-
śniała 
Straż Miej-
ska z za-
trzyma-
nym przez 
radnych 
sprawcą 
(w głębi)   
fot. Włady-
sław 
Szczepa-
niak

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

Mieszkańcy pytają

Apel

Na skutek inter-
wencji użytkow-
ników, nawierzch-
nię gruntowej ul. 
Kopernika popra-
wiono. Mieszkań-
cy chroniąc chod-
niki przed rozjeż-
dżaniem przez 
klientów placó-
wek handlowych 
i oświatowych, 
zabezpiecz yl i 
pobocza prowi-
zorycznymi słup-
k a m i   
 fot. Piotr P. Rusz-
kowski

Trwa przebudowa ul. Żabikowskiej na odcinku od rozwidlenia z Sobieskiego do 
skrzyżowania z  ul. Buczka, Targową i  Poznańską. Newralgiczne skrzyżowanie 
udrożniono dużo później, niż planowano. 
Pomimo zimy i mrozów trwają prace ziemne i drogowe. Ostateczny termin odda-
nia tej inwestycji mija z końcem lutego. Czy zdążą dokończyć budowy, Położyć 
wierzchnią warstwę ścieralną asfaltu, uruchomić sygnalizację świetlną itd. ?

(X)

Czy zmieszczą się w terminie?

Q
Newralgiczne skrzyżowanie ul. Żabikowskiej, Buczka, Poznańskiej i Targowej od 
marca powinno być ukończone z sygnalizacją świetlną włącznie   fot. Hanna Siatka

Q
Niewiele zostało do zrobienia na przebudowie ul. Żabikowskiej – ostateczny ter-
min oddania jezdni do użytku mija 28 lutego   fot. Hanna Siatka

Q

Q
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W zasobie mieszkań komunalnych Lu-
bonia (22 budynki) aż 14 domów po-
chodzi sprzed 1945  r. Warunki życia 
w starych obiektach nie należą do kom-
fortowych. Zniszczona substancja wy-
maga raczej gruntownego remontu, 
który w wielu przypadkach jest nieopła-
calny, niż krótkoterminowych napraw 
i odświeżania. Inną sprawą jest użytko-
wanie lokali i  wspólnych przestrzeni, 
często pozostawiające wiele do życzenia. 
Niektórzy szanują, inni nie.

Powracający temat
Budynek komunalny przy ul. Sobieskie-
go 59, o którym wielokrotnie pisaliśmy, 
ma ponad 100  lat. To stara szkoła 
z 1913 r., zasiedlona w 1976, do której 
w 1931 r. dobudowano kolejny segment 
(ten gruntownie odremontowany ok. 
2000  r. budynek z  adresem: ul. Sobie-
skiego   59a również przeznaczono na 
mieszkania komunalne). Starsza część 
w głębi nieruchomości miejskiej pozo-
stała niedoinwestowana. Posiada prze-
starzałą, niewydolną instalację elektrycz-
ną. Lokatorzy narzekają, że żarówki na 
klatce schodowej i jedyna lampa, która 
ma oświetlać podwórze, notorycznie się 
przepalają. Stare, sypiące się zabudowa-

nia gospodarcze (szopki) od dawna po-
winny być rozebrane i zastąpione nowy-
mi. Nieruchomość nie posiada dozorcy.

Kłopotliwe sąsiedztwo
Niefortunne zagospodarowanie lokali 
na piętrze (wspólny korytarz dla dwóch 
gospodarstw domowych) jest źródłem 
poważnych kon�iktów. Administrator 
budynku – Biuro Majątku Komunalne-
go, zajmujące się substancją mieszkanio-
wą – nie angażuje się w ich rozwiązywa-

nie. Lokatorom pozostaje skorzystanie 
z narzędzi, które każdemu obywatelowi 
gwarantuje prawo, a więc wezwanie do 
kłopotliwego sąsiada służb porządko-
wych lub złożenie wniosku do Miejskiej 
Komisji Mieszkaniowej o zamianę loka-
lu i czekanie na swoją kolej. Eksmisja to 
ostateczne narzędzie urzędnicze i nastę-
puje dopiero po wyroku sądu, z uwagi 
na szczupłość zasobu lokalowego nie-
chętnie wykorzystywane.

Kultura współżycia
Spore, błotniste podwórze niektórzy 
lokatorzy zastawiają, jak im się podoba. 
Po obu stronach zalegają nieużyteczne 
sprzęty, resztki budowlane, deski i inne 

Mankamenty komunalnego
O niewygodach starej substancji mieszkaniowej i jej wspólnym 
użytkowaniu

QQ Dowiedziałem się, że Chorągiew 
Wielkopolska ZHP otrzyma z Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 ponad 
5 mln zł na utworzenie i działalność 
120 świetlic podwórkowych, które po-
wstaną m.in. w powiecie poznańskim. 
Działaniem świetlic zostanie objętych 
1830 dzieci z województwa w wieku 
6-18 lat, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z powodu uzależnień lub 
niewydolności wychowawczej rodzi-
ny, oraz 180 rodziców. Zajęcia będą 
prowadzone w naturalnych miejscach 
przebywania młodzieży, w grupach 10-
15 osobowych. Projekt będzie reali-
zowany od stycznia 2018 do grudnia 
2019 r. Czy W Luboniu też powstanie 
taka świetlica, jeśli tak, to gdzie?   (za-
interesowany opiekun)

Odp.: Projekt, który został zgłoszony 
przez Chorągiew Wielkopolską ZHP 
na utworzenie i  działalność świetlic 
podwórkowych, otrzymał dofinanso-
wanie ze środków WRPO na lata 
2014-2020. W  ramach projektu po-
wstanie 120 świetlic, w tym dwie świe-
tlice na terenie miasta Luboń. Wnio-
sek o rejestrację świetlic podwórko-
wych został już złożony w  Urzędzie 
Miasta. Świetlice podwórkowe w Lu-
boniu będą prowadzone przez dwie 
drużyny harcerskie: 34.  Lubońską 
Drużynę Starszoharcerską DRACO 
oraz 19. Lubońską Drużynę Harcerzy 
Starszych. Każda świetlica podwór-
kowa będzie przeznaczona dla 15 
dzieci.

oprac. Małgorzata Matysiak
Stanowisko ds. pozyskiwania śr. zewnętrznych

Mieszkańcy pytają

Świetlice podwórkowe

Q
Zaplecze domów komunalnych przy ul. Sobieskiego 59 i 59a widocznych w głębi 
stanowi obraz kultury współżycia i troski właściciela nieruchomości – miasta   
fot. Hanna Siatka

Q
Składowisko rupieci zalegające tuż przy huśtawkach powinno zniknąć zanim zro-
bi się cieplej i dzieci wylegną na podwórze   fot. Hanna Siatka

Q
Resztki budowlane i drewno rozrzucone w nieładzie, a obok stojący tu od dawna 
samochód dostawczy podparty stertą płytek chodnikowych – nie wyglądają po-
rządnie i mogą być niebezpieczne dla bawiących się tu maluchów    
fot. Hanna Siatka

przedmioty. Na „klockach” (bez kół), na 
zasypanym, nieczynnym szambie stoi 
samochód dostawczy. Ci, którym prze-
szkadza bałagan na wspólnym placu, żalą 
się, że jego sprawcy nic nie robią sobie 
z  wyznaczonych przez administratora 
(BMK) terminów uporządkowania te-
renu, ani też z zapowiedzi nałożenia na 
nich kar. Nie wszyscy mieszkańcy sto-
sują się też do harmonogramu sprzątania 

klatki schodowej. Niedawno pomalowa-
ne ściany na korytarzach już zostały 
zniszczone. Brakuje gospodarza.

(Z)

Komunalny zasób mieszkaniowy Lubo-
nia przedstawialiśmy w maju 2016 r. na 
str.  24 w  ilustrowanym artykule „Inne 
spojrzenie na komunalkę”.

Q
Rozsypujące się szopki – przeżytek sprzed kilkudziesięciu lat – miały być dawno 
temu rozebrane   fot. Hanna Siatka
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dzinnego Ogrodu 
Działkowego „Bra-
tek” (w kierunku ul. 
Kościuszki) wraz 
z  łagodnie nachylo-
nym odcinkiem prze-
biegającym po skar-
pie w  okolicy przej-
ścia przez ul. Unijną, 
do Parku Papieskiego 
(od strony wybiegu 
dla psów). W  przy-
szłości alejka space-
rowa ma powstać 
również w  przeciw-
nym kierunku, od ul. 
Łącznik do Żabikow-
skiej. Jeśli się uda, to 
inwestycja środowi-
skowa rozpocznie się 
już w tym roku.
Pomysł bezkosztowe-
go wykorzystania 
terenu wzdłuż Strumienia Junikowskie-
go na trasę rekreacyjną powstał już 
w pierwszej kadencji władzy samorzą-
dowej (początek lat  90.). Planowano 
wówczas naturalne zagospodarowanie 
brzegu wzdłuż niemal całego przebiegu 
tego cieku w  Luboniu. Dobrze, że ten 
ciekawy zamysł powrócił.

Więcej zieleni
Powstaje koncepcja zagospodarowania 
Parku Papieskiego, dzięki której przybę-
dzie ścieżek i różnorodnej zieleni (m.in. 
obsadzenie skarp wzgórza od ul. Unij-
nej). By uzyskać do�nansowanie na jej 
realizację, WPRiOŚ chce wystartować 
w  unijnym Programie Operacyjnym 
„Infrastruktura i  Środowisko” (zwięk-
szenie terenów zielonych w środowisku 
miejskim). Luboński projekt obejmie 

również place zabaw przy ul. Bukowej, 
3  Maja i  Wschodniej, skwer przy ul. 
Powstańców Wlkp. oraz teren z przezna-
czeniem na zieleń przy ul. Konarzew-
skiego. Roślinom będzie mogła towarzy-
szyć mała architektura i  fragmenty 
utwardzenia gruntu (w proporcji 
70:30%). Urzędnicy dopiero przygoto-
wują  się do naboru wniosków, który 
ruszy na wiosnę. Rozstrzygnięcie kon-
kursu nastąpi prawdopodobnie dopiero 
latem. Jak  się dowiedzieliśmy 
w WPRiOŚ, do rozdania jest 130 mln. zł.
By zagospodarować niewielki zasób te-
renów zielonych w Luboniu, urzędnicy 
starają się też o użyczenie od Autostrady 
SA obszarów przy wylocie z miasta. Na 
wiosnę niewysokimi roślinami zostanie 
obsadzony trawiasty teren przy skrzyżo-
waniu ulic Poniatowskiego i Kościuszki.

HS
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Prace rozpoczęły  się pod koniec listopada ub. 
roku i trwały blisko miesiąc. Odbywały się głów-
nie popołudniami i w weekendy, by nie zakłócać 
pracy placówki. Wymieniono nawierzchnię po-
sadzki w korytarzu. Wcześniej była pokryta gu-

moleum, teraz zastosowano płytki. Najwięcej 
robót wykonano w laboratorium. M.in. zainsta-
lowano nowe przyłącza wodno-kanalizacyjne, 
założono płytki, odmalowano pomieszczenie. 
Dr.  J.  Banasiuk informuje, że remont tej części 

przychodni wynikał 
z  zalecenia Sanepi-
du. Skierowano je 
do �rmy „Luvena”, 
która zajęła się zna-
lezieniem wykonaw-
cy. Ostatecznie prace 
wykonała kilkuoso-
bowa ekipa z  �rmy 
„JaniPDA” Janina 
Grabek z miejscowo-
ści Parkowo, która 
złożyła najkorzyst-
niejszą ofertę ceno-
wą. Koszty remontu 
wyniosły kilkanaście 
tysięcy złotych. 
W większości pokry-
ła je Luvena, a  czę-
ściowo kierownic-
two ośrodka.

Natalia

Nowa jakość
Remont w Przychodni Lekarza Rodzinnego Jan Banasiuk przy ul. Romana Maya 1A

Q
Odnowiony korytarz przychodni przy ul. Romana Maya   fot. Natalia

QQ Jaki jest powód budowy ul. 
Jaworowej i Leszczynowej? Do-
wiedziałem się, że w bieżącym 
roku ma być wykonany pro-
jekt utwardzenia tych sąsia-
dujących ze sobą, osiedlowych 
uliczek w Żabikowie.     
   (mieszkaniec Lasku)

Odp.: W 2018 roku Miasto 
zaplanowało szereg inwestycji 
– zarówno tych, które roz-
poczną się w bieżącym roku, 
jak i tych, które zostaną zapro-
jektowane i  będą mogły być 
zrealizowane w kolejnych la-
tach. Dokładamy starań, aby 
inwestycje zostały równomier-
nie rozłożone w różnych czę-
ściach Lubonia.
W tym roku, w Lasku rozpocz-
nie się budowa dróg – ul. Ry-
dla, odcinka Kurowskiego, 
Dojazdowej, Wiejskiej; chod-
ników – ul. Fiołkowa, Podgór-
na, odcinka Jana III Sobieskie-
go; kanalizacji deszczowej – ul. 
Łąkowa. W 2019 roku plano-
wane jest rozpoczęcie budowy 
ul. Juranda.

W tym samym 
rejonie, zlecone 
zostaną projekty 
na budowę ulic: 
Chabrowej, 
Wierzbowej, odcinka Kurow-
skiego, Parkowej, Wysokiej; 
chodników: odcinka Jana  III 
Sobieskiego, Kasztelańskiej 
i  Kalinowej; oświetlenia 
wzdłuż Kocich Dołów i  na 
odcinku Nagietkowej. Ponad-
to, zlecony zostanie projekt 
wykonania kanalizacji desz-
czowej w  ul. Bluszczowej, 
Oliwkowej i Ratajczaka.
Podobne realizacje inwestycji 
i przygotowywanie projektów 
odbywa się we wszystkich czę-
ściach miasta, w tym w Żabi-
kowie, i obejmują m. in. ulice 
Jaworową i Leszczynową.
Wszystkie plany inwestycyjne 
dostępne są na stronie inter-
netowej Miasta (www.lubon.pl).

Michał Popławski
Zastępca Burmistrza Miasta 

Luboń

Patrz też materiał na str. 12
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Dlaczego te ulice?

Alejka spacerowa
Miasto chce udostępnić mieszkańcom 
teren przy Strumieniu Junikowskim od 
strony ul. Unijnej i  przymierza  się do 
wykonania naturalnej ścieżki spacerowej. 
Pod koniec ub. roku zostały oczyszczone 
brzegi strumienia. Zlecono też poznań-
skiej pracowni dendrologicznej uprząt-
nięcie i  prześwietlenie terenu od ul. 
Żabikowskiej aż do miejsca położonego 
na wysokości kotłowni Spółdzielni „Lu-
bonianka” (wycięła samosiejki i przerze-

dziła drzewostan pozostawiając rośliny 
zdrowe i bezpieczne). Teren jest wilgot-
ny. Naturalnie wytyczone ścieżki zosta-
ną wysypane podkładami mineralnymi. 
Docelowo staną przy nich ławki i może 
lampy solarne. Wydział Planowania, 
Rozwoju i  Ochrony Środowiska 
(WPRiOŚ) Urzędu Miasta wystosował 
już zapytanie ofertowe na wykonanie 
projektu tych zielonych ciągów komu-
nikacyjnych. Na razie chce zrealizować 
fragment od ul. Łącznik w  stronę Ro-

Co w trawie piszczy?
Realizowane i projektowane wykorzystanie zieleni

Q
Po przerzedzeniu dziko rosnącej zieleni, pomiędzy Strumieniem Junikowskim i ul. 
Unijną odsłonił się urokliwy teren – widok w stronę ROD „Bratek”, gdzie ma po-
wstać pierwszy fragment alejki spacerowej   fot. Hanna Siatka

Q
Naturalnie wijąca się ścieżka zapowiada się na piękną alejkę 
spacerową. Z prawej – Strumień Junikowski i kościół św. Jana 
Pawła II   fot. Hanna Siatka
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Podczas spotkania opłatko-
wego pod katedrą polową 
stanął autobus z Regional-
nego Centrum Krwiodaw-
stwa i  Krwiolecznictwa 
z Warszawy, w którym ho-
norowi dawcy krwi odda-
wali krew.

Z.W.

Niezawodni  
krwiodawcy
Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK „Lubonianka” 
zorganizował w  niedzielę, 
21 stycznia w SP 1 bardzo 
udaną akcję poboru krwi. 
Przybyło na nią aż 119 
osób, ale oddać krew mogło 
95, w tym 25 kobiet. Zebra-
no 42,75 litrów krwi. Po-
nadto zarejestrował  się je-
den dawca szpiku. Zarząd 
„Lubonianki” jest zadowo-
lony, że w tę ładną, ale zim-
ną niedzielę mieszkańcy 
Lubonia zmobilizowali  się 
i przyszli tak licznie oddać 
krew. Warto zwrócić uwagą, 
że pojawiły się całe rodziny, 
małżeństwa, rodzeństwa, by 
dzielić się tym bezcennym 
lekiem. Tak było w  przy-
padku państwa Karoliny 
i  Jakuba Tomkiewiczów z  Lubonia, 
którzy po raz kolejny przyszli na akcję 
z  chęci niesienia pomocy. Piąty raz 
dzieliła się krwią Monika Świerkowska. 
Uczestniczy w akcjach, gdyż jest zapo-
trzebowanie na grupę Rh-, którą po-
siada.
Tradycyjnie już krwiodawcy otrzymali 
od organizatora upominki przekazane 
przez sponsorów, którymi byli: „Dra-

mers”, „Pol-Car”, ul. Gorzysława Poznań, 
„Ziołolek” Sp. z  o.o., Kompania Piwo-
warska „Lech” Browary Wielkopolski.
W przygotowanie poboru krwi byli za-
angażowani: Józef Wyzujak, Hanna Paw-
licka, Mariusz Chylicki i Maciej Kubiś. 
Dyrektor SP  1, Grzegorz Anioła udo-
stępnił pomieszczenia szkolne.

Robert Wrzesiński
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Wizyta w przedszkolu
19 grudnia przedstawiciele Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi „Lubonianka” 
prezes Jerzy Zieliński i Hanna Pawlicka 
odwiedzili dzieci w przedszkolu „Wese-
li Sportowcy”. Uroczysty, przedświątecz-
ny dzień odwiedzin w przedszkolu był 
okazją do obdarowania dzieci prezenta-
mi. Były to książeczki pozyskane przez 
zarząd klubu od krakowskiego Wydaw-
nictwa „Znak”. Razem z pracownikami 
przedszkola uczestniczyliśmy w kolędo-
waniu i wspólnym obiedzie.

Opłatek w Warszawie
XXI Krajowe Spotkanie Opłatkowe Ho-
norowych Dawców Krwi odbyło się 13 
styczna w katedrze polowej Wojska Pol-
skiego. W uroczystości wziął udział po-
czet sztandarowy klubu oraz prezes. 

Przybyłych licznie z całego kraju krwio-
dawców (wielu przyjechało ze sztanda-
rami), zrzeszonych w  kilkudziesięciu 
klubach oraz działających m.in. przy 
jednostkach wojskowych, instytucjach, 
zakładach pracy i  para�ach, przywitał 
ks. płk Zenon Surma, krajowy duszpa-
sterz honorowych krwiodawców. Spo-
tkania poprzedziła Msza św. sprawowa-
na przez biskupa polowego, ks. Józefa 
Guzdka. W homilii Ordynariusz Woj-
skowy dziękował krwiodawcom „za ich 
codzienne praktykowanie miłości”. Po 
mszy wysłuchaliśmy koncertu kolęd 
w wykonaniu wojskowej orkiestry i po-
dzieliliśmy się opłatkiem, składając ży-
czenia. Mogliśmy zwiedzić Muzeum 
Ordynariatu Polowego WP. Później go-
spodarz zaprosił wszystkich do sali kon-
ferencyjnej na wojskową grochówkę. 

Kronika krwiodawców

Q
Delegacja z Klubu HDK „Lubonianka” na spotkaniu 
opłatkowym w Warszawie, od lewej: Józef Wyzujak, 
Hanna Pawlicka, Zbyszko Wojciechowski

Q
Kolejna akcja krwiodawcza w SP1   fot. Robert Wrzesiński

Pomoc psychologiczna
ul. Kościuszki 53

patrz reklama na str. 60.

Piszę do Państwa jako mieszkaniec 
ziemi mosińskiej oraz użytkownik dro-
gi wojewódzkiej nr 430 (w Luboniu – 
ul. Armii Poznań), której dotyczy te-
mat. Jak pewnie wielu, korzystam z niej 
na co dzień, widząc zagrożenia wyni-
kające z  lokalizacji niebezpiecznych 
drzew (głównie na odcinku Luboń-
-Mosina). Interesując  się tematem, 
znalazłem na stronie Wielkopolskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich Poznań 
(rejon RDW KOŚCIAN) opis przetar-
gu dotyczący korekty drzew znajdują-
cych się przy tej jezdni wraz ze szcze-
gółami. Ogłoszenie o wyborze wyko-
nawcy nastąpiło już w  listopadzie 
2017 r., wykonanie prac powinno na-
stąpić do początku grudnia 2017  r. 

Patrząc na zakres prac 
zawarty w załącznikach do 
przetargu i porównując go 
z rzeczywistością, docho-
dzę do wniosku, że nie 
wykonano praktycznie NIC. Do dziś 
wykonawca powinien był zapłacić już 
prawie 20  000  zł kary (1% odsetek 
dziennie – z umowy na stronie WZDW 
Poznań).
Boli mnie takie prawdopodobne marno-
trawienie publicznych pieniędzy, bez 
efektów dla użytkowników i mieszkań-
ców okolic tej drogi. Proszę zaintereso-
wać  się tym tematem, z góry dziękuję. 
Mam nadzieję że nie pozostanie bez echa.
tranzytowiec

List do redakcji

Niebezpieczne drzewa przy 430
Badania gruntu towarzyszą 
przygotowaniom do budowy 
kolejnego bloku w Nowym Cen-
trum Lubonia (NCL). Budynek 
będzie kontynuacją wschodniej 
pierzei ul. Andrzeja Mizerki, 
przy której trwa właśnie budowa 
pierwszego bloku mieszkalnego. 
Stanie naprzeciw mieszkań z ad-
resem ul. Wschodnia 23 A. Pro-
wadzone 16 stycznia odwierty 
sprawdzające jakość podłoża 
ujawniły w  tym miejscu wody 
podskórne już na głębokości 
około 1-1,2  m. Warto przypo-
mnieć, że Nowe Centrum Lu-
bonia to trudny hydrologicznie 
teren, na którym płytko wystę-
pują wody gruntowe. Co rusz 
na naszych łamach pojawiają się 
sygnały związane z tym właśnie 
zjawiskiem. Najpłycej, na głębo-
kości zaledwie kilkunastu do 
kilkudziesięciu cm, wody pod-
skórne występowały przy skrzy-
żowaniu ul. A. Mizerki z al. Jana 
Pawła  II, o  czym świadczyła 
występująca tam roślinność hi-
gro�tyczna.

PPR

Odwierty w NCL

Q
Odwierty w NCL zapowiadają budowę kolejne-
go bloku w ramach kontynuacji budownictwa 
wielorodzinnego przy ul. Andrzeja Mizerki    
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Luboński Szlak Architektury Przemysło-
wej powstał we wrześniu 2015 r. Trasa 
cieszy się dużym zainteresowaniem i sta-
ła się turystycznym wyróżnikiem Lubo-
nia. Szlak jest wspólną inicjatywą Miasta 
Lubonia, Ośrodka Kultury w Luboniu, 
Poznańskiej Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej (PLOT) oraz lubońskich �rm 
do dziś funkcjonujących w  dawnych 
fabrykach nad Wartą – dawnych Zakła-
dach Chemicznych i  Ziemniaczanych. 
– Turystyka przemysłowa w Polsce zysku-
je na znaczeniu, o czym świadczy choćby 
Złoty Certy�kat PLOT, którym została 
uhonorowana Industriada – Święto Za-
bytków Techniki Województwa Śląskiego 

czy wpisanie kopalni rud ołowiu, srebra 
i cynku w Tarnowskich Górach na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Lu-
bońska inicjatywa doskonale wpisuje się 
w ten trend – podkreśla Jan Mazurczak, 
prezes zarządu PLOT. – Turyści, zwie-
dzając Luboński Szlak Architektury Prze-
mysłowej z komórką w ręku, mogą podzi-
wiać dawną fabrykę drożdży z początku 
XX wieku, której architektura nawiązuje 
do stylów „rycerskich”: romańskiego i go-
tyckiego – opowiada Piotr Basiński 
z PLOT, koordynator projektu. Na trasie 
znalazła się też monumentalna hala ma-
gazynowa, zaprojektowana przez Hansa 
Poelziga – słynnego niemieckiego archi-

Lubońska aplikacja turystyczna
Od 6 lutego można korzystać z aplikacji �rmy Qrtag, dzięki której turyści indywidualni 
mogą wędrować po Lubońskim Szlaku Architektury Przemysłowej, korzystając ze swojego 
telefonu. To nowe oprogramowanie dla urządzeń przenośnych zadebiutowało na targach 
„Tour Salon” w Poznaniu (9-11 lutego)

tekta niemieckiego 
doby modernizmu. 
Szlak obejmuje rów-
nież miejsca związa-
ne z  codziennym 
życiem Lubonia: 
zabytkową szkołę, dworzec i  osiedla 
robotnicze.
Nowa aplikacja stanowi wirtualny prze-
wodnik, który wskaże turystom drogę 
na szlak, a następnie poprowadzi ich do 
poszczególnych obiektów. Wizytówka 
każdego z nich zawiera opisy i fotogra-
�e. Całość została wzbogacona o archi-
walne zdjęcia i pocztówki, przedstawia-
jące lubońskie fabryki z  czasów ich 

największej świetności. Aplikacja pre-
zentuje również informacje na temat 
wycieczek z  przewodnikiem, podczas 
których można podziwiać wnętrza 
obiektów znajdujących się na szlaku.
Nowa oprogramowanie działa na tele-
fonach wyposażonych w system Andro-
id oraz iOS. Szczegóły na stronie: www.
lubon.poznan.travel.

K.P.

Śledzę tę sprawę od kilku miesięcy i postanowiłem 
zabrać głos. Kto wydał zgodę na to, by w prywatnym 
domu jednorodzinnym przy ul. Karłowicza utworzyć przedszko-
le? Gdzie przewidziano miejsca parkingowe dla tej placówki i ile 
ich jest?   (tel.)

Odp.: Szanowni Państwo, po raz kolejny informujemy, że aby 
można było mówić o przedszkolu czy innej formie wychowa-
nia przedszkolnego (czyli Punkt Przedszkolny lub Klub Dzie-
cięcy), placówka taka musi spełnić określone prawem wymo-
gi i musi zostać wpisana do rejestru przedszkoli niepublicz-
nych. O  przedszkolu publicznym możemy mówić wówczas, 
gdy została wydana decyzja administracyjna dotycząca zało-
żenia takiego przedszkola. W  przypadku żłobka, również 
muszą zostać spełnione określone wymogi prawne, także i on 
musi być wpisany do rejestru żłobków. Placówka, która 
funkcjonuje w prywatnym budynku przy ulicy Karłowicza, 
takich warunków nie spełnia. Do tej pory właściciel pla-
cówki nie dokonał formalności związanych z  wpisem do 
odpowiedniego rejestru. W  związku z  tym, odpowiadając 
na pytanie należy stwierdzić, że miasto Luboń nie wydawa-
ło zgody na prowadzenie w tym miejscu przedszkola, punktu 
przedszkolnego, klubu dziecięcego czy żłobka.

oprac. Romualda Suchowiak
Kierownik Wydziału Oświaty Zdrowia i Kultury
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Przedszkole  
bez rejestru

Q
Od czasu powstania placówki „Zucholandia” pojawiają się sygnały, 
o czym już pisaliśmy, związane m.in. z problemami parkingowymi 
na ul. Karłowicza   fot. Hanna Siatka

Cała masa ludzi jest niestety niedoinformowa-
na, jeżeli chodzi o prawdziwą przyczynę smogu 
i właściwe nań lekarstwo. Od razu zaznaczę, że 
nie jest nią ani palenie śmieciami, ani tanim 
węglem. Spalanie odpadów powoduje co praw-
da wydzielanie się trujących dioksyn, lecz nie 
są one nawet w połowie tak szkodliwe jak pył 
PM 2,5 – główny składnik smogu i przyczyna 
jego zgubnego wpływu. Powstaje on jednak nie 
ze względu na jakość paliwa, ani nawet stan 
kotła, tylko z  powodu fatalnej metody, którą 
kultywuje się w Polsce od dziesięcioleci. Zde-
cydowana większość „kopcących” przez wiele 
lat nie spaliła ani jednego odpadu. W czym więc 
problem? – W rozpalaniu „od dołu” i później-
szym dorzucaniu paliwa na żar oraz przykry-
waniu go.
Darmowe remedium, ograniczające emisję 
pyłów średnio o ok. 70%, zużycie opału o ok. 
1/3 i czas obsługi kotła do najwyżej dwukrotnej 
wizyty w kotłowni na dobę to rozpalanie „od 
góry” dla kominków i kotłów górnego spalania 
(czyli dla pieców stosowanych w ok. 90% go-

spodarstw domowych w naszym kraju) i pale-
nie kroczące (dla kotłów dolnego spalania, 
czyli wszelkich pozostałych).
Po resztę informacji, tj. wyjaśnienie zasady 
działania, przystępne poradniki, odnośniki do 
badań naukowych potwierdzających skutecz-
ność tego rozwiązania oraz propozycje działań, 
odsyłam Państwa na stronę CzysteOgrzewanie.
org, która, moim skromnym zdaniem, może 
stać się iskrą antysmogowej rewolucji nie tylko 
w naszym mieście, ale i w całej Polsce: 
http://czysteogrzewanie.pl/
„Kopcący” najczęściej po prostu nie wiedzą, że 
można inaczej. Z dziada, pradziada uczono ich 
tego sposobu, więc teraz robią to samo. To 
w mediach, organizacjach non-pro�t i instytu-
cjach publicznych tkwi nadzieja na zmianę tego 
stanu rzeczy, właśnie poprzez edukację.
Prosimy, nie zawiedźcie nas.
Z wyrazami szacunku,

Szymon Wiśniewski
mieszkaniec
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Prawdziwa przyczyna 
smogu i darmowe 
remedium
Odezwa mieszkańca w sprawie fatalnej jakości powietrza w Luboniu

Przymiarki wyborcze
QQ 23 stycznia o godz. 17.30, w Szkole Pod-

stawowej im. św. Filipa Neri przy ul. Armii 
Poznań odbyło się kolejne spotkanie człon-
ków koła i sympatyków PiS z okręgu Luboń. 
Prowadził je Bartłomiej Wróblewski, jeden 
z najaktywniejszych posłów obecnej kaden-
cji Sejmu RP, znany z zaangażowania m.in. 
w sprawy naszego miasta. Celem spotkania 
było omówienie planu działań związanych z je-
siennymi wyborami samorządowymi, w któ-
rych lubońskie Koło PiS-u chce obsadzić listy 
wyborcze we wszystkich okręgach w mieście. 
Bartłomiej Wróblewski poinformował zebra-

nych, że zamierza kandydować na prezydenta 
miasta Poznania.   (AS)
QQ Miało też miejsce pierwsze spotkanie przed-

wyborcze Forum Obywatelskiego Luboń – ugru-
powania, które jest u władzy i ma zdecydowaną 
większość.  (S)

Wolno spalać
Zgodnie z  „Regulaminem utrzymania czy-
stości i porządku na terenie miasta Luboń”, 
od 15 lutego do 15 kwietnia można palić 
susz ogrodowy. Te wiosenne porządki są 
dozwolone pod warunkiem, że nie naruszają 
miru sąsiadów.   (S)

Krótko
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Wyróżnieni medalem „Zasłużony dla 
Miasta Luboń”. Formalnościom stało się 
zadość podczas 41.  sesji Rady Miasta 
1 lutego 2018 r. Uroczystego wręczenia 
medali dokonano podczas tegorocznej 
Gali „Siewca Roku” 9 lutego (czytaj też 
na str. 20). Noty biogra�czne z uzasad-
nień do uchwał nadania medalu. Uho-
norowanych przedstawiamy w kolejno-
ści alfabetycznej.

Jan Błaszczak
Urodził  się 
w  Luboniu 
19 września 
1 9 5 1   r . 
i  z  naszym 
miastem jest 
związany do 
dziś. Z  wy-
kształcenia 
dr inż. che-
mik, po Po-
litechnice 
Poznańskiej. 
Od 44 lat 
pracuje na 
Wydziale 
Technologii 

Chemicznej Politechniki Poznańskiej. 
Nauczyciel akademicki i  wychowawca 
wielu pokoleń kadry inżynieryjno-tech-
nicznej. Lubiany przez studentów 
i współpracowników. Posiada duży do-
robek naukowy, w tym wiele publikacji, 
patentów i  wdrożeń w  przemyśle che-
micznym. Promotor ponad 60.  prac 
inżynierskich i  magisterskich. Laureat 
Turnieju Młodych Mistrzów Techniki. 
W latach 90. członek Rady Nadzorczej, 
a  później zastępca przewodniczącego 
Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdro-
żeniowego „Polingosco” przy Politech-
nice Poznańskiej.
Odznaczony Honorową Odznaką Miasta 
Poznania.
Wolontariusz, od wielu lat działający na 
rzecz środowiska lokalnego w różnych 
obszarach społecznych. Przewodniczący 
Komitetu Osiedlowego nr 8 w Luboniu. 
W latach 1998-2002 był radnym Miasta 
Luboń oraz Społecznym Członkiem 
Zarządu ds. Ekologii. Pracował w Ko-
misji Sfery Społecznej, Komisji Ekolo-
gicznej i Doraźnej, Komisji ds. Autostra-
dy.
W latach 2008-2014 przewodniczący 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Luboniu. Od 10 lat ławnik Sądu 
Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wil-
da Wydział Spraw Rodzinnych i Nielet-
nich i wieloletni pierwszy zastępca prze-
wodniczącego Rady Ławniczej. Prezes 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Che-
mik” w Luboniu i przewodniczący Ko-
legium Prezesów ROD w Luboniu. Czło-
nek Okręgowego Zarządu Polskiego 
Związku Działkowców w Poznaniu. Za 
pracę na rzecz ogrodów odznaczony 
w 2014 r. srebrną odznaką PZD „Zasłu-
żony Działkowiec”. Członek Stowarzy-
szenia „Forum Lubońskie”, uhonorowa-
ny w 2010 r. srebrną odznaką „Zasłużo-
ny dla Stowarzyszenia Kulturalno-
-Oświatowego >Forum Lubońskie<”. 
Uczestnik wielu uroczystości lokalnych 

o charakterze patriotycznym. Podejmu-
je szereg przedsięwzięć związanych 
z  ochroną przyrody, środowiska natu-
ralnego i  ekologią. Wiceprezes Stowa-
rzyszenia „Luboń dla Środowiska”. Za 
przygotowanie konkursu ekologicznego 
„Ty i  środowisko” uhonorowany 
w 2000 r. dyplomem Zarządu Powiatu 
Poznańskiego oraz Regionalnego Cen-
trum Edukacji Ekologicznej w Poznaniu. 
Członek jury wielu konkursów przyrod-
niczych i ekologicznych.
Jego pasją jest turystyka i krajoznawstwo. 
Od 1998  r. jest członkiem Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego. Działa w  Oddziale PTTK im. 
Cyryla Ratajskiego w  Luboniu, gdzie 
należy do kadry programowej. Posiada 
uprawnienia instruktora krajoznawstwa 
Polski PTTK, honorowego instruktora 
ochrony przyrody, przodownika tury-
styki pieszej. Jest przewodniczącym 
Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody 
i prezesem Koła nr 2 oraz Referatu We-
ry�kacyjnego Odznak Przyrodniczych. 
Od wielu lat współpracuje z  dziećmi 
i młodzieżą lubońskich szkół, organizu-
jąc dla nich wycieczki, rajdy piesze, 
konkursy, prelekcje i szkolenia. Współ-
praca z młodymi ludźmi daje mu zado-
wolenie i wiele satysfakcji. Z żoną Marią, 
z którą dzieli zamiłowanie do turystyki 
i krajoznawstwa, przez 13 lat organizo-
wał m.in. konkurs fotograficzny dla 
uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych o zasię-
gu powiatowym pn. „Osobliwości przy-
rodnicze w  fotogra�i”. Jest członkiem 
Zarządu Wielkopolskiej Korporacji 
Oddziałów PTTK i  przewodniczącym 
Wielkopolskiej Komisji Ochrony Przy-
rody działającej przy WKO PTTK. 
Współautor ogólnopolskich odznak 
PTTK: przyrodniczej dla dzieci – „Tro-
piciel Przyrody” oraz odznaki „Śladami 
błogosławionego Edmunda Bojanow-
skiego”.
Jan Błaszczak jest odznaczony m.in.: 
Złotą Odznaką „Zasłużony w  pracy 
PTTK wśród młodzieży”, Złotą Odzna-
ką ZG PTTK, Medalem Franciszka Jaś-
kowiaka za zasługi w rozwoju turystyki 
i krajoznawstwa w Wielkopolsce, Hono-
rową Odznaką Oddziału PTTK w Lu-
boniu, Odznaką Zasłużony dla Oddzia-
łu PTTK w Luboniu, Honorową Odzna-
ką „Turysta Przyrodnik” oraz wyróżnio-
ny licznymi dyplomami i  medalami 
w  wielu dziedzinach działalności. 
W 2008 r. został odznaczony przez Mi-
nistra Sportu i  Transportu Odznaką 
Honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, 
a  w  2011  r. przez Ministra Edukacji 
„Medalem Edukacji Narodowej”. Repre-
zentuje nasze Miasto podczas licznych, 
corocznych ogólnopolskich i regional-
nych imprez krajoznawczych, turystycz-
nych i  przyrodniczych. Na co dzień 
współpracuje z wieloma organizacjami 
pozarządowymi oraz instytucjami i or-
ganami samorządu terytorialnego z re-
gionu wielkopolskiego.
Działa również na rzecz uaktywnienia 
i  poprawy jakości życia seniorów. 
Współpracuje od chwili powstania z Lu-
bońskim Uniwersytetem III Wieku. Jest 
członkiem Rady Programowej Stowa-

Zasłużeni dla miasta rzyszenia ULTW i wraz z żoną prowadzi 
w ramach Uniwersytetu Sekcję Turysty-
ki Pieszej i Krajoznawczej, która od 7 lat 
organizuje i realizuje wycieczki dla słu-
chaczy. Członek Redakcji Niezależnego 
Miesięcznika „Wieści Lubońskie” i autor 
wielu artykułów o tematyce turystyczno-
-krajoznawczej, przyrodniczej i społecz-
nej. W 2011 r. wyróżniony przez Staro-
stwo Powiatowe w Poznaniu Statuetką 
wolontariuszy „Serce za Serce”. Swym 
działaniem przyczynia się do umacniania 
w naszym społeczeństwie postaw patrio-
tycznych, przekazuje wiedzę o historii, 
zabytkach i  przyrodzie naszego kraju 
oraz regionu, uczy zachowań proekolo-
gicznych i chroniących środowisko na-
turalne, oraz poszanowania wartości 
i tradycji.
Dwukrotnie (w 2012 i 2013 r.) nomino-
wany w konkursie „Siewca Roku”.
(wniosek złożyła Lubońska Rada Senio-
rów)

Bronisław Łopiński
Urodził się 2 grudnia 1951 r. w Luboniu, 
syn Bronisława i Wandy z d. Starkiewicz. 
Tu od pokoleń mieszka jego rodzina. 
Początkowo przy ul. Polnej, gdzie jego 
rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, 
a następnie �rmę transportową. Uczęsz-
czał do Szkoły Podstawowej nr 4, następ-
nie kontynuował naukę w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej w Poznaniu. Po za-
kończeniu edukacji szkolnej zajmował się 
wspólnie z  ojcem świadczeniem usług 
transportowych. W 1976 r. założył wła-
sną firmę transportową, początkowo 
konną, później samochodową. Od po-
czątku dorosłego życia udzielał się spo-
łecznie, szczególnie poprzez nieodpłatną 
pomoc transportową (np. na prośbę 
komitetów społecznych przewoził rury 
umożliwiające podłączenie do sieci wod-
no-kanalizacyjnej, czy darmowo trans-
portował opał do lubońskich szkół pod-
stawowych). W  roku 
1999 pomagał charyta-
tywnie w  ustawieniu 
Krzyża Milenijnego 
u  zbiegu ulic Powstań-
ców Wielkopolskich 
i Puszkina (przywiezie-
nie głazów i  krzyża, 
przygotowanie terenu 
i pomoc w ustawieniu). 
Pomagał także w odno-
wieniu pomnika pomor-
dowanych na cmentarzu 
w Żabikowie oraz w zna-
lezieniu i przetranspor-
towaniu głazu ustawio-
nego jako pamiątkowy 
na Wzgórzu Papieskim. 
Wsparł �nansowo dzia-
łania związane z uhono-
rowaniem zasług wielo-
letniego proboszcza pa-
ra�i św. Jana Bosko, ks. 
Teodora Nogali tablicą 
pamiątkową umieszczo-
ną w  kościele św. Jana 
Bosko. Ufundował rów-
nież portret zamordowa-
nego w 1938 r. ks. Stani-
sława Streicha.
Przed 17. laty Bronisław 
Łopiński przekształcił 
firmę w  przedsiębior-
stwo pogrzebowe „Me-

mento Mori”, które funkcjonuje do dziś 
i, jego zdaniem, jest pewnego rodzaju 
misją, której należy się poświęcić. Ro-
dzinna firma, którą kieruje razem z sy-
nem Dariuszem, pomaga godnie po-
żegnać naszych bliskich. Służy pomo-
cą rodzinom zmarłych, świadcząc 
kompleksowe usługi pogrzebowe, za-
pewniając godną uroczystość na cmen-
tarzu i  gwarantuje pełen profesjona-
lizm usług, by rodziny mogły łatwiej 
przeżyć szczególnie smutny dla nich 
czas po stracie bliskich. Przez wszyst-
kie lata Bronisław Łopiński wyznawał 
zasadę, że prowadzenie własnego biz-
nesu nie powinno polegać tylko na 
gromadzeniu kapitału, ale także na 
działalności społecznej i charytatywnej. 
Udowodnił to wielokrotnie działając 
społecznie na rzecz naszego miasta. 
Ten aktywny lubonianin wspierał rów-
nież Stowarzyszenie „Solidarni w Praw-
dzie i Miłosierdziu” oraz inne luboń-
skie stowarzyszenia, ostatnio także 
Lubońskie Bractwo Kurkowe (LBK). 
Jednocześnie angażuje się w organiza-
cję różnych uroczystości państwowych 
i religijnych na terenie Lubonia (m.in. 
udostępnienie nagłośnienia, prace po-
rządkowe). Przed dwoma laty za spo-
łeczną działalność Bronisław Łopiński 
– promując nasze miasto – został uho-
norowany najwyższym odznaczeniem 
Klubu Żołnierzy Rezerwy przy Lidze 
Obrony Kraju (KŻR LOK) Krzyżem 
Porcelanowym za wybitne zasługi dla 
rozwoju tej Organizacji. Wreszcie pod 
koniec sierpnia ub. roku ufundował 
pomnik nagrobny przedwojennemu 
kierownikowi szkoły w Luboniu (obec-
nie SP 3), organizatorowi Poczty Po-
lowej w Powstaniu Warszawskim, sze-
fowi Kwatery Głównej Szarych Szere-
gów, prezesowi Zrzeszenia „Wolność 
i  Niezawisłość” w  Łodzi, więźniowi 
Urzędu Bezpieczeństwa – Kazimierzo-
wi Grendzie, który spoczywa na po-

Q
Bronisław Łopiński (z prawej) z synem Dariuszem przed 
ufundowanym przez nich pomnikiem cmentarnym 
Kazimierza Grendy   fot. Piotr P. Ruszkowski
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znańskim cmentarzu przy ul. Blusz-
czowej. Dzięki Bronisławowi Łopiń-
skiemu ta nietuzinkowa postać ma 
wreszcie godnie zaznaczone miejsce 
swego spoczynku. Rekomendowany 
przez nas lubonianin aktywnie udzie-
la się przy trwającym remoncie kościo-
ła parafialnego św. Jana Bosko. Zawsze 
uważał, że działalność społeczno-cha-
rytatywna stanowi ważny rozdział 
w jego życiu. Pan Bronisław nie trak-
tuje jej jako coś nadzwyczajnego, jest, 
jego zdaniem, oczywista.
(wniosek złożony przez radnego Pawła 
Wolniewicza w  imieniu mieszkańców 
Miasta Luboń)

Rafał Szczeszek
Urodził się 25.09.1967 r. Mieszka Lu-

boniu i z miastem związany jest, po-
dobnie jak jego ojciec i  dziadek, do 
dziś. Tutaj uczęszczał do Szkoły Pod-
stawowej nr 4, a potem kontynuował 
naukę w szkole zawodowej w Pozna-
niu. Obecnie pracuje zawodowo, a swój 
wolny czas poświęca na wolontariat 
i działalność charytatywną.
Pan Rafał jest honorowym dawcą krwi, 
której przekazał ponad 40 litrów. Roz-
począł tę działalność przed wieloma laty, 
podczas służby wojskowej. W  swojej 
skromności twierdzi, że to nic niezwy-
kłego, ponieważ tysiące osób w Polsce, 
tak jak on ratuje w ten sposób ludzkie 
życie. Przed laty włączył się w organiza-
cję zbiórki krwi w para�i św. Maksymi-
liana Kolbego. Od 2007 do 2012  r. 
współorganizował tę akcję jako towa-
rzyszącą festynom para�alnym. Po za-
przestaniu organizacji festynów, zaan-
gażował  się w  koordynowanie zbiórki 
krwi w para�i w łączności z odpustem 
para�alnym. Tym sposobem przyczy-
nił  się przez ostatnie dziesięć lat do 
przekazania Stacji Krwiodawstwa około 
160 litrów krwi, ratującej ludzkie życie, 
zwłaszcza dzieciom z Kliniki Onkologii, 
Hematologii i Transplantologii Szpitala 
Klinicznego w Poznaniu. Podczas ostat-
niej zbiórki, 14 sierpnia 2017 r. udało się 
zebrać największą ilość krwi spośród 
tegorocznych zbiórek krwi w Luboniu 
(14,850 l).
Dzięki krwiodawstwu pan Rafał za-
angażował się też w inną akcję ratu-
jącą życie. W 2010 r. rejestruje się do 
Banku Dawców Szpiku jako poten-
cjalny dawca, oraz angażuje  się 

w działania Drużyny Szpiku. Bierze 
udział w szeregu akcjach propagując 
ideę dawstwa, której celem jest po-
darowanie nowego życia. Oprócz tego, 
że zaangażował  się w  Drużynie jako 
wolontariusz, to także miał okazję 
„podarować chorej osobie nowe życie”. 
Stało się to w 2012 r., uratował życie 
młodej dziewczynie. W  listopadzie 
2015  r. doszło do spotkania z  jego 
szpikową siostrą – Julią. Dziewczyna 
miała możliwość poznać Rafała i mo-
gła osobiście podziękować mu za od-
dany szpik. Wyzdrowiała, obecnie 
studiuje i cieszy się życiem.
Oprócz zaangażowania w  Centrum 
Krwiodawstwa i  Drużynie Szpiku od 
kilku lat pan Rafał jest częstym gościem 
w  Klinice Onkologii, Hematologii 
i Transplantologii Szpitala Klinicznego 

w  Poznaniu przy ul. Szpitalnej. 
Znają go dzieci z tych oddziałów, 
bo jest tam wolontariuszem. Za-
pytany jak to się zaczęło, wyznał, 
że zwyczajnie – mama chorego 
chłopca poprosiła go, czy nie 
posiedziałby z  nim trochę. 
I  tak się zaczęło. Potem kolejne 
dzieci, mamy... zabawy, gry, mi-
nispacery po szpitalnych koryta-
rzach – pomoc wydawać by  się 
mogło błaha, ale jakże ważna dla 
chorych dzieci, ale i mam – za-
troskanych, wyczerpanych, zmę-
czonych. Z czasem wizyty pana 
Rafała na szpitalnych oddziałach 
stały się coraz częstsze, nawiąza-
ły się ciepłe relacje i przyjaźnie. 
Pan Rafał udziela się jako wolon-
tariusz także na oddziale trans-
plantologii – tam, gdzie dzieci 
przebywają w sterylnych warun-

kach, w izolatkach i gdzie każdy wejść 
nie może, ale p. Rafała chętnie witają 
uśmiechem.
Rafał Szczeszek jest zaangażowany 
w  życie parafii. Od wielu lat jest 
w służbie liturgicznej kościoła, jako 
ministrant. Ponadto angażuje  się 
w życie społeczności lubońskiej. Jest 
koordynatorem akcji „Święty Miko-
łaj”. Jako wolontariusz w  szpitalu 
umożliwia uczniom Szkoły Podsta-
wowej nr 4, aby te przekazywały upo-
minki dla małych pacjentów z Klini-
ki Onkologii, Hematologii i  Trans-
plantologii Szpitala Klinicznego 
w Poznaniu przy ul. Szpitalnej. Dzię-
ki temu uczniowie niosą radość swo-
im rówieśnikom, których dotknęła 
choroba.
Pan Rafał Szczeszek to zwykły, ale 
w swych zachowaniach jakże niezwy-
kły człowiek. Choć wyznaje, że taka 
pomoc wciąga i  daje satysfakcję, ta 
także „wypala”. Pomoc, której pod-
jął  się Rafał jest bardzo cenna, ale 
niekiedy trudna. Oprócz wrażliwości 
i otwartości serca trzeba być mocnym, 
dlatego czasami przychodzą chwile 
trudniejsze, trzeba spowolnić, zdystan-
sować się, co nie oznacza rezygnacji. 
Dla odmiany więc, by naładować du-
cha jedzie na Lednicę, już nie jako 
wolontariusz, ale uczestnik. Skromny 
i niepozorny, choć działa bez rozgłosu, 
to jednak jego bezinteresowne zaan-
gażowanie jest bardzo owocne i  nie-
zwykle wartościowe.
(wnioskodawca: ks. proboszcz Józef 
Majchrzak)

Q
Rafał Szczeszek podczas akcji Drużyny Szpiku

Stanisław Wojski

Pełnił od kilkunastu lat funkcję preze-
sa, wiceprezesa oraz członka zarządu 
Lubońskiego Klubu Sportowego, 
z wielkim zaangażowaniem wspierając 
działalność klubu. Był aktywnym spon-
sorem i  sprawnym organizatorem, 
a także jednym z najważniejszych ar-
chitektów największego w  ostatnich 
latach sukcesu lubońskiej piłki, jakim 
było zdobycie okręgowego Pucharu 
Polski oraz awansu do 1/16 rozgrywek 
ogólnopolskich. W  meczu, który na 
długo pozostanie w  pamięci luboń-
skich kibiców, drużyna Lubońskiego 
Klubu Sportowego uległa ekstraklaso-
wej Wiśle Kraków.
Pan Stanisław był związany z LKS-em 
na dobre i na złe. Dzięki jego bezinte-
resownemu wsparciu klub mógł funk-
cjonować, mimo wielu zawirowań 
organizacyjnych spowodowanych nie-
kompetencją niektórych działaczy.
Wspierał szkolenie dzieci i młodzie-
ży i dzięki jego znacznemu udziało-
wi systematycznie zwiększa się licz-
ba trenujących w  LKS-e młodych 
adeptów futbolu.  Pomagał  też 
Uczniowskiemu Klubowi Sportowe-
mu „Dwójka” Luboń, kupując sprzęt 
oraz sponsorując turniej i zawody.
Pan Stanisław był osobą powszechnie 
lubianą i  bezkonfliktową. Człowie-

kiem, który na zawsze pozostanie 
w  pamięci lubońskiego środowiska 
sportowego.
(wnioskodawca: Marek Giese)

Q
Stanisław Wojski w siedzibie klubu po 
uhonorowaniu odznaką PZPN-u   
fot. Władysław Szczepaniak

Przekaż 1% dla Cypriana
Jak co roku, razem z Cyprianem będziemy wam wdzięcz-
ni za oddanie swojego 1% podatku dla niego. W naszej 
walce o  samodzielność każdy „procent” jest na wagę 
złota, więc dziękujemy z całego serca:)

QQ W formularzu PIT wpisz numer: KRS 0000037904
QQ W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegó-

łowy 1%” podaj: 19560 Stanisławski Cyprian
QQ Dla szybszej wery�kacji i księgowania wpłat bardzo 

prosimy nie wpisywać zdrobnień ani słów odmienio-
nych przez przypadki, jak również słów: dla, na, lecze-
nie, rehabilitacja itp.
QQ Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.

Katarzyna Stanisławska

Q
 Cyprian Stanisławski

Sprostowanie
W artykule „O roli dziadków w życiu wnucząt” opublikowanym w styczniowym 
wydaniu na str. 28 w treści, zamiast Robert Mizerka zostało podane imię Roman. 
Za powstałą pomyłkę Pana Roberta serdecznie przepraszamy.

B.S.

W dniu 1 lutego w godzinach wieczornych miała miejsce następująca sytuacja. Przy 
skrzyżowaniu Kołłątaja i Westerplatte, przy dziewczynce (klasa 4) zatrzymał się obcy 
samochód. Kierowca otworzył okno i  zachęcił ją do wejścia do auta, mówiąc, że 
w środku jest już jej siostra. Dziewczynka powiedziała, że ona nie ma siostry i uciekła. 
Niedaleko czekała na nią mama.
Wiemy tylko, że kierowcą był mężczyzna, a samochód był mały, może wiśniowy (?).
Sprawa może być poważna. Bardzo proszę porozmawiać w domu z dziećmi na temat 
zachowania w takiej sytuacji. Przede wszystkim o niereagowaniu na takie zaczepki 
i nierozmawianiu z obcymi.
(nazwisko autora informacji zostało w przekazie zasłonięte)

Ostrzeżenie dla rodziców
2 lutego na Facebooku ktoś rozpowszechnił przestrogę nt. 
zmotoryzowanego mężczyzny, który zaczepił małą luboniankę. 
Informację powtórzyły również media internetowe, m.in. e-lubon i Radio 
Eska. Dla bezpieczeństwa naszych dzieci zamieszczamy ją również



2/2018

34

LUDZIE

Według słownika języka polskiego słowo 
„sukces” oznacza: pomyślny wynik ja-
kiegoś przedsięwzięcia, osiągnięcie za-
mierzonego celu lub/ i zdobycie sławy, 
majątku, wysokiej pozycji itp. Sukces 
w działalności gospodarczej opisywany 
jest w różny sposób, ale nie będziemy tu 
przytaczać gotowych de�nicji. Pytamy 
lubońskich przedsiębiorców, co dla nich 
oznacza sukces? W jaki sposób udało się 
go osiągnąć? Jakimi spostrzeżeniami 
chcą  się podzielić z  innymi osobami 
prowadzącymi działalność gospodarczą? 
Prosimy wszystkich przedsiębiorców 
zameldowanych w Luboniu o zgłaszanie 
istotnych dla ich �rm zdarzeń, którymi 
chcieliby się pochwalić na łamach Forum 
Rady Gospodarczej, na adres: rada.go-
spodarcza.lubon@gmail.com.
De�nicja sukcesu jest bardzo szeroka, 
dlatego zachęcamy do zgłaszania  się 
zarówno �rm z długim stażem na rynku, 
jak i  niedawno powstałe przedsiębior-
stwa, które pokonały pierwsze bariery 
w drodze do sukcesu.

- Jak długo �rma MAGGOS działa na 
rynku

Pomimo że z wykształcenia jestem kraw-
cową, to praca w handlu zawsze bardziej 
mnie interesowała. Już w  wieku 17 lat 
zatrudniłam się w Żabce, a potem kolej-
no w Biedronce i Freshu, z przerwą na 
urodzenie dwójki dzieci. Mój ostatni 
pracodawca, prowadzący w ramach fran-
czyzy sklep „Freshmarket” przy ul. So-
bieskiego 16 zamierzał zrezygnować z tej 
działalności. Przejęcie sklepu nie wyma-
gało ode mnie wkładu finansowego, 
natomiast zarówno ryzyko, jak i wkład 
pracy były dużo większe, niż w przypad-
ku pracy na etacie. Moje dzieci były 
wtedy sześcio- i trzyletnimi maluchami, 
i obawiałam się, że będę miała dla nich 
mniej czasu. Z  drugiej strony to była 
szansa na rozwój i poprawienie sytuacji 
�nansowej naszej rodziny. Po wielu na-
radach z  mężem i  rodziną podjęłam 
decyzję o założeniu własnej �rmy i pod-
pisaniu umowy franczyzowej już na 
własny rachunek. Firma „Maggos Mag-
dalena Andrzejak” powstała 18 lutego 
2014 roku. Już w listopadzie tego same-
go roku zaproponowano mi przejęcie 
kolejnego sklepu z sieci „Freshmarket” 
na ul. Sobieskiego 55. Oba punkty pro-
wadzimy z mężem do dzisiaj. Nigdy nie 
żałowaliśmy tej decyzji.

- Czy zdarzały się kryzysy i w jaki spo-
sób udało się je przezwyciężyć?

Miałam dwa takie trudne momenty. 
W lutym 2014 r. rozpoczęłam pracę na 
własny rachunek, a w kwietniu Konrad 
– mój mąż – który prowadził od sześciu 
lat �rmę dekarską, miał poważny wypa-
dek przy pracy. Na szczęście przeżył, ale 
przez siedem miesięcy walczył o możli-
wość samodzielnego poruszania się. 
Początkowo jeździł na wózku inwalidz-
kim, później chodził o  kulach, ale nie 

poddał  się i dzięki rehabilitacji chodzi 
już sprawnie. To był dla mnie bardzo 
trudny okres. Musiałam poradzić sobie 
z organizacją pracy w mojej �rmie, któ-
ra dopiero co powstała, odwiedzinami 
w szpitalu, opieką nad dziećmi i mężem, 
obowiązkami domowymi. Utraciliśmy 
też dochody z �rmy mojego męża, która 
do wypadku bardzo ładnie się rozwijała. 
Dzięki pomocy mojej mamy i wsparciu 
ze strony męża i  dzieci udało nam  się 
przetrwać.
Drugi kryzys był równie przykry, chociaż 
innego rodzaju. Przejmując sklepy, prze-
jęliśmy też pracującą tam załogę. Nieste-
ty jedna z pracownic, którą darzyliśmy 
pełnym zaufaniem, okradła nas na kil-
kadziesiąt tysięcy złotych. Ponieważ mój 
mąż musiał zamknąć �rmę z uwagi na 
stan zdrowia, a moja nie przynosiła aż 
tak dużych zysków, była to dla nas bar-
dzo dotkliwa strata.

- Co oznacza dla Pani sukces w dzia-
łalności gospodarczej?

Dla mnie sukces w działalności gospo-
darczej oznacza komfort psychiczny, że 
po opłaceniu wszystkich kosztów stać 
nas na utrzymanie naszej rodziny i może 
powolny, ale stały rozwój mojej �rmy. 
Czuję, że nasze życie jest w naszych rę-
kach i nie zależymy od kaprysów praco-
dawcy. Pomimo ciężkiej pracy, często też 
w niedziele i święta, czuję, że buduję coś 
własnego, co jest doceniane przez na-
szych klientów. Często dzwonią do nas 
i zamawiają towar na konkretną godzinę, 
co jest sympatyczne i krzepiące. Pienią-
dze to nie wszystko, ważna jest satysfak-
cja z pracy, z tego, że klient wraca. Cieszę 
się, że mogę pracować i jednocześnie być 
szczęśliwą mamą i żoną.

- Czy osiągnięcie sukcesu oznacza za-
mknięcie pewnego etapu w życiu �rmy?

Myślę, że nie ma czegoś takiego, jak 
osiągnięcie sukcesu na zawsze. Moim 
zdaniem stale można coś ulepszać. Je-
stem franczyzobiorcą, dlatego ok. 97% 
produktów w naszych sklepach to towar 
oferowany w  sieci. Od naszej decyzji 
należy 3%, dlatego wybieramy termino-
wych i  rzetelnych dostawców, np. na 
warzywa i  wędliny. Stale staramy  się 
ulepszać ofertę i dobierać ją pod potrze-
by naszych klientów. Poprawiamy razem 
z moimi pracownikami komfort zaku-
pów, dlatego przeorganizowaliśmy prze-
strzeń sklepu na bardziej wygodną dla 
kupujących, dbamy o czystość, właściwe 
wyeksponowanie towarów. Założyliśmy 
monitoring, który ograniczył kradzieże 
w sklepie, jest też dodatkową motywacją 
dla pracowników, że kultura obsługi jest 
podstawą w handlu.

- Co Pani zdaniem ułatwia osiągnięcie 
sukcesu?

Na pewno akceptacja i  wsparcie ze 
strony najbliższych. Dzięki pomocy 

Rodzinny sukces
Wywiad z Magdaleną Andrzejak, właścicielką �rmy MAGGOS w ramach 
cyklu Rady Gospodarczej Lubonia: „Moja de�nicja sukcesu w działalności 
gospodarczej”

rodziny udało nam  się przetrwać 
najgorsze chwile. Mój mąż stanowi 
moje uzupełnienie. On lubi kontakt 
z ludźmi, lepiej sobie radzi z dostaw-
cami, z zarządzaniem pracownikami. 
Ja czuję  się bardziej ich koleżanką 
niż szefową i  często wolę coś sama 
zrobić, niż wydawać polecenia. Pa-
miętam, jak to jest być pracownikiem 
i staram się nie urażać godności osób 
które zatrudniam. Przejęcie przez 
Konrada części obowiązków pozwa-
la nam spędzać razem dużo czasu, 
ale też opiekować się na zmianę na-
szymi dziećmi. Oboje wychowujemy 
dzieci w  poszanowaniu pracy i  za-
równo moja dziewięcioletnia córka 
Nicole, jak i  sześcioletni Mateusz 
często w dni wolne od szkoły poma-
gają nam w  sklepie. Bardzo ważny 
jest dobór właściwych pracowników, 
zwłaszcza teraz, kiedy młodzi ludzie 
mają postawę roszczeniową. Nam się 
udało zebrać bardzo dobry zespół, 

bez którego nie byłoby naszego suk-
cesu.
Wiara w  siebie – bez tego żaden biz-
nes się nie uda. Na pewno niezbędna jest 
też kreatywność i  szukanie rozwiązań 
w trudnej sytuacji. W handlu podstawą 
jest pozytywne podejście do klienta, 
nawet takiego, który ma gorszy dzień. 
Poza tym ciężka praca, solidność, termi-
nowość i uczciwość.

- Kilka rad dla młodych przedsiębior-
ców

Sprawdźcie przed rozpoczęciem działal-
ności, czy macie szansę w tej branży. Czy 
jesteście w stanie zaakceptować ryzyko. 
Olbrzymie zaangażowanie, zwłaszcza na 
początku; odpowiedzialność, termino-
wość, rzetelność, dotrzymywanie słowa; 
ograniczone zaufanie wobec pracowni-
ków, wspólników, kontrahentów – Sza-
nuj, ale kontroluj; podnoszenie  się po 
upadku.

M.Ch.

Q
Magdalena Andrzejak – właścicielka �rmy MAGGOS – prowadzi w Luboniu marke-
ty „Fresh” przy ul. Sobieskiego. Na zdjęciu z mężem i dziećmi

W ostatnim dniu 2017 roku odszedł na wieczną służbę

śp.

Marian Drajerczak

Miał 90 lat, był potomkiem ostat-
niego zarządcy Domu Włodarza 
po folwarku Augusta hrabiego 
Cieszkowskiego w Żabikowie 
przy ul. Powstańców Wlkp. 
18 A. Świadek zamordowania 
ks. Stanisława Streicha podczas 
dziecięcej mszy św. 27 lutego 
1938  r. Widział w  1945 roku 
z okna Domu Włodarza mord 
kilkunastu jeńców niemieckich 
dokonany przez NKW-dzistkę 
przy grobli na Strumieniu Juni-
kowskim – dojeździe od strony 
obecnej ul. Puszkina. Fundator 
jednego z  dębów rosnących 
przy Krzyżu Milenijnym na 
skrzyżowaniu ul. Powstańców 
Wlkp. i Puszkina. Gorliwy ka-
tolik – członek Grupy Modli-
tewnej ks. Stanisława Streicha 
przy parafii św. Jana Bosko.   (I)

Q
Jedno z ostatnich zdjęć – Marian Drajer-
czak z żoną, podczas trybunału rozpo-
czynającego proces beaty�kacyjny ks. 
Stanisława Streicha 28 października 
2017 r.   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Opolskiej, a także wyjaz-
dy wakacyjne z dziećmi. 
Zwiedziliśmy całe za-
chodnie wybrzeże, od 
Szczecina do Gdańska 
i góry w Jeleniogórskim 
oraz zakątki Zakopanego. 
Wszczepiliśmy w serca 
naszych dzieci potrze-
bę poznawania pięknej 
ziemi polskiej i zachwyt 
nad jej urokami. Tylko 
one już mają możliwość 
podróżowania po całym 
globie.
Po stanie wojennym mąż 
zdecydowanie stanął po 
stronie prawa. Uważał, 
że należy organizować 
od nowa uczciwy, pol-
ski rząd, troszczyć  się 
o  silną i  sprawiedliwą 
Polskę, o jaką walczyli 
i  oddawali życie nasi 
ojcowie. Ileż nas wtedy 
dotknęło i  skaleczyło 
utajonego zakłamania, 
ludzkiego fałszu. W Lu-

boniu Zygmunt działał w „Solidarności”, 
w Stowarzyszeniach: Kulturalno-Oświa-
towym „Forum Lubońskie” i „Miłosierni 
w Prawdzie i Miłosierdziu”, organizo-
wał spotkania z posłami oraz komórkę 

sympatyków PiS-u. Solidaryzował  się 
z  tym wszystkim, co służyło dobru 
wspólnemu, nie było rywalizacją o pry-
watę i egoistyczne potrzeby. Rozumiem 
to i  dlatego potra�łam koić jego ból 
przez 7 lat choroby – po udarze mózgu. 
Opiekowałam się, bo nakaz moralny, 
chrześcijański obowiązek nie pozwolił 
inaczej postąpić. A nasze kochane dzieci 
słusznie przypominały: „Nie wolno ojca 
oddać pod opiekę społeczną, bo wtedy 
mamo stracisz godność Matki w naszych 
oczach”. Dostrzegłam, że już dorosłym 
dzieciom przekazaliśmy kontynuację 
humanitarnego postępowania. Wspo-
minając nas, będą uczciwie i szlachet-
nie postępować w swym życiu, już bez 
nas. Bo nasz czas minął, odchodzimy.
Życzę wszystkim moim uczniom i wy-
chowankom, by byli szczęśliwi, bez 
kłamstwa i  gonitwy za bogactwem. 
Bogactwo jest złudzeniem, przecież 
odchodząc, nic z  sobą nie zabieramy, 
mamy natomiast zostawić po sobie do-
bre imię i dobre wspomnienie. W tym 
smutku przemijania życia, rozstania 
i pożegnań pozostaję optymistką. Ra-
duję się, że tam, w górze, spotkam wiele 
dobrych, kochanych osób. Bo tam jest 
nasz wspólny dom „pałace ze złotymi 
klamkami – u stóp Jezusa”. Do zobacze-
nia Drogi Mężu.

Danuta Kukuła

„To, co budujesz latami, może runąć 
w ciągu jednej nocy. Buduj mimo wszyst-
ko” (Matka Teresa z Kalkuty)

LUDZIE / HISTORIA

cd.  
na str. 
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150 lat temu
QQ 10 lutego 1868  r. dyrekcja Towa-

rzystwa Poznańsko-Szamotulskiego 
przedstawiła swoim członkom pro-
jekt i kosztorys „stacji doświadczalnej 
chemicznej ogrodowej” w Żabikowie.   
(11, s. 140)
QQ W lutym 1868 r. zarząd Centralnego 

Towarzystwa Gospodarczego (CGT), 
którego prezesem był Hipolit Cegielski, 
po zapoznaniu się z ofertą hr. Augusta 
Cieszkowskiego wysunął projekt utwo-
rzenia w Żabikowie od dawna plano-
wanej szkoły rolniczej.   (11, s. 140)

145 lat temu
QQ 28 lutego 1873 r. na walnym zebraniu 

CTG wybrano Władysława Szumana 
z  Władysławowa prezesem zarządu 
oraz sześciu członków. Nowe władze 
energicznie zajęły się usuwaniem prze-
szkód w  budowie Szkoły Rolniczej.   
(11, s. 154)

120 lat temu
QQ 2 lutego 1898 r. sołtys Żabikowa – 

Michał Hossa – z żoną Wiktorią, prze-
pisali swoje 40-hektarowe gospodarstwo 
rolne wraz z  zabudowaniami, w  for-
mie posagu, swojej córce Stanisławie 

(Płotkowiak, po drugim mężu – Mi-
zerka) i jej mężowi – Józefowi Płotko-
wiakowi.   (13, s. 151)

115 lat temu
QQ Zimą 1903 r. do budowy pierwszej 

szkoły w Lasku (ul. Sobieskiego 65 – 
dziś przedszkole) zwieziono materia-
ły, w tym cegłę z Żabikowa oraz cegłę 
czerwoną zewnętrzną z cegielni Part-
kiewicza w  Mosinie. Budynek stanął 
w całości w 1904 r.   (13, s. 90)

110 lat temu
QQ W lutym 1908  r. królowa pruska 

objęła protektorat nad budową ko-
ścioła ewangelickiego w  Żabikowie 
Kolonii (dziś świątynia katolicka pw. 
św. Barbary), przyznając 2 tys. marek 
na postawienie ołtarza.   (13, s. 268)

105 lat temu
QQ 12 lutego 1913 r. urodził się Stani-

sław Wiśniewski – prezes i budowniczy 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonian-
ka” (15.11.1965-16.03.1970), żołnierz 
września 1939 r. i polskich sił zbrojnych 
na Zachodzie (st. sierżant), działacz 
francuskiego ruchu oporu.   („WL” 
02-2013, s. 33)

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
luty – okrągłe rocznice

80 lat temu
QQ 11 lutego 1938 r. ks. Stanisław Stre-

ich – proboszcz młodej para�i św. Jana 
Bosko – napisał ostatni list do matki. 16 
dni później został zastrzelony  (3, s. 125)
QQ 20 lutego 1938 r. ks. Stanisław Streich 

zasiadł w  konfesjonale, by spowiadać 
i wtedy najprawdopodobniej został po-
informowany przez mordercę o planie 
odebrania mu życia.   (3, s. 125)
QQ 26 lutego 1938 r. na walnym zgro-

madzeniu Koła Żabikowo Związku Po-
wstańców Wielkopolskich 1918-1919 
przyjęto nowy zarząd. Prezesem pozo-
stał Wincenty Górniaczyk, sekretarzem 
Franciszek Pniewski, a skarbnikiem Lu-
dwik Chudziak. Na komendanta Koła 
wybrano Adama Wielickiego. Lubońska 
organizacja liczyła 52 powstańców. Koło 
działało do 1939 r.   (16, s. 40)
QQ 27 lutego 1938 r. ks. Stanisław Stre-

ich został zastrzelony podczas mszy 
św. dla dzieci, przez komunistę Waw-
rzyńca Nowaka. Świątynię zamknięto 
i  opieczętowano, aresztowano Jakuba 
Sobczyka, w którego domu zamieszki-
wał zamachowiec.   (3, s. 133)
QQ W lutym 1938 r., po zamordowaniu ks. 

Stanisława Streicha, proboszczem para�i 
św. Jana Bosko mianowano ks. Ludwi-
ka Bielerzewskiego. Kierował lubońska 
para�ą niecałe 2 lata (do mobilizacji do 
wojska w sierpniu 1939 r.).   (18, s. 34)

75 lat temu
QQ W lutym 1943  r. do niemieckiego 

obozu karno-śledczego w  Żabikowie 

skierowano pierwszych więźniów.   („WL” 
01-2003, s. 22)

70 lat temu
QQ W lutym 1948 r. para�ę św. Jana Bo-

sko we wsi Luboń zamieszkiwało 4289 
osób w 1 160 rodzinach.   (3, s. 186)
QQ 9 lutego 1948 r. Chór Kościelny pw. 

św. Grzegorza (para�a św. Jana Bosko) 
zaprezentował swoje możliwości pod-
czas wieczoru kolęd. Wystąpiły wtedy 
także dwa pozostałe zespoły para�alne 
– Chór Męski św. Kazimierza i  Chór 
Chłopięcy.   (3, s. 194
QQ 13 lutego 1948 r., na podstawie orze-

czenia Ministra Przemysłu i  Handlu 
ogłoszonego w Monitorze Polskim 30 
kwietnia 1948  r., de�nitywnie upań-
stwowiono firmę dr. Romana Maya 
(Zakłady Chemiczne).   (6, s. 55 i 125)

60 lat temu
QQ Do 19 lutego 1958 r. Marian Ulatow-

ski był przewodniczącym Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Luboniu. 
Funkcję tę pełnił od 28 grudnia 1954 r.   
(„WL” 12-1994, s. 11)
QQ W lutym 1958 r. przewodniczącym 

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w  Luboniu został Stanisław Najdek.   
(„WL” 12-1994, s. 11)

45 lat temu
QQ 1 lutego 1973 r. dyrektorem Szkoły 

Podstawowej nr 1 została Elż-
bieta Ratajczyk. Była nim do 
20 sierpnia 1975 r.   (13, s. 278)

Przemija pewien etap życia, czas dany 
nam przez Stwórcę, żeby go wypełnić 
działaniem, organizować według wła-
snych myśli. To właśnie czas, w  któ-
rym człowiek reżyseruje swoje życie, 
by godnie je przeżywać, by swe talenty 
rozwijać i układać piękną mozaikę życia. 
Przeżyliśmy razem, w sakramentalnym 
związku małżeńskim, 54 lata. Wycho-
waliśmy troje dzieci i mamy też troje 
wnuków. I to był piękny czas. Najmoc-
niej wspominam nasze wspólne zatro-
skanie o dobro rodzinne, o dobre imię 
dzieci, bój o godność nas – rodziców 
– niezwiązanych z przynależnością do 
żadnej formacji partyjnej. Uważaliśmy, 
że mając zawód, dyplomy ukończonych 
studiów i pracując sumiennie, tak urzą-
dzimy nasze życie, że zdobędziemy cały 
świat. Ale to młodzieńcze złudzenie, 
bo człowiek nie jest samotną wyspą. 
Stale się wikła w splot uwarunkowań, 
społecznych uzależnień, że trudno nieraz 
bywało udźwignąć ciężar obowiązków. 
Trudno było uczynić tę ziemię sobie 
poddaną, jak polecił Stwórca. Czas 
naszego kształcenia  się i  aktywności 
zawodowej przypadł na okres Polski 
Ludowej – PRL. Idąc w tym czasie pod 
prąd, często nie zgadzając się z non-
sensownymi zarządzeniami partyjnych 
komitetów powiatowych, wojewódzkich 
i centralnych, odczuwaliśmy trudności 

życiowe wyraźne i przykro. 
Naszą obroną było prawo 
konstytucyjne – do wolności 
wyznania i sumienia. Dla-
tego hasło: „Bóg-Honor-
-Ojczyzna” przez cały czas 
przyświecało nam w życiu 
i  mąż w  tym spokojnym 
przekonaniu, że wypełnił 
swe obowiązki godnego 
człowieka, pożegnał  się 
z nami.
Zygmunt był synem więź-
nia obozu koncentracyjne-
go w  Dachau (ojciec był 
w tym niemieckim obozie 
poddany doświadczalnym 
wszczepieniom zarazków 
chorobowych do organi-
zmu). Jako pierwsze poko-
lenie powojenne ukończył 
studia w  Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Był w swej 
rodzinie, w Kępnie, bardzo 
z tego dumny. Po studiach 
założyliśmy naszą rodzinę 
i już wspólnie szliśmy przez 
życie. Wspominam piękne nasze bale 
karnawałowe, dancingi, wyjścia do 
teatru, kina, koncerty muzyczne, spo-
tkania brydżowe męża i  towarzyskie 
w naszym domu czy w ogródku przy ul. 

Refleksje o rozstaniu i przemijaniu
Pożegnanie Zygmunta Kukuły

Q
Zygmunt Kukuła ze swoim 
wiernym psem
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20 lat temu
QQ W lutym1998 r. powstała 

druga tablica upamiętniająca 
męczeństwo ks. Stanisława 
Streicha – proboszcza para�i 

św. Jana Bosko, zastrzelonego 27 lutego 
1938  r. Ufundowali ją: Stanisław Ma-
lepszak, Piotr P. Ruszkowski i Krzysz-
tof Moliński. Pierwotna tablica została 
zniszczona podczas pożaru kościoła 
w 1945 r.   („WL” 05-2004, s. 33)

15 lat temu
QQ W pomieszczeniach para�i św. Barbary 

uruchomiono 1 lutego 2003 r. świetlicę 
środowiskową.   („Informator Miasta 
Luboń” 2-2003, s  1)
QQ 3 lutego 2003  r. w  Warszawie od-

była się gala �nalistów, wśród których 
znalazła się lubońska �rma „Kom-Lub”, 
wyróżniona w ogólnopolskim Konkursie 
Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”   
(„WL” 02-2003, s. 2)
QQ 9 lutego 2003  r. lubonianin Maciej 

Leciej zdobył najwyższy szczyt obu Ame-
ryk – Aconcagua, w Andach.   („WL” 
11-2003, s. 30)
QQ 12 lutego 2003 r. zmarła siostra Maria 

Pawlicka ze Zgromadzenia Sióstr Miło-
sierdzia św. Wincentego a Paulo (szaryt-
ki) pochodząca ze znanego lubońskiego 
rodu Pawlickich.   („WL” 04-03, s. 21)
QQ 27 lutego 2003 r. na 6. sesji Rady Mia-

sta Luboń podjęto uchwałę w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla cmentarza komu-
nalnego przy ul. Armii Poznań.   („WL” 
03-2003, s. 10; „Informator Miasta Lu-
boń” 3-2003, s. 3)
QQ 27 lutego 2003 r. Rada Miasta uchwaliła 

likwidację Miejskiego Zespołu Obsługi 
Szkół. Jego kadra przeszła bezpośrednio 
do pracy w szkołach.   („WL” 03-2003, 
s. 10; „Informator Miasta” 3-2003, s. 7 
i nr 5-6-2003, s. 2)
QQ W lutym 2003 r. Rada Miasta zadecy-

dowała o przeznaczeniu budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4 przy ul. Sobieskiego 
(trzeci historycznie budynek szkoły 
w Lasku) na cele mieszkalne (obecnie 
z  adresem Sobieskiego  59a).   („WL” 
09-2004, s. 14)
QQ W lutym 2003 r. Stowarzyszenie Kul-

turalno-Oświatowe „Forum Lubońskie” 
wydało książkę pt. „Luboń i  okolice, 
dzieje osadnictwa i  dziewięciu para-
�i” autorstwa Stanisława Malepszaka.   
(„WL” 02-2003, s. 3)
QQ W lutym 2003 r. Lubońskie Stowa-

rzyszenie Historyczne odnalazło herb 
z piaskowca z 1880 r. po Auguście hr. 
Cieszkowskim, który do lat 90. XX wieku 
znajdował  się na zabudowaniach Fol-
warku A. Cieszkowskiego przy ul. Nie-
podległości i podczas rozbiórki zaginął. 
Obecnie jest przechowywany w Szkole 
Podstawowej nr 2, która nosi imię hra-
biego.   („WL” 02-2003, s. 3)
QQ W lutym 2003  r. rozpoczęto prace 

przygotowawcze do budowy lubońskiej 
obwodnicy – drogi pomiędzy ul. Armii 
Poznań i Cmentarną (ciąg: Dębiecka-
-Unijna-Przy Autostradzie).   („WL” 
03-2003, s. 3)

5 lat temu
QQ 7 lutego 2013  r. odbyła  się 1.  sesja 

Młodzieżowej Rady Miasta II  kaden-
cji. Przewodniczącym został Tomasz 
Zapłata.   („WL” 02-2013, s. 19)

QQ 7 lutego 2013 r. w restauracji „Verona” 
przy ul. Sobieskiego zorganizowano spo-
tkanie założycielskie Koła Sympatyków 
Kongresu Nowej Prawicy w  Luboniu.   
(„WL” 02-2013, s. 21)
QQ 14 lutego 2013  r. przy ul. Sobie-

skiego 100, w miejscu działającego od 
kilkunastu lat marketu „Chata Polska”, 
przy współpracy międzynarodowej sieci 
sklepów SPAR otwarto placówkę „Spo-
łem”.   („WL” 03-2013, s. 9)
QQ 20 lutego 2013 r. powstaniem strony 

„Razem Zmieniajmy Luboń” na porta-
lu społecznościowym „Facebook” trzej 
maturzyści zainicjowali ruch wskazywa-
nia problemów lokalnych i pobudzania 
mieszkańców do działania obywatelskie-
go.   („WL” 06-2013, s. 23)
QQ 22 lutego 2013 r. Luboński Klub Spor-

towy przyjął nazwę KS „Fogo” Luboń. 
Prezesem został Tomasz Rybak, zastępcą 
– Karol Bąkowski.   („WL” 03-2013, s. 49)
QQ 23 lutego 2013 r., z okazji 68. rocz-

nicy wyzwolenia Poznania, ukazał  się 
pierwszy numer bezpłatnego periodyku 
historycznego „Bitewnik Poznański” To-
warzystwa Miłośników Miasta Lubonia.   
(„WL” 03-2013, s. 35)
QQ 27 lutego 2013 r., z okazji 75. roczni-

cy zastrzelenia pierwszego proboszcza, 
w odremontowanym Domu Para�alnym 
kościoła św. Jana Bosko odsłonięto wy-
stawę o ks. Stanisławie Streichu (ekspo-
nowana później również w  Bibliotece 
Miejskiej i Sanktuarium bł. Edmunda 
Bojanowskiego).   („WL” 03-2013, s. 14)
W lutym 2013 r. Aquanet rozpoczął ka-
nalizowanie Lasku. Pracami kierowała 
�rma „Skanska”.   („WL” 03-2013, s. 10)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa 
XX wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna 
Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń 
i  okolice. Dzieje osadnictwa i  dzie-
więciu parafii” Stanisław Malepszak, 
Luboń 2002 i 2005; 4 – „Wykopaliska 
archeologiczne w Luboniu”, Stanisław 
Malepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 
1998; 5 – „50 lat Lubońskiego Klubu 
Sportowego 1943 – 1993”, Stanisław 
Malepszak, Luboń 1993; 6 – „Zakła-
dy Chemiczne Luboń SA 1914-1999. 
Tradycja i  współczesność”, Andrzej 
Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Biblioteka 
Miejska – „Kalendarium Lubonia” 
(www.biblub.com); 10 – uchwały Rady 
Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. 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 – „Lubo-
nianie w Powstaniu Wielkopolskim”, 
Luboń 2009; 17 – „Rocznik Historycz-
ny Lubonia” – tom 1, Luboń 2011; 18 
– „Rocznik Historyczny Lubonia” – 
tom 2, Luboń 2012; 25 – „Bambrzy”, 
Maria Paradowska, Poznań 1998]; 30 
– BZCz (Biblioteka Zawartości Czaso-
pism); „Wieści Lubońskie” 1994, 2003, 
2004, 2013-2017

Mieszkańców, organizacje oraz instytucje 
prosimy o uzupełnianie naszego kalen-
darium i przesyłanie informacji: telefo-
nicznie, listownie, pocztą elektroniczną 
lub osobiście.
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Dziś pokazujemy unikalne zdjęcie pierw-
szej polskiej szkoły w Lasku wybudowa-
nej ongiś przy ul. Sobieskiego 65. Obec-
nie w budynku tym, kilkukrotnie zapew-
ne przebudowywanym, mieści się Przed-
szkole nr 1 – „Pogodne Przedszkole”.

Krótka historia
Projekt budynku wykonał dokładnie 115 
lat temu w maju 1903 r. radca budowla-
ny o  nazwisku Hirt. Szkoła Katolicka 
w Lasku została oddana do użytku nie-
spełna półtora roku później we wrześniu 
1904 r. Zostało to w miarę szczegółowo 
opisane przez S. Malepszaka i P. P. Rusz-
kowskiego w  książce „200 lat oświaty 
w Luboniu” na stronach 82-132, wydanej 
przed 10 laty. Kiedy i ile razy tę pierwot-
ną bryłę architektoniczną zmieniono, 
dokładnie nie wiadomo. Zbierając ma-
teriały do wspomnianej monogra�i nie 
dysponowaliśmy żadnym zdjęciem uka-
zującym pierwotny budynek szkoły. Nie 
udało się też wówczas precyzyjnie usta-
lić ilości oraz czasu wszystkich dobudo-
wań czy przeróbek dla tego obiektu. 
Zbudowana z  czerwonej mosińskiej 
cegły o charakterystycznym dla okresu 
zaboru pruskiego stylu. Publikowane 
zdjęcie pochodzi z  pocztówki, którą 
udostępnił nam miłośnik historii – Ro-
muald Komischke.

O zdjęciu
Zostało wykonane przed 1916 rokiem 
i przedstawia budynek Szkoły katolickiej 
w  Lasku w  ujęciu od południowo-
-wschodniej strony (ogrodu i placu ćwi-
czeń, czyli boiska szkolnego). Zostało 
zrobione wcze-
snym popołu-
dniem w  letnim 
okresie, o  czym 
świadczą cienie, 
jakie pozostawia-
ją widoczne na 
fotografii: osoby 
czy przedmioty 
(furtka, podcienia 
dachu) oraz drze-
wa z  liśćmi. Do 
południowej ścia-
ny – widocznej na 
zdjęciu z  prawej 
strony, tej bardziej 
oświetlonej, 
w  późniejszym 
okresie (1972  r.) 
dobudowano do-
datkowe skrzydło. 
Ściana wschodnia 
pierwotnego bu-
dynku (na zdjęciu 
z lewej) – od stro-
ny dzisiejszego 
podwórka w czę-
ści parterowej 
można rozpoznać 
pierwotny układ. 
Pozostawiono 
trzy stosunkowo 
blisko siebie usy-
tuowane otwory 
okienne oraz wej-
ście. Zlikwidowa-
no łukowe nad-
proża, otynkowa-

no i wstawiono nowe okna. Kiedy prze-
budowano piętro, które od zacienionej, 
wschodniej strony ma charakterystycz-
ną zabudowę reglową (konstrukcja drew-
niana wypełniona cegłą, potocznie zwa-
na też murem pruskim)? Nie wiadomo. 
Warto zwrócić też uwagę na osoby znaj-
dujące się przy furtce oddzielającej teren 
szkoły od ogrodu należącego do miesz-
kającego w  szkole jedynego pedagoga. 
Najpewniej jest to rodzina Sylwestra 
Węclewicza, który uczył tu od początku 
– 1904 do 1919 roku. Z  nim stoi jego 
żona i  dwie starsze córki, a  na ziemi 
przed nimi prawdopodobnie jeszcze 
bliźniaki, córka i syn.

O pocztówce
To bez wątpienia bardzo wartościowy 
materiał ikonogra�czny, socjologiczny 
i historyczny. Jest pierwszą znaną nam 
kartką pocztową z  Lasku, jaka została 
wyprodukowana w  okrasie zaborów. 
Drugi walor to ten, że wszystkie nadru-
ki są w języku polskim, w odróżnieniu 
od pocztówek z  tego samego okresu 
znanych, a pochodzących głównie z Ża-
bikowa – kolonii pruskiej, czy Lubonia 
– przedstawiających budownictwo prze-
mysłowe. Pocztówka jest koresponden-
cją dwóch braci Roszyków (znany lu-
boński ród). Jeden (imię jak dotąd nie-
rozszyfrowane) pisze z Lasku do wcie-
lonego do armii pruskiej na wojnę, 
prawdopodobnie Andrzeja, 
takie oto słowa w języku pol-
skim (pisownia oryginalna, 
uzupełniona naszymi wyja-
śnieniami): Kochany Bracie 

Szkoła w Lasku

cd.  
obok
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Q
Pierwotny budynek powszechnej szkoły katolickiej w Lasku, zdjęcie wykonane przed 1916 rokiem. Widok od południowego wschodu ówczesnego ogrodu i boiska szkol-
nego. Dzisiejsza ul. Sobieskiego jest równolegle do niewidocznej tu z lewej strony ściany zachodniej   ze zbiorów Romualda Komischke

Q
Na współczesnym zdjęciu zaznaczono widoczną na starej fotogra�i ścianę 
wschodnią    fot. Piotr P. Ruszkowski

Dwudzielna pocz-
tówka z polskim 
nadrukiem: „Po-
zdrowienie z Lasku”. 
Na górze zdjęcie 
sklepu Jana Wojcie-
chowskiego – „To-
wary kolonialne”, 
przed którym znaj-
duje się zapewne 
rodzina właścicieli 
i pracownicy? U 
dołu – zdjęcie z opi-
sem oryginalnym 
– „Skoła katol.” Na 
rewersie kartki 
pocztowej wysłanej 
w 1916 r. do Osten 
– miejscowości 
w Niemczech (Dol-
na Saksonia, w po-
wiecie Cuxhaven), 
dziś posiada nieca-
łe 2 tys. mieszkań-
ców – zacytowana 
wyżej treść w języ-
ku polskim oraz 
opisy: Feldpost, 
czyli poczta polowa 
(bez znaczków) 
adresowana do 
Andreasa(?) Roszyk, 
89. pułk 10. kompa-
nia   ze zbiorów 
Romualda Komi-
schke

cie pozd. (pozdrawiam) 
mile / i  serd. (serdecznie) 
i tak nic nowego jeno (tyl-
ko) / ci przysyłam pozdro-
wienia z Las- / sku, i jak tu 

w naszyh (naszych) gazetah (gazetach) 
/ słyhać (słychać), to wam giepsko 
(kiepsko) idzie, bo / ruhy (Rosjanie) 
sie (się) fest (porządnie, mocno) biorą. 
Wienc (więc) koń- / cze moje pozd. 
i ostej (zostań) z Bogiem. To typowe, 
lakoniczne pozdrowienia, w których 
jednak przemycono przed cenzurą 
dość odważną ocenę polityczną ów-

czesnych wydarzeń. Kartkę wysłano 
23 marca(?) 1916 roku z  Żabikowa, 
o czym świadczy stempel pocztowy.

PPR

Wszystkich, którzy po lekturze tego 
materiału mogą uzupełnić informacje 
o pierwszej laskowskiej szkole, sklepie 
kolonialnym Jana Wojciechowskiego 
czy braciach i rodzinie Roszyk, prosi-
my o  kontakt z  redakcją, np. 
609 616 277.

Q Q
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25 stycznia, tradycyjnie w sali Ochotni-
czej Straży Pożarnej, odbył się bal senio-
rów z  Koła nr.  61 Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz 
Stowarzyszenia Społeczny Fundusz Lu-
dzi Dobrej Woli. Jak nas poinformowa-

ła przewodnicząca Koła PZERiI, Bożena 
Paczkowska-Gajdzińska, bawiło  się 75 
osób. Jak zwykle o  oprawę muzyczną 
zadbał DJ Adam Gabler (prezes stowa-
rzyszenia). Stoły były suto zastawione.

WS

Karnawał seniorów

Q
Seniorzy w tańcu na sali OSP   fot. Władysław Szczepaniak

Q
Odpoczywano przy suto zastawionych stołach   fot. Władysław Szczepaniak

Q
Nie zabrakło popisów śpiewaczych pań    fot. Władysław Szczepaniak

Kowbojskie Miasteczko przy ul. Kwia-
towej zorganizowało 13 stycznia br. Mię-
dzynarodowy Amatorski Turniej Darta, 
w którym prócz naszych rodaków wzię-
li udział reprezentanci przybyli z Holan-
dii i Francji.
Zawodnicy wykazywali się skupieniem 
i koncentracją odgrywającą ważną rolę 
w oddawaniu celnych rzutów do tarczy. 
Liczyły  się zdobyte wcześniej umiejęt-
ności, a także łut szczęścia. Najważniej-
sza była frajda z przebiegu gry w niety-
powym miejscu, która okazała  się dla 
uczestników i obserwatorów niecodzien-
ną przygodą, dostarczając emocji i spor-
towych wrażeń.
Zwycięzcą turnieju został Leszek Henciel, 
któremu Burmistrz kowbojskiego mia-
steczka wręczył puchar z  dedykacją. 

Zanim wszyscy opuścili saloon, w któ-
rym miała miejsce rozgrywka, wymie-
niali się swoimi spostrzeżeniami z prze-
biegu rozgrywek.

Bal country
27 stycznia miasteczko kowbojskie zor-
ganizowało bal, w którym wzięli udział 
sympatycy Dzikiego Zachodu oraz mi-
łośnicy muzyki country. Odbył się pokaz 
mody westernowej, prowadzony przez 
konferansjerki-Magdalenę Dziembowską 
i Katarzynę Nowak. Reprezentujące się 
w pięknych sukniach balowych, także na 
wybiegu, damy zademonstrowały  się 
w  charakterystycznych kreacjach, kry-
nolinach wykonanych dzięki zdolno-
ściom manualnym i  doświadczeniu 
krawieckiemu Doris. Nie zabrakło kow-

Z klubu country

Q
Turniej darta w kowbojskim miasteczku   fot. Zbigniew Henciel

bojów, osadników przybyłych z Europy 
oraz kawalerzystów w  mundurach od-
zwierciedlających czasy Wojny Secesyj-
nej. Powodzeniem wśród przybyłych 
cieszyło  się zwiedzanie kowbojskiego 
miasteczka i  poznawanie jego historii 
pod kierunkiem Sheri�a Cordella.
Przy hymnach, w paradzie z generałami 
Kawalerii na czele, wzięli udział człon-
kowie miasteczka oraz zwolennicy Pół-
nocy i  Południa, którzy dołączyli do 
maszerującej kolumny, a następnie od-
dawali honory flagom, manifestując 

przynależność do konkretnego regionu. 
Grupa Taneczno-Westernowa „Dallas 
Country” wykonała pokaz artystyczny 
połączony z nauką tańca dla publiczno-
ści. Dodatkowymi atrakcjami były: pokaz 
broni czarnoprochowej, możliwość ro-
bienia pamiątkowych zdjęć i  rozmowy 
na temat kolonizacji Ameryki Północnej. 
Wszyscy bawili się przy muzyce country 
znanych wykonawców, odtwarzanej przez 
kowbojskiego DJ-a Jack’a.

Zbigniew Henciel

Q
Konferansjerki – Magdalena Dziembowska i Kasia Nowak – prowadzące Bal Coun-
try   fot. Zbigniew Henciel
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26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, tym razem pod hasłem: „Dla 
wyrównania szans w leczeniu noworod-
ków” przyniósł w  Luboniu kwotę 
45 669,54 zł. Orkiestra zagrała 14 stycz-
nia. Wśród zbierających i  liczących – 
znani w mieście: dyrektor Ośrodka Kul-
tury – Regina Górniaczyk, organizator 
lubońskiego Finału – radny Jakub Bie-
lawski, zastępca burmistrza – Michał 
Popławski, pełnomocnik Burmistrza ds. 
własnościowych, były wiceburmistrz – 
Rafał Marek i wielu innych. Siedzą na 
środku alei w Factory Outlet, liczą stosy 
bilonu i banknotów. Przejrzystość w sen-
sie dosłownym. Każdy, kto zechce, ma 
możliwość obserwowania i sprawdzania 

uczciwości zbiórki. Tu przychodzą wo-
lontariusze. Podobno zbierali od rana, 
byli i tacy, którzy kwestowali od szóstej. 
To prawie 12 godzin ciężkiej pracy, 
w chłodzie, na dworze, z małymi prze-
rwami. Było ich 70. Dzieci mogły wziąć 
udział w warsztatach plastycznych pro-
wadzonych przez pracowników Ośrod-
ka Kultury.
Robię zdjęcie Rafałowi Markowi z  sy-
nem. „Dobrze przyczynia się akcji roz-
poznawalny człowiek” – mówię. „Nie dla 
siebie to robię” – szybko dodaje. Trudno 
nie zgodzić się. Radny Jakub Bielawski 
tradycyjnie sam uczestniczy w akcji i jak 
co roku namawia innych radnych (jak 
na ostatniej sesji) do udziału i pomocy. 
Jak skutecznie, nie wiem. Zbierał też 
i liczył zastępca burmistrza Michał Po-
pławski, a  dziękując sztabowi mówił 
o wychowawczym wpływie udziału w ta-
kiej zbiórce. Młodzi bezinteresownie 
i  właściwie anonimowo pomagają po-
trzebującym. To dobrze kształtuje cha-
raktery. Pozwala wierzyć, że pozostanie 
w nich ta społeczna wrażliwość. Celowo 
nie wymieniam kwot zebranych przez 
wolontariuszy, bowiem wartością jest 
udział w  zbiórce, bardziej niż zebrana 
kwota. Oczywiście doceniając starania 
tych, którzy takie rekordowe kwoty osią-
gnęli.

Nowe miejsce
Galeria Trakcja przy ul. Słonecznej na 
swojej stronie internetowej pisze: Hurra! 
Dziś na WOŚP zebraliśmy 1685,49zł! 
Dużo to czy mało? To nie mniej ważne 
od zaangażowania i całodziennej aktyw-
ności oraz wielu atrakcji dla dzieci i do-
rosłych: gier planszowych, malowania 
dziecięcych twarzy, kolorowania wiel-
kiego Orkiestrowego serca, czytania 
bajek, wspólnego kolędowania, loterii 
fantowej, a nawet porad prawnych. Oczy-
wiście nie zabrakło muzyki, był niesa-
mowity koncert „Panoptikum” w skła-
dzie: Tomek Kalitko, Michał Behnke-
-Chmielewski, Dominik Tuchołka, Ania 
Macuk i gościnnie Tomasz Rassek. Na 

stronie podziękowania dla wielu ludzi, 
zapewne zasłużone. To impreza orkie-
strowa inna niż wszystkie, bardziej ka-
meralna, rodzinna, choć otwarta. Może 
Galeria będzie stałym miejscem WOŚP 
w Luboniu i znajdzie kolejnych przyja-
ciół. Dobrym jej duchem są oczywiście 
Agnieszka Krupieńczyk i Tomasz Kalit-
ka.
Orkiestra gra i zyskuje nowe oblicza.

Od autora
Do Orkiestry mam stosunek bardzo 
osobisty. Przypominam sobie pierwszą 
edycję w Auli UAM w 1992 r. Telewizyj-
nie przygotowywał ją Hubert Kwinta, 

WOŚP ma się dobrze

Q
W tym roku, w akcji WOŚP 14 stycznia 
zebrano w Luboniu 45 669,54 zł    
fot. Jerzy Nowacki

którego pamiętają, jak sądzę, 
telewidzowie. Później wielo-
krotnie byłem odpowiedzial-
ny za telewizyjną relację z �-
nału WOŚP w  TVP Poznań 
i w programie ogólnopolskim. 
To były wielkie przedsięwzię-
cia, zarówno organizacyjne, 
jak i realizacyjne. Przez wiele 
lat organizatorem i  koordy-
natorem �nałów była właśnie 
telewizja publiczna. To było 
także jej święto. Trudno było 
wyobrazić sobie finał bez 
udziału telewizji, jej niemal 
wszystkich technicznych 
możliwości i  sprzętu, jakie 
były do dyspozycji w  całym 
kraju. Trwało to do czasu, gdy 
popularność i masowość akcji 

stała  się „cierniem w  oku” za-
zdrośników. Orkiestra skutecz-
nie unikała politycznego kon-
tekstu i udziału w niej działaczy, 
bez względu na przynależność 
partyjną. Unikano także obec-
ności władz samorządowych, 
mimo ich wielkiego nieraz za-
angażowania w  organizację �-
nałów. Nie wszystkim podoba-
ła  się taka praktyka. Niestety 
wielu nadal sądzi, że za pomoc, 
zwłaszcza �nansową, z publicz-
nych zresztą pieniędzy, nale-
żą  się im specjalne względy 
i hołdy. Niektórzy z nich doszli 

zapewne do 
wniosku, że 
skoro nie uda-
je  się przejąć 

kontroli nad Fundacją, i odciąć od niej 
kupon, to trzeba jej sukces ograniczyć. 
Zagrzmiały rozmaite partykularne inte-
resy, ideologiczne zarzuty, tyle nonsen-
sowne, co nieprawdziwe. Nie bez zna-
czenia była też niechętna Orkiestrze 
opinia wielu kręgów kościelnych. To 
zmieniło wiele, nie tylko relacje telewi-
zyjne i  narrację wokół WOŚP, także 
stosunek do niej wielu ludzi. Nie zmie-
niło entuzjazmu wolontariuszy i hojno-
ści ofiarodawców. Ten niewątpliwie 
podziwiany przez świat ruch „dobrych 
serc” żyje i  jest w  dobrej formie. Ale 
pęknięcie, które nastąpiło tak w  me-
diach, jak i w debacie wokół niego, kła-
dzie się cieniem na tę szlachetną akcję. 
Mamy, jak sadzę, do czynienia z wielką 
społeczną szkodą. Łatwo niszczymy to, 
za co społeczność międzynarodowa nas 
podziwia.

Jerzy Nowacki

Q
Warsztaty 
plastyczne 
w ramach 
WOŚP w holu 
Factory   fot. 
OK

Q
WOŚP w tym roku zagrała również w Studio „Trakcja” na ul. Słonecznej  
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Oprócz koncertu w Studio „Trakcja” nie 
zabrakło atrakcji i poczęstunku   fot. 
Mariusz Marszałkiewicz

Q
Straż Miejska eskortuje organizatorów WOŚP 
w Luboniu – burmistrza Michała Popławskiego 
i radnego Jakuba Bielawskiego – odnoszących 
zebrane pieniądze do banku   fot. Jerzy Nowacki
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Pasowanie na czytelnika
W Filii nr 4 odbyło się 8 stycznia paso-
wanie na czytelnika. Dzień był niezwykle 
gwarny i  radosny. Dzieci poznały nie 
tylko zasady działania biblioteki, ale 
mogły samodzielnie wybrać i wypoży-
czyć książki. Mamy nadzieję, że ta wizy-
ta będzie początkiem fantastycznej przy-
gody z książką.

Styczniowe spotkanie w Promyku
Tradycyjnie w  drugi wtorek miesiąca 
odbyło się kolejne spotkanie Klubu „Pro-
myk”, podczas którego gościliśmy grupę 
rozśpiewanych uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej nr 5. Najmłodsi przywołali na 
moment magię minionych świąt, śpie-
wając kolędy i świąteczne piosenki. Nie 
zabrakło też specjalnych życzeń i barw-
nych serc z okazji nadchodzących świąt 
babci i  dziadka. Atmosfera jak zwykle 
była ciepła i rodzinna, bo przy �liżance 
kawy z  dobrym towarzystwem gawę-
dzi się najlepiej.

Od zwiastowania do trzech króli
Początek nowego roku to moment, 
w  którym powraca atmosfera świąt, 
a  to wszystko za sprawą mędrców, 
którzy udają się do stajenki. My rów-
nież w tym roku wyruszyliśmy w wy-
jątkową podróż sprzed 2000 lat. 9 
stycznia odbyło się kolejne spotkanie 
ze sztuką, na którym śledziliśmy losy 
Świętej Rodziny, począwszy od zwia-
stowania, a  na orszaku Trzech Króli 
kończąc. Historyk sztuki, pani Elwira 
Burzyńska pokazała nam, w jaki spo-
sób zwykłe ludzkie sceny malarze za-
mieniali w boski tok wydarzeń zapisa-
ny na kartach Biblii. Sceny religijne, 
począwszy od późnego gotyku, obfito-
wały w symbole, a to co boskie i nie-
ziemskie przybierało jasno określone 
formy. I  tak oto zwykła rodzajowa 
scena za sprawą jednej lilii i  kilku 
szczegółów stawała się sceną odwiedzin 
archanioła Gabriela. Spotkanie to na 
nowo odkryło tajemnice zwiastowania 
i narodzin Jezusa, a to co niepozorne 
nabrało nowego sensu i  sprawiło, że 
proste obrazy opowiadają niezwykłe 
wielokontekstowe historie.

Indochiny cd.
Egzotyczne i przepełnione słońcem, peł-
ne zapachów i kolorów… takie właśnie 
są „Podróże z pasją”, o których rozma-
wialiśmy 10 stycznia. Państwo Urbano-
wie ponownie zabrali słuchaczy do da-
lekich Indochin. Przespacerowaliśmy się 
gwarnymi ulicami Bangkoku, zobaczy-
liśmy szmaragdowego Buddę i jakby na 
chwilę zapomnieliśmy o  wszystkich 
problemach i niepogodzie, a atmosfera 
spotkania stała się jeszcze bardziej wa-
kacyjna. Tradycyjnie nie zabrakło kuli-
narnych ciekawostek i  garści wiedzy 
o regionalnych przysmakach. Liczymy, 
że kolejny kierunek będzie równie gorą-
cy i barwny!

Otuleni poezją
W styczniu pt. „Oczy od grzechu ciem-
ne” odbył  się kolejny salon poetycko-
-muzyczny. Na scenie gościliśmy Kalinę 
Izabelę Ziołę, która promowała swoją 
najnowszą książkę, oraz Tomasza Bateń-

czuka. Wiersze pani Kaliny otuliły pu-
bliczność, przez co spotkanie stało  się 
niezwykle ciepłe i sympatyczne. Słowa 
płynęły z muzyką, a wraz z nimi ulotne 
chwile, które dzięki takim spotkaniom 
nabierają ogromnej wartości i sprawiają, 
że życie smakuje lepiej. W nowym tomi-
ku poezji zaczytać się można m.in. o pro-
zaicznej kawie i uroku małej kawiarenki 
wtulonej między kamienice starówki. 
Wiersze odkrywają niezrozumiane praw-
dy świata, a muzyka sprawia, że zaczy-
namy je chłonąć całym 
sobą i  przekładać na 
to, co uważamy za zna-
jome i bliskie.

Historia Lubonia
Jak wyglądał Luboń 
100 lat temu? Jak wy-
glądali mieszkańcy 
n a s z e g o  m i a s t a 
w  chwili odzyskania 
niepodległości? Na te 
pytanie, w  ramach 
cyklu: „Nie wszystko 
bajka, czyli co wiemy 
i  czego nie wiemy 
o  ziemi lubońskiej” 

Z Biblioteki Miejskiej

odpowiadała 16 stycznia dr Izabella 
Szczepaniak podczas wykładu o histo-
rii ziemi lubońskiej. Pani Izabella po-
kazała niesamowite fotografie naszego 
miasta sprzed 100 lat. Na czarno-bia-
łych zdjęciach zachowały się ślady co-
dziennych trosk i radości życia, nowe 
zabudowania fabryk i nieistniejące już 
cegielnie, które w dobie swojej świet-
ności produkowały miliony cegieł i da-
chówek niezbędnych do budowy fabryk 
i powstającej Dzielnicy Cesarskiej. Po 
wykładzie słuchacze podzielili się swo-
imi wspomnieniami z dawnego Lubo-
nia, była to pewnego rodzaju senty-
mentalna wyprawa w  przeszłość, za 
którą jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Słowo o prawach kobiet
Rok 2018 został ogłoszony m.in. Ro-
kiem Praw Kobiet. Z  tej okazji 17 
stycznia słuchacze sekcji bibliotecznej 
mogli wysłuchać prelekcji o  dążeniu 
kobiet do równego traktowania 
i w konsekwencji o burzliwych prze-
mianach społecznych. Prelekcję po-
prowadziła Joanna Humerczyk, która 
nie tylko opowiedziała o równoupraw-
nieniu, źródłach i idei feminizmu, ale 
także o największych kobietach, które 
skutecznie walczyły o  równe prawa 
i pozycje społeczną dla wszystkich pań. 
Spotkanie pokazało również pozycję 
kobiet w innych kręgach kulturowych 
i dało do zrozumienia, że to, co dla nas 
jest oczywiste, w  wielu miejscach na 
świecie wydaje się być rzeczą nieosią-
galną, mimo że kulturowe tabu w tym 
obszarze jest skutecznie przełamywane. 
Spotkanie pokazało siłę kobiecości 
i udowodniło, że kobiety są jak barw-
ne ptaki: silne, wolne i niezależne.

Zima z Panem Kuleczką
Razem z Panem Kuleczką, jego przyja-
ciółmi i  Bajanką rozpoczęliśmy sezon 
zimowych zabaw. Było mnóstwo styro-
pianowego śniegu, wspólne lepienie 
bałwanów i  jazda na saneczkach! Tym 
razem do wspólnej zabawy zaprosiliśmy 
również naszych rodziców, którzy zali-
czyli poranną gimnastykę! Zwariowane 
i  szalone spotkanie z  Bajanką każdy 
z Nas zakończył otrzymując dyplom.

Środowe spotkanie z teatrem
Sposobów na naukę dobrych manier 
i nawyków jest wiele, ale chyba najprzy-
jemniejsze to zdobywanie wiedzy przez 
bajkę i zabawę, a nasze spotkania z te-
atrem zdecydowanie do takich należą. 
24 stycznia Galeria Kulturteki ponownie 
zamieniła się w teatr dla najmłodszych! 
Gościliśmy aktorów, którzy z dalekiego 
Krakowa przyjechali do nas z  bajką 
o  „Kocie w  butach”. Na scenie pojawił 
Janek, sprytny kot, który mówi, piękna 
księżniczka i król pasibrzuch. Nie zabra-
kło kocich figli, zabawnych sytuacji 
i pięknego zakończenia. Bajka nie tylko 
zachwyciła i  rozbawiła, ale przede 
wszystkim pokazała, że zwierzęta rów-
nież mają uczucia i mogą być prawdzi-
wymi kompanami na całe życie. Kolejne 
spotkanie z teatrem 28 lutego, na scenie 
pojawi się Baltazar Bombka.

Teatrzyk japoński
W ramach Rodzinnych Sobót, 27 stycz-
nia zaprosiliśmy najmłodszych na kolej-
ne spotkanie z Japońskim Teatrzykiem 
Kamishibai. W butai, czyli drewnianej 
skrzyneczce, która tworzy 
magię papierowego teatru, 
pojawiła się baśń na podsta-
wie legendy rdzennych 
mieszkańców Australii – 

Q
Kolędowanie w klubie „Promyk”

Q
Spotkanie z Panem Kuleczką

cd.  
obok

Q
Zajęcia w ramach japońskiego teatrzyku  dla dzieci w Bibliotece Miejskiej
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20 stycznia odbyła się zabawa karnawa-
łowa zorganizowana przez pracowników 
Przedsiębiorstwa Transportowego 
„Translub” Sp. z. o.o., głównie Wiesława 
Chermułę. W sali OSP przy ul. Żabikow-

skiej bawiło  się 60 osób. Przy muzyce 
serwowanej przez DJ-a, Tomasza Ław-
niczaka, i przy smacznym menu balo-
wano do białego rana.

WS

Bal na 30 par

Q
Pamiątkowe zdjęcie z balu kierowców, pracowników Translubu, od dołu, z lewej: 
Tomasz Ławniczak, Łukasz Nowak, Szymon Rogoziński; pochyleni w półprzysia-
dzie – Waldemar Baraniak i Wiesław Chermuła; u góry stoją – Rafał Majewski, Jaro-
sław Stanicki, Anna Zajączkowska, Tomasz Spychalski, Mieczysław Bojek, Paweł 
Szlachciak, Marek Ziemkowski   fot. Władysław Szczepaniak

Q
Rozmowy przy stołach rodzin pracowników Translubu   fot. Władysław Szczepa-
niak

Q
Jak na bal przystało, sala wirowała   fot. Władysław Szczepaniak

„Bajka o gąsienicy, która za-
mieniła się w motyla”. Następ-
nie wszyscy wykonali obraz-
ki techniką malarstwa krop-
kowego Aborygenów. Bajka 
rozbudziła nie tylko wyobraź-

nię, ale również kreatywność, która była 
widoczna podczas warsztatów.

O życiu dla życia
Jako Biblioteka nie tylko promujemy 
i  kształtujemy postawy czytelnicze 
oraz kulturalne, ale staramy  się też 
edukować na różnorodnych płaszczy-
znach, czego dowodem może być 
minione spotkanie z  ratownikami 
medycznymi. 30 stycznia Kulturteka 
gościła Michała Kasperczaka, Kry-
stiana Jankowiaka i Mateusza Chmie-
lewskiego – strażaków ochotników 
z sąsiedniej OSP. Na bazie własnych 
doświadczeń zawodowych zdradzili, 

jak działać pod wpływem stresu i jak 
prawidłowo nieść pomoc oraz jak 
korzystać z numerów 112 i 999. Padło 
wiele pytań i konkretnych odpowie-
dzi, jednak żadna wiedza nie jest 
w stanie zastąpić opanowania i zim-
nej krwi. Była to godzina, którą moż-
na przeliczyć na cenne minuty będą-
ce w stanie uratować ludzkie życie.

Koncert
Styczeń zakończyliśmy występem Kuby 
Michalskiego pt. „Ach poezja!”. 31 stycz-
nia atmosfera w  Kulturtece była iście 
koncertowa, choć nadal było kameralnie. 
Artysta zaśpiewał do własnej muzyki 
wybrane wiersze największych polskich 
poetów. Dobrze nam znane słowa nabra-
ły nowego znaczenia, a publiczność bar-
dzo szybko dała się namówić do wspól-
nego śpiewania.

BM

Kalina 
Izabela 
Zioła i To-
masz Ba-
teńczuk 
podczas 
występu 
poetycko-
-muzycz-
nego w Bi-
bliotece 
Miejskiej

Za nami pierwsze w tym roku spotkanie 
z  Filharmonią Pomysłów. 18 stycznia 
dzieci wraz z tytułową bohaterką Monią 
Kakofonią i  mieszkańcami Muzycznej 
Kamienicy poszukiwały najstarszego 
instrumentu świata – głosu. Jak zwykle 

było przy tym mnóstwo śmiechu i zaba-
wy. Na kolejny muzyczny spektakl pt. 
„Dyl Smykosmyczkowski” zapraszamy 
w czwartek, 1 marca o godz. 10.

Magda Baranowska
Ośrodek Kultury

Z Ośrodka Kultury
Koncerty Filharmonii Pomysłów

Q
Filharmonia Pomysłów z kolejnym występem w Ośrodku Kultury

Q

cd.  
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W farze
13 stycznia słuchacze Lubońskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w  ramach 
Sekcji Turystyki Pieszej i Krajoznawczej 
udali się na zwiedzanie Fary Poznańskiej. 
Frekwencja dopisała. Lekki mróz, który 
nam towarzyszył, nie stanowił żadnej 
przeszkody. Prawie 50-osobowa grupa 
żwawo udała się z miejsca zbiórki przy 
pomniku św. Jana Nepomucena na Sta-
rym Rynku w Poznaniu w stronę Fary 
Poznańskiej, na spotkanie z przewodni-
kiem. Barokowy kościół farny i kolegiac-
ki pod wezwaniem św. Stanisława Bisku-
pa Męczennika w Poznaniu, należący do 
para�i MB Nieustającej Pomocy i  św. 
Marii Magdaleny, zwany Farą Poznańską, 
29 czerwca 2010  r. został podniesiony 
przez papieża Benedykta XVI do tytułu 
i godności Bazyliki Mniejszej. Jest jedną 
z trzech bazylik w Poznaniu, po Bazyli-
ce Archikatedralnej Świętych Apostołów 
Piotra i  Pawła i  Bazylice św. Józefa 
w klasztorze karmelitów bosych. Różowa 
fasada kościoła jest ozdobiona białymi 
pilastrami, a wejście pięknym portalem. 
Nad nim znajduje się wnęka z �gurą św. 
Ignacego Loyoli – założyciela zakonu 
jezuitów. Umiejscowiony powyżej me-
dalion ma łaciński napis: „Domus Do-
mini porta coeli”, co oznacza: Dom Boga 
i brama do nieba. Pani Aleksandra Dal-
ke z Koła Przewodników Miejskich im. 
Marcelego Mottego w  Poznaniu zapo-
znała nas z bogatą historią kościoła. Jego 
początki sięgają roku 1570 i są związane 
z zakonem jezuitów, których do Pozna-
nia sprowadził biskup Adam Konarski. 
Biskup nakłonił miasto, aby darowało 
im niewielki kościółek św. Stanisława 
Biskupa. Z czasem kościół stal się zbyt 
mały na potrzeby jezuitów i  podjęto 
decyzję o budowie nowej świątyni. Ko-
ściół został zbudowany w latach 1651-
1701, a prace wykończeniowe trwały do 
połowy XVIII w. Przy budowie praco-
wali najlepsi architekci oraz malarze 
i  sztukatorzy. Lokalizacja budowli na 
podmokłym i grząskim terenie nie uła-
twiała im pracy. Architekci musieli za-
stosować specjalne rozwiązania tech-
niczne i lekkie materiały budowlane, tj. 
drewno. Po kasacie zakonu w  1773  r. 
przez władze pruskie i  zniszczeniu 

w 1780 r. dotychczasowej fary, kościół 
został przejęty przez para�ę farną i od-
budowany. W czasie II wojny światowej 
w  jego wnętrzu urządzono magazyn. 
Podczas walk o Poznań został poważnie 
uszkodzony pociskami artyleryjskimi. 
Po wojnie odbudowany, a po ostatniej 
renowacji, którą rozpoczęto w 1990 r., 
dzięki do�nansowaniu ze środków unij-
nych i dotacji Urzędu Miasta odzyskał 
dawny blask. Wnętrze świątyni jest trzy-
nawowe. Potężne kolumny oddzielające 
nawę główną od dwóch naw bocznych 
są wykonane ze sztucznego czerwonego 
marmuru. Kościół zdobi przepiękna 

dekoracja sztukatorska i polichromia na 
sklepieniu nawy. Na gzymsach znajdu-
ją się 2,5-metrowe �gury apostołów oraz 
pisarzy i teologów uważanych we wcze-
snym średniowieczu za Ojców Kościoła. 
Nawy boczne sklepione krzyżowo są 
podzielone na szereg kaplic. Na kopule, 
wykonanej z  drewna, scena powitania 
św. Stanisława bpa. w  niebie. Wielki 
ołtarz w prezbiterium, projektu Pompeo 

Z Uniwersytetu III Wieku Ferrariego zdobi obraz Szymona Cze-
chowicza „Wskrzeszenie Piotrowina 
przez św. Stanisława” z 1756 r. Po lewej 
stronie prezbiterium znajduje się kaplica 
św. Krzyża, a  z  prawej kaplica Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy z  łaskami 
słynącym obrazem patronki kaplicy, 
koronowanym w 1961 r. koronami pa-
pieskimi. Fara słynie z koncertów orga-
nowych, które odbywają się tutaj w każ-
dą sobotę, o  godz. 12.15, z  udziałem 
znakomitych wykonawców. Organy są 
dziełem Franciszka Ladegasta z  Weis-
senfels w  Saksonii. Budowa organów 
zajęła organmistrzowi 4 lata (1872-75). 
Kosztowały 24  tys. marek. Niektórzy 
znawcy organów oceniają barwę ich 
dźwięku wyżej, niż organów w Oliwie. 
Zwiedziliśmy zakamarki fary, dostępne 

tylko dla nielicznych. Byliśmy w zabyt-
kowej zakrystii, wyposażonej w XVIII w. 
w meble w stylu Ludwika XV. Sklepienie 
zdobi malowidło przedstawiające prze-
kazanie patronatu nad Farą magistrato-
wi miasta Poznania w  1555  r. przez 
króla Zygmunta Augusta. Jest tam zegar 
ścienny pochodzący z dawnej kolegiaty. 
Potem zwiedziliśmy podziemia świątyni, 
które są uporządkowane i  oświetlone. 

Niegdyś w  podziemiach 
chowano zakonników i do-
broczyńców kościoła, 
w czasie II wojny światowej 
mieścił się schron dla żoł-
nierzy niemieckich, a  po 
wojnie składowano beczki 
z winem. Archeolodzy od-
kryli tutaj fragment śre-
dniowiecznych murów 
miejskich. Na zakończenie 
zwiedziliśmy barokowy ka-
pitularz z  widokiem na 
wnętrze kościoła.    M. J. 
Błaszczakowie

Rajd „Po Morenie”
21 stycznia grupa uczestni-
ków z LUTW udała się do 
Wir na kolejny rajd pieszy 
zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury 
(GOK) i Klub Seniora z Ko-

mornik przy współpracy z Domem Kul-
tury i Kołem Gospodyń Wiejskich z Wir. 
Spotkaliśmy się przed Domem Kultury 
w  Wirach, skąd udaliśmy  się na szlak. 
Przybyło ponad 30 osób. Szliśmy przez 
Wiry do ul. Zespołowej. Po przejściu 
wiaduktu nad torami relacji Poznań-
-Wolsztyn, aleją wysadzaną drzewami 
pośród pól, skierowaliśmy się do Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego. Warstwa 
śniegu i lekki przymrozek przypomina-
ły o  zimie. Wędrowaliśmy częściowo 
skrajem pól oraz duktami leśnymi. 
W parku zrobiliśmy przerwę na krótki 
odpoczynek i kawę oraz wspólne zdjęcie. 
Krajobraz zimowy, cisza w lesie, na śnie-
gu między drzewami widać było ślady 
jeleni, saren i  dzików na ścieżkach 
uczęszczanych tylko przez zwierzęta. Po 

zatoczeniu pętli przez „Las Mie-
szany na Morenie” i przekrocze-
niu Wirenki w Łęczycy wrócili-
śmy do świetlicy w  Wirach po 
przejściu prawie 9 km. Tutaj cze-
kała na nas ciepła kawa i herbata, 
przygotowane przez szefową klu-
bu w Wirach, panią Aleksandrę 
Mansfeld. Pani Stefania Horowska 
z Koła Gospodyń Wiejskich ugo-
towała dla „rajdowiczów” prze-
pyszną zupę fasolową, która roz-
grzała zmarzniętych turystów 
i  bardzo im smakowała, tak, że 
niektórzy brali dokładki. Dyrek-
tor GOK, Antoni Pawlik, rozdał 
„Kalendarze Turysty” na rok 
2018. Konkursem o  Powstaniu 
Wielkopolskim oraz odśpiewa-
niem kilku piosenek turystycz-
nych i biesiadnych zakończyliśmy 
spotkanie. Kolejne spotkanie na 
Rajdzie „Jarosławiec zimą” w nie-
dzielę, 18 lutego, o  godz.  10 
przed świetlicą w Szreniawie (za 
Muzeum Rolnictwa), na które 
w imieniu organizatorów serdecz-
nie zapraszamy.  
  M. J. Błaszczakowie

Spotkanie ze sztuką
„Między kiczem a sztuką, czyli skompli-
kowane przypadki rzeźby współczesnej” 
– spotkanie ze słuchaczami LUTW roz-
poczęło się od przeglądu niezbyt fortun-
nych, czasami wręcz kiczowatych reali-
zacji rzeźbiarskich w przestrzeni publicz-
nej. Zwrócono uwagę na groteskowy 
i zarazem ogólnoświatowy trend w two-
rzeniu różnego rodzaju pomników i mo-
numentów. W drugiej części starano się 
odpowiedzieć na pytanie, czy współcze-
śni rzeźbiarze mogą nam zaproponować 
dzieła godne uwagi i zarazem porusza-
jące. Na przykładach z  różnych stron 
świata mogliśmy zobaczyć jakiego ro-
dzaju warsztatem posługują się twórcy 
i jakiej natury emocje może wywoływać 
ich sztuka. Prezentację w formie wykła-
du poprowadził dr Dariusz Głowacki.

Rewizyta seniorów z Dąbia
26 stycznia odbyło się spotkanie integra-
cyjno-towarzyskie seniorów z Dąbia nad 
Nerem, Lubonia i  Gminy Komorniki, 
zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku 
(ULTW). Przygotowano je pod kątem 
rewizyty, po pobycie słuchaczy Luboń-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
(LUTW) w Gminnym Ośrodku Kultury 
w  Dąbiu w  ubiegłym roku, zorganizo-

Q
Słuchacze LUTW przed Farą Poznańską   fot Maria Błaszczak

Q
Uczestnicy Rajdu „Po Morenie”      fot. Jan Błaszczak
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wanym z okazji Dnia Seniora. Inicjato-
rem i organizatorem rewizyty był prze-
wodniczący Stowarzyszenia ULTW, dr 
Mikołaj Tomaszyk. Przy organizacji 
uroczystości pomagali mu Rada Progra-
mowa ULTW i  jej przewodniczący – 
Zbigniew Jankowski. Seniorom z Dąbia 
towarzyszył burmistrz Tomasz Ludwicki 
i skarbnik Anna Lewińska. Pobyt w na-
szych stronach goście rozpoczęli od wi-
zyty na Wydziale Nauk Politycznych 
i  Dziennikarstwa UAM (WNPiD) na 
Morasku w Poznaniu, po którym opro-
wadził ich mgr Marcin Pera. Po obiedzie 
wysłuchali wykładu na temat „Czym 

podróżujemy dzisiaj?”, który wygłosił 
pracownik naukowy WNPiD, dr Miko-
łaj Tomaszyk. Następnie udali  się do 
Łęczycy, gdzie w  Domu Kultury „Nad 
Wirynką” czekali na nich gospodarze – 
słuchacze LUTW z Lubonia, zaprzyjaź-
nieni seniorzy z Gminy Komorniki oraz 
goście związani z  naszą społecznością, 
a wśród nich: burmistrz Lubonia Mał-
gorzata Machalska, przewodniczący Rady 
Gminy Komorniki – Marian Adamski, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Komornikach – Antoni Pawlik i dy-
rektor Ośrodka Kultury w  Luboniu – 
Regina Górniaczyk. Po przywitaniu 

uczestników i wystąpieniach rozpoczę-
ły się występy artystyczne. Jedną z atrak-
cji przygotowaną dla seniorów był występ 
Reginy Zajączek z Rogalinka. Ta sympa-
tyczna „gaduła” opowiadała zabawne 
blubry i pierdoły w gwarze poznańskiej. 
Gwoździem programu był barwny wy-
stęp kabaretu „Humoreska”, działającego 
w  ramach ULTW pod kierownictwem 
Barbary Przybylskiej. Organizatorzy za-
dbali o poczęstunek i oprawę muzyczną. 
Przygotowano słodki poczęstunek, owo-
ce i napoje. Goście przywieźli również 
smaczne domowe wypieki, które upiekły 
panie z  Dąbia. Spotkanie przebiegało 

w serdecznej atmosferze. Seniorzy mie-
li okazję do rozmów, wspólnej zabawy 
i tańca. Burmistrz Miasta Luboń wręczy-
ła drobne upominki wszystkim uczest-
nikom spotkania i  zadeklarowała chęć 
dalszej współpracy mającej na celu inte-
grację seniorów. Deklaracje o współpra-
cy potwierdzili również pozostali przed-
stawiciele samorządu, obecni na spotka-
niu. Wszyscy stwierdzili, że integracja 
seniorów, ich zadowolenie i radość oraz 
aktywność są bardzo ważne i nie mają 
limitów wiekowych. Rewizyta zakończy-
ła się w późnych godzinach wieczornych 
i  zapewne trwałaby dłużej, gdyby nie 

Q
Rewizyta seniorów z Dąbia – spotkanie w DK „Nad Wirynką”   fot. Jan Błaszczak

długa droga po-
wrotna gości.

Rajd Walentyn-
kowy
3 lutego piechurzy 
z LUTW, w ramach 
zajęć Sekcji Tury-
styki Pieszej i Kra-
joznawczej, wyru-
szyli na trasę wio-
dącą ulicami Lubo-
nia do północnych 
granic miasta na 
teren szacht po-
znańskich, by ak-
tywnie spędzić czas 
na świeżym powie-
trzu. Z okazji zbli-
żającego się Święta 
Zakochanych Sek-
cja zorganizowała 
rajd pod hasłem: 
„Kijki dla Walente-
go”. Wyszliśmy na 
zimowy spacer 
z  placu Edmunda 
Bojanowskiego 
i  ulicami: Ponia-

towskiego, Kościuszki i  Niezłomnych 
dotarliśmy do terenów dawnych wyro-
bisk gliny, dostarczanej niegdyś do oko-
licznych cegielni, licznie działających 
w tej okolicy. Obecnie teren ten stanowi 
ciekawy pod względem przyrodniczym 
i rekreacyjnym obszar, na którym poja-
wiła się bujna roślinność oraz wiele ga-
tunków ptaków, ryb i płazów. Rady Osie-
dli Fabianowo-Kotowo i  Świerczewo 
zagospodarowały ten zaniedbany teren. 
Wykonano asfaltowe alejki, przy których 

ustawiono kosze na śmieci i ławki oraz 
umieszczono drogowskazy z  nazwami 
stawów i  ścieżek. Powstały dwie trasy: 
Przyrodnicza i  Geograficzna Ścieżka 
Dydaktyczna z  kolorowymi tablicami 
informacyjnymi, z  których można do-
wiedzieć  się o  tutejszej �orze i  faunie 
oraz historii i  zachodzących zmianach 
na tym terenie. Zbudowano taras wido-
kowy na brzegu stawu oraz przygotowa-
no miejsce na ognisko. W ostatnim cza-
sie od ul. Niezłomnych Luboń wykonał 
chodnik, który łączy nasze miasto z tym 
atrakcyjnym terenem rekreacyjnym. Po 
długim spacerze, po zatoczeniu pętli 
i przejściu ponad 6 km, powróciliśmy na 
miejsce startu. Przy kawie i  deserach 
lodowych w Bistro „Zielona Krowa” miło 
spędziliśmy czas wspominając „dawne 
czasy”.    M. Jan Błaszczakowie

Savoir-vivre w korespondencji
Wolne popołudnia sprzyjają błogiemu 
lenistwu, ale również zdobywaniu 
wiedzy, co doskonale udowadniają 
seniorzy z Lubońskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku. 23 stycznia od-
był się wykład poświęcony korespon-
dencji. Jednak zamiast listów były 

maile, a adresowanie kopert zastąpi-
ły posty na facebooku. Pani Joanna 
Humerczyk tym razem wprowadziła 
słuchaczy w bezkres Internetu, który 
również ma swoje zasady i  reguły. 
Seniorzy nie tylko poznali podstawo-
we zasady korespondencji interneto-
wej, ale także zobaczyli jak funkcjo-
nują social media. Mamy nadzieje, ze 
spotkanie zachęci seniorów do ko-
rzystania z Internetu i jego nieogra-
niczonych możliwości.

Q
Przedstawiciele gości (z Dąbia) i gospodarze (lubonianie) podczas spotkania inte-
gracyjnego w Ośrodku Kultury w Łęczycy. Centralnie – przewodniczący Stowarzy-
szenia ULTW, Mikołaj Tomaszyk.   fot. Jan Błaszczak

Q
Uczestnicy Rajdu Walentynkowego na tle stawu Edy   fot. Jan Błaszczak

Q
Między kiczem a sztuką – spotkanie ze słuchaczami LUTW w Ośrodku Kultury
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QQ Po uroczystości Świętej Bożej Ro-
dzicielki, która rozpoczyna nowy rok 
kalendarzowy, 2 stycznia, tradycyjnie 
rozpoczęły się odwiedziny duszpasterzy 
w naszych domach (kolęda). Jak zawsze 
nasi duszpasterze mogli liczyć na pomoc 
zaprzyjaźnionych ojców oblatów. W tym 
roku kapłanom pomagał ojciec Krzysz-
tof OMI – nasz „honorowy” wikariusz. 
Podczas tegorocznych odwiedzin, oprócz 
tradycyjnych obrazków, para�anie otrzy-
mywali na pamiątkę broszurkę „Jesteśmy 
napełnieni Duchem Świętym wydaną 
przez Kurię Metropolitalną w  Pozna-
niu, ze słowem wstępnym i  błogosła-
wieństwem abp. Stanisława Gądeckiego 
oraz zdjęcie ukazujące naszą otynkowa-
ną świątynię z �gurą św. Jana Pawła II 
z głównego ołtarza. Na odwrocie zdjęcia 
zawarto najważniejsze informacje dla 

para�an (godziny Mszy św., udzielania 
sakramentów, godzin otwarcia biura pa-
ra�alnego i inne). Kolędowanie zakoń-
czono 22 stycznia.
QQ 4 stycznia, po raz pierwszy od mo-

mentu powstania para�i, dwie grupy – 
Stowarzyszenie Żywego Różańca i Para-
�alny Zespół Caritas – miały spotkanie 
opłatkowe z udziałem ks. proboszcza. 
Nie zabrakło na nim wspólnej modli-
twy, śpiewu kolęd i oczywiście słodkiego 
poczęstunku.
QQ W połowie stycznia zamontowano 

w  naszym kościele drzwi spełniające 
wymogi ppoż. przy zakrystii i wejściu 
na chór.
QQ 21 stycznia odbyło  się spotkanie 

opłatkowe jednej z  liczniejszych grup 
w naszej para�i – ministrantów.

H.G.

Z parafii św. Jana Pawła II
Matka Boża z Fatimy
Parafia zakupiła nową 
figurę Matki Boskiej 
Fatimskiej, która 13 
stycznia została poświę-
cona. Odtąd będzie no-
szona podczas procesji 
w każdy 13. dzień mie-
siąca. W  uroczystości 
wziął udział Mariusz 
Drapikowski – twórca 
m.in. ołtarzy adoracji 
Najświętszego Sakra-
mentu, które w ramach 
dzieła „12 Gwiazd 
w Koronie Maryi Kró-
lowej Pokoju”, w drodze 
do różnych miejsc prze-
znaczenia na świecie 
(świątyń) kilkakrotnie 
z a t r z y my w a ł y   s i ę 
w Sanktuarium bł. Ed-
munda Bojanowskiego 
w Luboniu (np. Gwiaz-
da Kazachstanu). Arty-
sta podzielił się z obec-
nymi swoimi przeżyciami.

Po staropolsku
W sobotę, 27 stycznia, o  godz.  17 
w  Sanktuarium bł. Edmunda Boja-
nowskiego odbyło się „Staropolskie 

kolędowanie” z  Jackiem Kowalskim 
i  zespołem „Monogramista JK”. 
W przerwie siostry służebniczki Ma-
ryi zaprosiły obecnych na poczęstu-
nek w budynku Centrum Duchowo-
ści bł. E. Bojanowskiego.

Kolędowanie  
Arionu
W niedzielę ,  21 
stycznia po wieczor-
nej mszy św. w  ko-
ściele parafialnym 
można było wysłu-
chać koncertu kolęd 
zespołu  „ Ar ion”. 
Wśród śpiewaków 
był lubonianin Zbi-
gniew Ścigocki, który 
dodatkowo zapowia-
dał  w ykony wane 
przez „Arion” utwo-
ry.

HS, RWoj

Z parafii św. Barbary

Q
Święcenie nowej �gury w para�i św. Barbary – Matki 
Boskiej Fatimskiej    fot. Rafał Wojtyniak

Q
Występ zespołu „Arion” w kościele św. Barbary. Na 1. planie 
– lubonianin Zbigniew Ścigocki   fot. Rafał Wojtyniak

27 lutego mija 80 lat od mę-
czeńskiej śmierci Sługi Bo-
żego, ks. Stanisława Streicha. 
W tym dniu w kościele pw. 
św. Jana Bosko o  godz.  18 
odbędzie się uroczysta Msza 
święta w intencji rychłej jego 
beaty�kacji. Głównym cele-
bransem będzie ks. biskup 
Zdzisław Fortuniak. Przed 
Mszą św., na godz. 17.30 
grupa modlitewna zaprasza 
na rozważania różańcowe. 
Po uroczystościach będzie można zaku-
pić �lm dokumentalny na płycie DVD 
oraz najnowszą książkę o księdzu Stani-
sławie Streichu pt. „Błogosławiona krew”, 
której autor, ks. Wojciech Mueller, jest 
postulatorem w uroczyście rozpoczętym 
w październiku 2017 r. procesie beaty-
�kacyjnym.
Okrągła rocznica to też dobra okazja, 
by przybliżyć postać kapłana zamor-

d o w a n e g o  p r z e d 
80. laty podczas nie-
dzielnej mszy św. dla 
dzieci, oraz poznać 
okoliczności tragedii 
i reperkusje. Przypo-
mnijmy, że temat ten 
szeroko opisują też 
lokalne wydawnictwa: 
„Luboń i  okolice – 
dzie je  osadnictwa 
i  dziewięciu parafii” 
autorstwa Stanisława 

Malepszaka, czy „Roczniki Histo-
ryczne Lubonia” tom 3 i 4, w których 
znajdziemy szczegóły tragedii, a tak-
że fotoreportaż z pogrzebu czy opra-
cowanie – „Sprawa ks. Streicha na 
łamach prasy w 1938 roku”. Wszyst-
kie pozycje są dostępne w siedzibie 
redakcji „WL” przy ul.  Wschodniej 
23 A/ 62.

(I)

Wspomnienie ks. S. Streicha

Jasełka na ludowo
W niedzielę, 28 stycznia, Zespół Pieśni 
i Tańca „Chludowianie” zaprezentował 
przedstawienie jasełkowe. Ponad pięć-

dziesięcioosobowa grupa tancerzy 
zaangażowała  się również w  oprawę 
muzyczną Mszy świętej o  godz.  12. 
Przy dźwiękach kapeli ludowej pięknie 

Z parafii św. Jana Bosko

Zespół „Chludowianie” z programem artystycznym w kościele pw. 
św. Jana Bosko   fot. Augustyn Moliński

Z PARAFII
zabrzmiały polskie kolędy i pastorałki. 
Parafianie, licznie zgromadzeni w ko-
ściele, mogli zobaczyć historię o przyj-
ściu Jezusa na świat w niecodziennym 
wydaniu. Wykonawcy zaprezentowali 
widowisko składające się z tańców lu-
dowych z różnych rejonów Polski. Były 
krakowiaki, tańce wielkopolski, siar-

czyste oberki, senty-
mentalny kujawiak, 
tańce z rejonu Beskidu 
Niskiego oraz majesta-
t y c z n y  p o l o n e z . 
A  wszystko to w  pięk-
nych, kolorowych i ory-
ginalnych strojach ludo-
wych, odpowiednich dla 
każdego z regionów.

Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie” 
działa już od 18 lat. W zajęciach z tań-
ca i śpiewu ludowego uczestniczą dzie-
ci już od 3.  roku życia. Bierze udział 
w licznych festiwalach krajowych i za-
granicznych. Mamy nadzieję, że nie był 
to ostatni koncert tego zespołu w Lu-
boniu. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy uczestniczyli w tym wyda-
rzeniu oraz zaangażowali  się w  jego 
organizację.   

Marta Molińska-Glura

Odpust
W tym roku 31 stycznia – wspomnienie 
św. Jana Bosko i  odpust para�alny – 
przypadł w  środę. Uroczystą sumę 
o godz. 18 odprawił ks. biskup Grzegorz 
Balcerek.    (I)

Q
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2 lutego obchodziliśmy kolejny, 22. Świa-
towy Dzień Życia Konsekrowanego. 
Ustanowił go w 1997 r. św. Jan Paweł II 
chcąc, by przypadał w święto O�arowa-
nia Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicz-
nej). Wybierając ten dzień, Papież Polak 
zwrócił uwagę, że o�arowanie Syna Bo-
żego, którego symbolem jest przyniesie-
nie Go do świątyni, to wzór dla tych, 
którzy poświęcają swe życie Bogu.
W 1. tomie „Rocznika Historycznego”, 
wydanego w 2012 r. przez Stowarzysze-
nie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lu-
bońskie” przedstawiliśmy 25 osób kon-
sekrowanych (w tym 6 kobiet) związa-
nych z Luboniem, które przed wyborem 
formacji duchowej mieszkały w grani-
cach obecnego miasta. Każdorazowo na 
łamach „Wieści” prezentujemy też syl-
wetki kolejnych lubonian, którzy przy-
jęli święcenia w  ostatnich latach. 
W  2015  r. dołączył do tego grona ks. 
Bartosz Federowicz z para�i pw. św. Jana 
Bosko (czytaj: „WL” 06-2015, str. 9) oraz 
s. Marta Kowalczyk (Klasztor Sióstr 
Karmelitanek Bosych) z para�i św. Bar-
bary („WL” 08-2015, str. 50), a w sierpniu 
2016  r. Joanna Jurga (Instytut Córek 
Maryi Sióstr Szkół Pobożnych – pijarki) 
z tej samej para�i („WL” 09-2016, str. 34). 

W  maju 2017  r. święcenia kapłańskie 
przyjął Jędrzej Machalski, również ze 
wspólnoty żabikowskiej („WL” 06-2017, 
str. 8).

Zachęcamy do lektury biogramów „na-
szych” konsekrowanych przedstawionych 
w  1.  tomie „Rocznika Historycznego 
Lubonia” (do nabycia w Redakcji „Wie-
ści Lubońskich”, ul. Wschodnia 23A/62) 
oraz w „Wieściach Lubońskich”.

HS

Konsekrowani z Lubonia

Q
Ks. Jędrzej Machalski z para�i św. Bar-
bary wyświęcony w maju 2017 r.   fot. 
Rafał Wojtyniak

QQ W styczniu w publicznym przed-
szkolu przy ul. Klonowej hucznie 
obchodzono święto babci i dziadka. 
Każda z siedmiu grup przygotowała 
swój indywidualny występ z tej okazji. 
Babcie i dziadkowie mogli podziwiać 
umiejętności wokalno-taneczne swo-
ich wnucząt podczas popołudniowych 
przedstawień.
QQ W minionym miesiącu w  naszym 

przedszkolu mieliśmy tydzień wiedzy 
o Antarktydzie. Jest to część naszego 
planu rocznego, według którego pozna-

jemy kontynenty świata. Poznaliśmy 
już Azję i Amerykę Północą. Podczas 
poznawania mroźnej Antarktydy stwo-
rzyliśmy wystawę z pingwinami i zorzą 
polarną, a nawet udało nam się malo-
wać śniegiem.
Wiele radości sprawiła dzieciom zabawa 
na śniegu. Dzięki sprzyjającym warun-
kom atmosferycznym udało nam  się 
skorzystać z uroków zimy, czyli poszaleć 
na śniegu podczas zimowych zabaw 
i przeprowadzić doświadczenia z lodem.

Anna Ławniczak

U Małych Talentów

Q
Efekty działań w ramach Tygodnia Antarktydy w przedszkolu „Małe Talenty”

Podczas wizyt duszpaster-
skich w  domach parafian 
księża mają zwyczaj obda-
rowywać gospodarzy oka-
zjonalnymi wydawnictwami. 
W para�i św. Jana Pawła II 
była to w tym roku ponow-
nie broszura wydana przez 
Kurię Metropolitalną w Po-
znaniu, przygotowana na 
nowy Rok Duszpasterski, 
poświęcony tematyce Ducha 
Świętego i sakramentu bierz-
mowania. Jej tytuł to: „Jeste-
śmy napełnieni Duchem 
Świętym” – stanowiący mot-
to pierwszego etapu dwulet-
niego (2017-2019) programu 
duszpasterskiego. Ilustrowa-
ną broszurę opatrzył komen-
tarzem ks. proboszcz Marcin 
Węcławski. Słowo wstępne-
zamieścił ks. abp Stanisław 
Gądecki – Przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Pol-
ski.

Para�a św. Barbary przygo-
towała z okazji tegorocznej 
kolędy kolejne wydawnictwo 
tematyczne. Na 100-lecie 
odzyskania niepodległości 
Ojczyzny 1918-2018 opra-
cowała folderek „Polscy 
Święci w Luboniu” obrazu-
jący �gury świętych z ołtarza 
kościoła para�alnego w Ża-
bikowie : św. Stanisława Biskupa i Mę-
czennika (1030-1079), św. Stanisława 
Kostki (1550-1568) i  św. Kazimierza 
Królewicza (1458-1484) oraz wizerunki 

świętych z lubońskich świątyń: św. Jana 
Pawła II (1920-2005), św. Maksymilia-
na Marię Kolbego (1894-1941), bł. 
Edmunda Bojanowskiego (1814-1871 
oraz Sługę Bożego ks. Stanisława Stre-
icha (1902-1938) – proboszcza para�i 
św. Jana Bosko.

HS

Kolędowo

Q
Dla przypomnienia – historyczna pamiątka kolędy 
w żabikowskiej para�i w roku tysiąclecia chrztu 
państwa polskiego (1966)

Q
Pierwsza strona archidiecezjalnej bro-
szury rozdawanej w para�i św. Jana 
Pawła II – „Jesteśmy napełnieni Duchem 
Świętym!”

Q
Okładka kolędowego wydawnictwa 
parafii św. Barbary – figury świętych 
z ołtarza żabikowskiej świątyni (cen-
tralnie umieszczony św. Stanisław 
Kostka – patron młodzieży – ma być 
opiekunem szkoły katolickiej budo-
wanej na miejscu dawnych salek, 
gdzie stała figura). Na tylnej okładce 
– wizerunki: św. Jana Pawła iI, św. 
Maksymiliana Kolbego, bł. Edmunda 
Bojanowskiego i ks. Stanisława Stre-
icha, wewnątrz – tekst „Boże coś Pol-
skę” zilustrowany obrazem Chorągwi 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
1553 r. z wieńcem herbów ziemskich 
wyrażających polityczną jedność 
Rzeczypospolitej
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dził ratownik medyczny, by nauczyć 
nas, jak udzielać pierwszej pomocy. 
Dowiedzieliśmy się m.in. jak wygląda 
pozycja bezpieczna, co zrobić, gdy ktoś 
ma krwotok z  nosa oraz jak wiązać 
bandaż. Wszyscy też znamy numer 
ratunkowy 112. Dzieci chętnie i ak-
tywnie brały udział w zajęciach. Na 
koniec każdy otrzymał dyplom i uścisk 
ręki Pana Pikusia.
QQ Nasz comiesięczny cykl warsztatów na-

ukowych w styczniu przebiegł pod hasłem 

„Tajemnicza substancja: skrobia”. Skrzaty 
mieszały skrobię z  wodą, tworząc nie-
zwykłą substancję, która posłużyła im 
do zabaw. Gagatkom najwięcej radości 
sprawiło „grzebanie” i „taplanie się” w ta-
jemniczej mieszaninie. Przed najstarszą 
grupą stało trudniejsze zdanie: każdy 
Chochlik używając dodatkowo balona, 
stworzył swojego własnego gniotka. Nowa 
zabawka wywołała wiele entuzjazmu i ra-
dości wśród przedszkolaków.

(ChS)

OŚWIATA

QQ Już kilka dni po przywitaniu nowe-
go roku w niepublicznym przedszkolu 
przy ul. Szkolnej odbył się bal karna-
wałowy. Tego dnia pojawiły się wróżki, 
motylki, pszczółki, diabły, czarowni-
ce, kotki, mim, różne postaci z bajek: 
Elza i Anna, Pingwin z Madagaskaru, 
Myszka Miki i Mini, a nawet zaszczyciła 
nas swoja obecnością przedstawiciel-

ka służby zdrowia. Do wspól-
nej zabawy ruszyły wszystkie 
dzieci, począwszy od naszych 
maluszków, a skończywszy na 
starszakach i ciociach z przed-
szkola.
QQ Dzieci poznały tajniki pro-

cesu zamrażania i  rozmra-
żania, a przy okazji rozmów 

o lodzie pamięcią 
wróciły do pysz-
nych wakacyjnych 
lodów na paty-
kach. Skrzaty po-
stanowiły także 
skorzystać z zi-
mowej pogody 
i  wybrać  się na 
przedszkolny 
plac. Powstał 
minibałwan, była 
wojna na śnieżki oraz inne 
kreatywne zabawy naszych 
Gagatków i Chochlików.
QQ W minionym miesiącu 

nasze przedszkole odwie-

W Chatce Skrzatka

Q
Balik przebierańców w przedszkolu „Chatka Skrzatka”

Q
Wizyta ratownika medycznego w Chatce Skrzatka z maskotką o nazwie Pan Pikuś

Z Tajemniczej Wyspy
QQ Nowy rok dzieci z  niepublicznego 

przedszkola przy ul. Kopernika 4 roz-
poczęły bardzo ambitnie i ciekawie. Każda 
grupa wiekowa uczestniczyła w zajęciach 
metodą projektu edukacyjnego. Dbając 
o wszechstronny rozwój dzieci, powstało 
wiele działań kształcących ich samodziel-
ność, kreatywność oraz zaangażowanie. 
Przedszkolaki wspólnie z nauczycielem 
wybrały tematy badań w zależności od 
ich zainteresowań, potrzeb i wieku. Za-
planowano niezapomniane wyjścia, wy-
cieczki oraz rozmowy z ekspertami. Przy 

współpracy ze środowiskiem rodziców 
każda grupa utworzyła oryginalne kąciki 
zainteresowań, powstała wystawa prac 
przestrzennych, która najlepiej oddała 
poczucie sprawstwa wśród wszystkich 
uczestników projektu. Tematy realizo-
wane w ramach projektu to: „muzyka”, 
„zegary”, „zwierzęta domowe”, „kosmos”, 
„świat dinozaurów”, „samochody”, „od 
nasionka do rośliny”. Wszystkim gratu-
lujemy pomysłów i efektywnych metod 
edukacyjnych.
QQ Styczeń to także czas, w którym przed-

szkolaki zaprosiły swoich ukocha-
nych dziadków z okazji ich święta. 
Występ artystyczny z pewnością na 
długo pozostanie w  ich pamięci, 
a  śpiew, taniec i  przedstawienie 
wnucząt to najlepszy prezent dla 
babci i dziadka.

Katarzyna Stępień

Występy dla babć i dziadków 
w przedszkolu „Tajemnicza 
Wyspa”

Q
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OŚWIATA 

QQ Drugi stycznia był wielkim dniem 
w  niepublicznym przedszkolu przy ul. 
Kopernika 10, ponieważ powitaliśmy Nowy 
Rok. Poznaliśmy też tradycje noworoczne 
w innych krajach. Przedszkolaki dowie-
działy się, jak mierzymy czas, dlaczego 
dzień jest taki krótki zimą. Poznaliśmy 
rodzaje zegarów: zegar słoneczny, wodny, 
piaskowy oraz mechaniczny. Utrwalili-
śmy nazwy dni tygodnia i miesięcy. Dzie-

ci wysłuchały bajki „O 12 miesiącach” 
i nauczyły się piosenki „U zegarmistrza”.
- Zima śniegiem nie sypie, a  mimo to 
nasi milusińscy w ramach „Kolorowych 
miesięcy” wybrały się w podróż do tej 
krainy. Tego dnia przedszkole opanował 
kolor biały. Dzieci utworzyły zaprzęgi 
jak w baśni „Królowa Śniegu” i wyru-
szyły w  podróż pełną niespodzianek, 
wesołych zabaw i eksperymentów. Aby 
podróż  się udała, potrzebna była wy-

Z Czarodziejskiego Ogrodu obraźnia, a  tej przecież dzieciom nie 
brakuje. Rozmawialiśmy o bohaterach 
naszych bajek. W pracach plastycznych 
można było obejrzeć ulubione z  nich 
postacie.
QQ Niedawno obchodziliśmy Światowy 

Dzień Pluszowego Misia. Kubuś Puchatek, 
jako zupełnie wyjątkowy miś, ma swoje 
osobne święto 18 stycznia. Przedszkola-
ki świętowały razem z bohaterem bajki 
i jego przyjaciółmi. Zbierały marchew-
ki dla Królika, goniły Kłapouchego, aby 
złapać jego ogon. Odgadywały zagadki 
Sowy Mądrej Głowy, degustowały miody 
o różnych smakach. To był fajny, słodki 
dzień, a jego efektem były piękne por-
trety Kubusia Puchatka.
QQ Babcia i Dziadek to jedne z najważ-

niejszych postaci w życiu dziecka. Sza-
nujemy ich za dobroć, wyrozumiałość, 
cierpliwość oraz ogromne doświadczenie 

życiowe. Pamiętajmy o tym, iż są oso-
bami, którym zawdzięczamy większość 
wspaniałych chwil z dzieciństwa. Wreszcie 
nadszedł długo oczekiwany przez dzie-
ci dzień, w  którym gościliśmy babcie 
i dziadków. Dużo wcześniej rozpoczę-
ły się przygotowania. Dzieci uczyły się 
wierszy, piosenek oraz walca. Redagowały 
oraz ozdabiały zaproszenia. Wykonały 
piękne laurki i upominki. Każdy występ 
nagrodzono gromkimi brawami. Senio-
rzy włączyli  się do zabawy. W  miłym 
i serdecznym nastroju biesiadowaliśmy 
przy pysznych smakołykach.
QQ Jak to w karnawale – same bale, które 

są tradycją naszego przedszkola. Panie 
dołożyły wszelkich starań, aby wystrój 
placówki wprowadził dzieci w radosny 
nastrój i zachęcił do zabawy. Pięknie ude-
korowana sala zapełniła się przedszkola-
kami, zmienionymi we wróżki, księżnicz-

ki, piratów oraz 
innych boha-
terów z  bajek. 
Bawiliśmy  się 
fantastycznie. 
Były konkursy 
oraz zdrowe 
przekąski.

Małgorzata 
Perlińska-Bara-

niak

Q

QQ Nowy Rok przywitał dzieciaki z Nie-
publicznego Przedszkola nr  5 przy ul. 
Osiedlowej Bajecznym Balem Karnawa-
łowym, który odbył się 16 stycznia. Sala 
numer 6 zamieniła się w Bajeczny Zamek, 
w którym wybrzmiewały karnawałowe 
utwory zza konsolety DJ-a. Każde dziecko 
było przebrane za swoją ulubioną postać, 
bohatera. Dodatkowo dla dzieci przygo-
towane były zdrowe upominki oraz wy-
stęp profesjonalnego tancerza i zabawy 
animatora.
QQ W styczniu świętowaliśmy Dzień Bab-

ci i Dziadka. Dzieci z każdej grupy na tę 
okazję przygotowały krótki występ arty-

styczny oraz słodki poczę-
stunek dla swoich bliskich.
QQ Styczeń pożegnał  się 

z przedszkolem koncer-
tem muzycznym pt. „Elvis, 
Quinn, Jackson, Madonna, 
The Beatles, czyli ikony 
popkultury i rocka”, w wy-
konaniu grupy „Artand-
music”. Występ pomógł 
dzieciom poznać największe 
hity muzyki popularnej 
oraz nauczył rozpozna-
wać prawdziwą gwiazdę.

Lidwina Antkowiak

U Wesołych Sportowców

1 lutego w godzinach 17-19 Szkoła Podstawowa nr 2 
rozbrzmiewała muzyką. W  zabawie karnawałowej 
tłumnie uczestniczyli uczniowie klas trzecich: b, c, e 
oraz g. Opiekę nad uczniami sprawowały wychowaw-
czynie: R. Markiewicz, M. Olejniczak, M. Kostecka, I. 
Podżerek. Co do oprawy muzycznej, DJ spisał się na 
medal, prezentując świetne, zróżnicowane utwory, 
starsze i  najnowsze przeboje. Jednym słowem – dla 
każdego coś miłego. Uczniowie klas trzecich po raz 
pierwszy uczestniczyli w dyskotece szkolnej, która na 
długo zostanie w ich pamięci.

WS

Dyskoteka 
trzecioklasistów

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu „Czarodziejski Ogród”

Q
Pierwsza dyskoteka trzecioklasistów z Cieszkowianki   
fot. Władysław Szczepaniak

Q
Podczas baliku 
u Wesołych Spor-
towców dzieci uczy-
ły się tańczyć 
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�zycznej – wypis z dowodu osobistego 
potwierdzającego imię i nazwisko oraz 
miejsce zamieszkania.
2. Projekt aktu założycielskiego szkoły 
lub placówki publicznej.
3. Projekt statutu szkoły lub placówki.
4. Opinie straży pożarnej i stacji sanitar-
no-epidemiologicznej o warunkach bez-
pieczeństwa i higieny w budynku, w któ-
rym będzie  się mieścić szkoła lub pla-
cówka i najbliższym jego otoczeniu.
5. Wykaz nauczycieli przewidzianych do 
zatrudnienia w szkole lub placówce pu-
blicznej, wraz z informacją o ich kwali-
�kacjach.
6. Zobowiązanie do zapewnienia warun-
ków działania szkoły lub placówki, w tym 
bezpiecznych i higienicznych warunków 
nauki, wychowania i opieki oraz zobowią-
zanie do przestrzegania przepisów doty-
czących szkół i placówek publicznych.

7. Pozytywna opinia kuratora oświaty 
– w przypadku przedszkola publicznego.
W związku z powyższym informuję, ze 
Urząd dysponuje dokumentacją, w któ-
rej PSP wyraziło pozytywną opinię 
dotyczącą stanu bezpieczeństwa poża-
rowego na terenie Przedszkola. Ponad-
to dostarczono opinię sanitarną, która 
opiniuje pozytywnie budynek przed-
szkola przy ulicy Kopernika 10A pod 
względem wymagań higieniczno-sani-
tarnych. Dostarczono także zaświad-
czenie Starosty Poznańskiego o doko-
naniu zmiany sposobu użytkowania 
dwóch budynków mieszkalnych w za-
budowie bliźniaczej na przedszkole. 
Starosta nie wniósł sprzeciwu w  sto-
sunku do tego zgłoszenia.
Odnosząc się do dotacji, które otrzymu-
je placówka, kontrole dotyczące prawi-
dłowości wykorzystania tych dotacji nie 
wykazały nieprawidłowości.
Mogę również zapewnić, że Urzędnicy 
rzetelnie przeanalizowali te dokumenty.  

oprac. Romualda Suchowiak
Kierownik Wydziału Oświaty Zdrowia i Kultury

OŚWIATA

QQ W styczniu zakończyły  się impre-
zy związane z Dniem Babci i Dziadka. 
Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 
przygotowały występy z myślą o swoich 
najbliższych. Były to przedstawienia te-
atralne, słodkie poczęstunki i upominki 
wykonane własnoręcznie przez wnuczki 
i wnuków. Gwiazdeczki po raz pierwszy 
gościły w przedszkolu babcie i dziadków, 

a Kropelki – po raz ostatni. W te wyjąt-
kowe dni panowała radosna atmosfera, 
gdyż nie od dzisiaj wiadomo, że babcie 
i dziadkowie wnoszą do przedszkolnych 
wnętrz wiele ciepła i życzliwości, okazując 
swoją bezwarunkową miłość do wnucząt.
QQ Ten miesiąc zakończył balik karna-

wałowy, podczas którego dzieci – prze-
brane za bohaterów bajek i zwierzątka 

Z Pogodnego Przedszkola

Bal przebierańców w Pogodnym Przedszkolu

– tańczyły i bawiły się w rytm popular-
nych utworów muzycznych. W  barw-
nych, fantazyjnych kostiumach pojawili 
się: Bob Budowniczy, Elza i Anna z „Kra-
iny Lodu”, Harry Potter, Myszka Miki, 
kilku Batmanów i Spidermenów, Kapitan 
Ameryka z Marvel Comics, piraci, stra-
żacy i policjanci. Nie ma przedszkolaka, 
który nie lubiłby baliku przebierańców. 
Nawet dzieci najbardziej nieśmiałe oraz 

te najmłodsze, po raz pierwszy biorące 
udział w dużej imprezie przedszkolnej, 
chętnie pląsały i uczestniczyły w konkur-
sach. Przedszkolaki po baliku wróciły do 
swoich sal i do końca dnia miały na sobie 
wymyślne i kolorowe stroje, ciesząc się, 
że raz na jakiś czas można wyglądać jak 
bajkowy bohater swoich marzeń.

Iwona Kmiecik

Q

W związku z tym, że zamieszczony na 
Państwa łamach artykuł „Przedszkole 
Publiczne” („WL” 01-2018, str. 43) w ra-
mach cyklu „Z listu do redakcji”, w spo-
sób pośredni godzi w wizerunek naszej 
placówki, chciałabym skorzystać z prawa 
do odpowiedzi.
W odpowiedzi na wątpliwości, wyrażo-
ne przez anonimowego czytelnika, czu-
ję się w obowiązku wyjaśnić wszystkim 
zainteresowanym (czego, być może przez 
nieuwagę, nie zrobiła Pani Kierownik 
WOZiK Luboń w  swojej odpowiedzi), 
że Przedszkole „Czarodziejski Ogród” 

spełnia wszystkie niezbędne wymogi 
formalne, w tym w obszarze będących 
przedmiotem troski czytelnika przepisy 
przeciwpożarowe, niezbędne do wydania 
zezwolenia na prowadzenie działalności. 
Fakt ten, w  okresie 7-letnich starań 
o  zmianę statusu placówki, był przez 
stosowne służby wielokrotnie potwier-
dzany. Budynek przedszkola jest obiek-
tem 3-kondygnacyjnym (z pewnością 
nie jest to domek jednorodzinny) o łącz-
nej powierzchni użytkowej ok. 690  m 
kw, mogącym pomieścić sporą liczbę 
wychowanków, zaakceptowanym jako 

List do redakcji

Odpowiedź z Czarodziejskiego Ogrodu
przedszkolna placówka oświatowa już 
w 2010 r.
Nadto, pragnę wyjaśnić, że publiczny 
lub niepubliczny status przedszkola jest 
w tym kontekście zupełnie bez znacze-
nia – nadal przebywają w nim dzieci, 
mające prawo do bezpiecznych warun-
ków pobytu. Moje zdziwienie budzi 
ewentualność, że ktokolwiek mógłby 
tę sprawę widzieć inaczej, jak również 
fakt podnoszenia ww. wątpliwości wła-
śnie w chwili uzyskania wyczekiwane-
go przez nas i  naszych rodziców ze-
zwolenia.

Dokumentacja dotycząca budynku 
(w  tym stosowne decyzje, m.in. Pań-
stwowej Straży Pożarnej i  Sanepidu) 
pozostają w dyspozycji Urzędu Miasta 
Luboń. Obiekt od 2010 r. podlega sys-
tematycznej kontroli upoważnionych 
organów państwowych i  samorządo-
wych, nie odnotowaliśmy w tym czasie 
zastrzeżeń.
Z poważaniem

Grażyna Pawłowska
Dyrektor Publicznego Przedszkola  

„Czarodziejski Ogród”

Na wstępie pragnę podziękować za zain-
teresowanie się sprawą przedszkola „Cza-
rodziejski Ogród” z ul. Kopernika („WL” 
01-2018, str. 43 – przyp. red.). Po przeczy-
taniu artykułu w „Wieściach Lubońskich”, 
a konkretnie odpowiedzi z Urzędu Miasta, 
stwierdzam, iż nic ona nie wnosi do po-
stawionego pytania. Informacje te można 
znaleźć w Internecie jako ogólnodostępne, 
a wynikające z ustawy. Czy Państwo mogą 
pociągnąć temat dalej i uzyskać konkretną 
odpowiedź, czy Urząd dysponuje doku-
mentacją, która potwierdza, że Straż Po-
żarna dokonała odbioru całego budynku, 
a  nie tylko parteru? Ma to wpływ na 
liczbę dzieci, którą przedszkole mogłoby 
przyjąć, biorąc pod uwagę m2 przypada-
jące na 1 dziecko. Następnie, przebywanie 
dzieci na piętrze byłoby niezgodne z pra-
wem, a po trzecie – co z przyznanymi tej 
placówce do tej pory dotacjami?

Urząd napisał, że za sprawdzenie przy-
gotowania obiektu do pobytu dzieci są 
odpowiedzialne odpowiednie służby. Ale 
czy urzędnicy następnie rzetelnie prze-
analizowali te dokumenty?

Michał

Odpowiedź
Uprzejmie informuję, że Przedszkole 
„Czarodziejski Ogród” funkcjonuje obec-
nie w dwóch formach: jako przedszkole 
niepubliczne i  przedszkole publiczne. 
W  budynku, w  którym mieszczą  się 
obydwa przedszkola funkcjonuje również 
żłobek. Przy każdym wpisie do rejestru, 
właściciel przedszkola dostarczał nie-
zbędne do rejestracji czy wydania decy-
zji, dokumenty:
1. Kopia statutu lub innego dokumentu 
stanowiącego podstawę funkcjonowania 
osoby prawnej, a  w  przypadku osoby 

List do redakcji

Riposta na odpowiedź urzędnika
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Od stycznia br. na boisku sportowym przy Szko-
le Podstawowej nr  2 rozpoczął  się remont na-
wierzchni. O komentarz na temat tych prac po-
prosiliśmy zastępcę burmistrza, Mateusza Miko-
łajczaka – Dotychczasowa nawierzchnia była 

użytkowana przez 10 lat. Nastąpiło ogromne zu-
życie materiału. Ze względu na bezpieczeństwo 
i  zdrowie dzieci, które korzystają z  boiska, na-
wierzchnia musi być wymieniona na nową. Na 
istniejącą podbudowę betonową zostanie położona 

warstwa stabilizująca 
i amortyzująca, a następ-
nie nowa trawa piłkarska 
o wysokości 60 mm, wy-
pe ł niona  miesz anką 
gumy i piasku kwarcowe-
go. Pracę powinny  się 
zakończyć wiosną tak, 
aby młodzież szkolna 
mogła korzystać z obiek-
tu jeszcze w  bieżącym 
roku szkolnym.
Jak  się dowiedzieliśmy, 
w  późniejszym terminie 
zostanie również odnowio-
ne ogrodzenie.
Od stycznia br. boisko 
przeszło pod trwały zarząd 
Szkoły Podstawowej nr 2. 

Wcześniej kuratelę nad 
obiektem pełnił LOSiR.

Władysław Szczepaniak

Nowa jakość boiska SP2

Q
Zrywanie poprzedniej, sztucznej nawierzchni z płyty boiska sportowego przy 
Szkole Podstawowej nr 2   fot. Władysław Szczepaniak

QQ Latem ubiegłego roku za pośred-
nictwem „Wieści” wyszła na jaw spra-
wa nieprawidłowości �nansowych 
przy realizacji remontu w Szkole Podstawowej nr 3, 
wykrytych przez planowaną kontrolę wewnętrzną. 
Na pytania zadane wtedy władzom miasta przez 
rodziców padły lakoniczne odpowiedzi. Władze 
przyznały, że zawiadomiły organy ścigania, które 
wszczęły postępowanie w sprawie. Zapowiedziały 
też przekazywanie dalszych informacji. Od tego cza-
su nigdzie nie znalazłam żadnych wiadomości na 
ten temat., ani w szkole, ani w lokalnych mediach, 
również w „Informatorze Miasta”, ani też na stro-
nie Urzędu, które przecież po to między innymi 
są, by informować mieszkańców. Dyrektor szkoły 
pozostał ten sam, nie słyszałam nic o jakichś kon-
sekwencjach. Czy więc ustalenia kontrolne były nie-
prawdziwe?   (rodzic)

Odp.: Z uwagi na toczące się postępowanie związane 
z przedmiotową sprawą, nie ma obecnie możliwości 
udzielania na ten temat informacji.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Nieprawidłowości  
w SP 3

Nadszedł czas pełno-
letności. Mamy już 
dowód – dowód Wa-
szego zaufania. Naj-
ważniejszy w  życiu. 
Osiemnastka to 
może jeszcze nie czas 
podsumowań, ale… 
Nie będę pisała o na-
uce języków, to prze-
cież oczywiste. Po-
dzielę  się myślami 
o tym, co nas tworzy.
Nasza historia to 
czas i miejsce niesa-
mowitych spotkań. 
Ludzi stąd od uro-
dzenia, przybyłych 
do Lubonia na dłuższy czas i gości z da-
lekich krajów. Każda rozmowa zostawi-
ła cegiełkę w naszej szkole. Ilu z Was – 
czytających te słowa – ma swój epizod 
związany z Germanem? Nasza przestrzeń 
jest otwarta dla każdego, nawet jeśli nie 
zostaniesz na dłużej, porozmawiamy, 
razem pośmiejemy się lub uronimy łzę, 

wysłuchamy i postaramy się pomoc, je-
śli pomoc jest potrzebna. Otwartość 
i radość tworzą naszą atmosferę, w któ-
rej większość chce być dłużej. Ilu słucha-
czy zostało przyprowadzonych „na siłę” 
i na okres próbny? Nie boję się stwier-
dzić, że chyba wszyscy przedłużyli okres 
próbny z własnej woli na kilka lat. Są też 

e pi z o dy  „ skoków 
w bok” (wiemy, wiemy, 
ale udajemy, że nie wie-
my). To wielka radość 
dla nas! Cudownie jest 
usłyszeć, panie Wojtku, 
że niemiecki o  7.30 
w  poniedziałek moty-
wuje Pana na cały ty-
dzień. Doceniam bar-
dzo, chłopcy, że przy-
chodzicie na zajęcia 
w piątek na 18 jak i gru-
pę 9-latków, która nie 
chce mieć ferii… Pa-
miętamy o  wszystkich 
innych słuchaczach 
i osobach im towarzy-

Osiemnastka szkoły German szących, informujących nas o  tym, że 
wypadł im ząb, przynoszących nam 
kamienie z  wycieczki, zostawiających 
informację na tablicy, że pani Wioleta 
jest naj, naj, naj….o regularnym święto-
waniu tłustego czwartku o każdej porze 
roku. A to tylko kilka chwil z tych 18. lat 
a jednak już kawałek historii.
Czerpcie tę dobrą energię – kto ile po-
trzebuje, bo mam nadzieję, że u nas jej 
nigdy nie zabraknie. Również dzięki 
Wam! 

Joanna Skórska

Wiersz w stylu limeryku, napisany przez 
lektorkę Szkoły „German”.

Osiemnastka Germana

Chciałam kupić kartkę w EMPiKu
Wiadomo, tu kartek bez liku
Znalazłam tę z sową
Odkryłam rzecz nową
Zawrę życzenia w prostym szyku

Osiemnastka …., na torcie sowa
Wypowiada mądre słowa
A niech to czort
NAUKA to jej Schlagwort
Rzecz dla mądrych nie nowa

Języków obcych nauczać trzeba
Wszak język obcy to kawałek chleba
Da rozeznanie w świecie
W polskim i obcym powiecie
Jak się powiedzie, uchyli kawałek nieba

W Germanie uczą języki różne
Praktyczne, zawodowe, podróżne
Zawsze z pasją i oddaniem
Zdaniem uczniów z powołaniem
Starania nie idą w próżnię

Weźmy die deutsche Sprache
Możesz go wykuć na blache
I szprechać jak Niemiec
Wyczują wnet żeś cudzoziemiec
I będą nieźle lachen

A taki English chociażby
Myślą, że mówić może każdy
Ale niech jeden z drugim
Wymówi jakimś cudem
Comfortable, mountain, biodegradable 
i requiem

Na tapetę wchodzi Franҫaise
Niby każdy może parler
A jak napisać coś należy
Niech mi każdy wierzy
Najzdolniejszy wyłoży się

Na japoński przyszedł czas
Próbował nie jeden i nie jeden raz
Wychodziły z tego jaja
By powiedzieć sayonara
O Nipponie nauka poszła w las

Weźmy język wschodniego sąsiada
Jeden mówi – radziecki, ruski – drugi 
powiada
Jakby nie patrzeć na niego
Nie ma języka bardziej śpiewnego
Gorbaczowowi pobłagadarit nada

Nooo, a España i Español
Taki Enrique, Julio lub Carol
Sprawią, że opanujesz język w mig
Niepotrzebny będzie żaden trik
Będziesz ablać jak ten troll

Zapomniałam o jakimś języku?
Wybaczcie, jest ich bez liku
To kwestia czasu, żeby w GERMANIE
Zjawili się Panowie i Panie
Chcący się uczyć w naszym klubiku

Czas tak prędko wszystkim hula
Od Januarego aż do Jula
W Septembrze znów początek roku 
będzie
Zastęp uczniów w GERMANIE zasią-
dzie
Zaśpiewajmy dziś Asi – Alleluja!!!

Małgorzata Mikulicz
Luboń, 3 lutego 2018

Q
Odpalenie tortu z okazji 18. urodzin Szkoły „German”

Q
Świętowanie urodzin Szkoły „German”
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Warszawiacy najlepsi
Styczeń jest tradycyjnie miesiącem, 
w którym hala LOSiR-u jest zdomino-
wana przez młodych piłkarzy. Turniej 
rocznika 2006, który odbył się 7 stycznia 
stał na bardzo wysokim poziomie i kilka 
drużyn zademonstrowało bardzo doj-
rzałą jak na 12-latków grę. Świetnie za-
prezentowała  się drużyna UKS Białe 
Wilki Warszawa, która w wielkim �nale 
pokonała Lecha 13 Poznań. Mecz o trze-
cie miejsce to triumf Sparty Oborniki, 
która okazała się lepsza od UKS Jedynki 
Luboń. Najlepszym zawodnikiem został 
Szymon Sepioł (UKS Białe Wilki), bram-
karzem – Bruno Szopiński (Sparta Obor-
niki), a królem strzelców – Maksymilian 
Krzyśków (UKS Białe Wilki). Wybrano 
też piątkę gwiazd, znaleźli  się w  niej: 
Kacper Bartoszewski (UKS Białe Wilki), 
Jan Sarbaczewski (Sparta Oborniki), 
Piotr Wilczak (UKS Białe Wilki), Kamil 
Cieślak (Lech  13 Poznań) i  Stanisław 
Kaptur (Lech 13 Poznań). Nagrodą spe-
cjalną uhonorowano największego „pe-
chowca” turnieju – Adama Bąkiewicza 
(UKS Białe Wilki), który do momentu 
kontuzji zdecydowanie należał do wy-
różniających się zawodników.

Rocznik 2009 i 2010
W sobotę, 13 stycznia, w ramach kolej-
nego turnieju Luboń Cup rywalizowali 
zawodnicy rocznika 2010. Najmłodsi 
adepci futbolu pokazali swoje umiejęt-
ności oraz wielkie zaangażowanie. 
W meczu o trzecie miejsce Warta Poznań 

pokonała Piłkarską Szkółkę Gniezno 3:1. 
W �nale zespół Canarinhos Skórzewo, 
grając niezwykle skutecznie, zwyciężył 
Szkołę Futbolu Luboń 3:0. Za najlepsze-
go bramkarza uznano Piotra Moryto-
-Nijakowskiego (Canarinhos), królem 
strzelców został Mateusz Walczak (War-
ta), a  tytuł gracza turnieju przypadł 
Wojtkowi Rybickiemu (Canarinhos).
14 stycznia turniej dla rocznika 2009 
zdominowały zespoły spoza Wielkopol-
ski. Po emocjonujących meczach w fazie 
grupowej oraz pucharowej w  wielkim 
�nale zagrali UKS Dwójka Gubin oraz 
Widok Skierniewice. Piłkarze z Gubina 
wygrali 3:0. Byli bardzo skuteczni. Wi-
dok atakował, a Dwójka strzelała gole. 
Trzecie miejsce przypadło zespołowi 
Szkoły Futbolu Gniezno, a czwarte zajął 
Lech Poznań – rocznik 2010. 

Wyrównany poziom 2008
Po rywalizacji grupowej, zespoły z rocz-
nika 2008 utworzyły dwie grupy: Ligę 
Mistrzów – rywalizacja o miejsca 1 – 4, 
oraz Ligę Europy – mecze o pozostałe 
miejsca. W  Lidze Europy najlepsi byli 
gracze AP Błękitni Owińska. W  Lidze 
Mistrzów Warta Gorzów okazała  się 

lepsza od Canarinhos, wygrywając 2:1. 
Mecz o  złote medale pomiędzy UKS 
Śrem, a Dwójką Gubin był bardzo emo-
cjonujący i  na sekundy przed jego za-
kończeniem był remis 2:2. Jednak roz-
kręcający się ze spotkania na spotkanie 
podopieczni trenera Sebastiana Biało-
brzeskiego okazali się skuteczni i w ostat-

Styczniowe turnieje i zakończenie
Luboń Cup 2017-2018

nich minutach zdobyli zwycięskiego gola. 
Było to drugie zwycięstwo śremskiego 
zespołu w tegorocznej edycji Luboń Cup. 

Puchar został w Luboniu
Szkoła Futbolu w  ostatnich sekundach 
meczu zapewnia sobie zwycięstwo. 
W ostatnim meczu turnieju dla rocznika 
2007 zmierzyły  się zespoły Avii  I Ka-
mionki i Szkoły Futbolu Luboń. Na dwie 
minuty przed końcem spotkania był 
bezbramkowy remis, który dawał zawod-

nikom Avii triumf. Zawodnicy SF jednak 
nie rezygnowali i  ich desperackie ataki 
przyniosły efekt. Zdobyli dwie bramki 
w końcówce spotkania i mogli cieszyć się 
z sukcesu, na który swoją postawą nie-
wątpliwie zasłużyli. Inne drużyny też 
demonstrowały dobry poziom. Trenerzy 
zgodnie stwierdzili, że ich podopieczni 

robią systematycznie postępy, a że ktoś 
akurat strzela jedną bramkę więcej, wca-
le nie oznacza, że za tydzień nie będzie 
odwrotnie. Organizatorzy wyróżnili piąt-
kę zawodników: Przemysława Szumiłow-
skiego – bramkarza Avii  I Kamionki, 
Mikołaja Odolanowskiego (Szkoła Fut-
bolu Luboń), Jakuba Szalaty (Lech Po-
znań FA), Oskara Leszczyń-
skiego (Avia  II Kamionki) 
i Jakuba Stranza (Orlik Po-
znań). Najlepszym strzelcem 
został Oliwier Kowalewski 

Q
Przed �nałem rocznika 2006, z lewej – zwycięski zespół Szkoły Futbolu Marcina Drajera (niebieskie stroje), z prawej (na zielono) 
– Sparta-Oborniki

Q
Lech 13 Poznań z rocznika 2006

Q
Zdjęcie grupowe z turnieju rocznika 2010 (13 stycznia)

Q
Król strzelców w roczniku 2006–  Mak-
symilian Krzyśków (UKS Białe Wilki 
Warszawa)

cd.  
obok
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(Chrobry Gniezno), a bram-
karzem Jakub Rogowski (SF 
Luboń). Tytuł najlepszego 
zawodnika turnieju przepadł 
Piotrowi von Oppeln Broni-

kowskiemu (Akademia Piłkarska Dę-
biec).

Podsumowanie cyklu
W sobotę, 3 lutego, zakończył się tego-
roczny cykl turniejów piłkarskich dla 
dzieci i młodzieży Luboń Cup. Rywali-
zacja w  roczniku 2006 w  hali LOSiR 
zakończyła  się zwycięstwem zespołu 
Szkoły Futbolu Marcina Drajera. Zespół 
prowadzony przez trenera Michała Ro-
kickiego okazał się lepszy od podopiecz-
nych Waldemara Kamińskiego ze Spar-
ty Oborniki. Trzecie miejsce zajęli za-
wodnicy Szkoły Futbolu Luboń. Zawod-
nicy Leszka Balcerka okazali  się lepsi 
w rzutach karnych od Arkonii Szczecin. 
Trener szczecinian, Rafał Sinkowski, 
mimo pechowej porażki był bardzo za-
dowolony z  postawy swojego zespołu 
oraz chwalił poziom sportowy i organi-

zację Luboń Cup. Podczas uroczystości 
wręczenia nagród uczestnikom Luboń 
Cup, Zastępca Burmistrza Lubonia, Ma-
teusz Mikołajczak, podziękował organi-
zatorom za pracę nad profesjonalnym 
zorganizowaniem tych coraz bardziej 
prestiżowych rozgrywek. Wyraził też 
zadowolenie, że tak liczne grono entu-
zjastów futbolu odwiedza Luboń i po-
święca swój czas na udział w sportowej 
rywalizacji. Prezes LOSiR-u, Michał 
Kosiński, zaprezentował krótkie podsu-
mowanie cyklu turniejów Luboń Cup 
2017-2018: uczestniczyło w  nim 112 
drużyn reprezentujących 57 klubów z aż 
7 województw. Wystąpiło ponad 1300 
zawodników. Rozegrano prawie 400 
meczów, w których padło ponad 1400 
bramek. Wiele wskazuje na to, że dzięki 
współpracy z partnerami Turnieju, przy-
szłoroczna edycja będzie miała między-
narodowy charakter.
Kolejna edycja Luboń Cup (sezon 2018-
19 już w listopadzie. Grać będą zawod-
nicy roczników od 2011 do 2007. Dzię-
kujemy Partnerom turnieju: Starostwu 

Q
Najlepszy bramkarz rocznika 2006 – 
Bruno Szopiński ze Sparty Oborniki
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Adrian Szynka jest lubonia-
ninem. Swoją edukację roz-
począł w Szkole Podstawo-
wej nr  2. Po ukończeniu 
Gimnazjum nr 2 kontynu-
ował naukę w liceum o pro-
�lu sportowym pod patro-
natem klubu „Warta Po-
znań”. Adrian pochodzi 
z rodziny sportowej. Mama 
(Anna) trenowała kajakar-
stwo, natomiast ojciec (Ro-
bert) był długoletnim za-
wodnikiem Stelli Luboń, 
w której grał od reaktywacji 
klubu w  1992  r. do roku 
2008.

Gdzie i kiedy zaczęła się Twoja przy-
goda z piłką nożną?

W wieku 6 lat rozpo-
cząłem treningi 
w UKS Jedynka, któ-
rego trenerem był 
Lech Bartkowiak. 
Z  klubem tym od-
niosłem wiele sukce-
sów drużynowych 
i  indywidualnych, 

między innymi zostałem wybrany naj-
lepszym zawodnikiem Wielkopolski 
w 2008 roku. Następnym krokiem było 
moje przejście do juniorów Warty Po-
znań.

Lubonianin w Warcie Poznań
Rozmowa z wychowankiem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” 
Luboń – Adrianem Szynką, który obecnie występuje w roli pomocnika 
w drugoligowej Warcie Poznań

Powiatowemu, Urzędowi Miasta Luboń 
oraz Wielkopolskiemu Związkowi Piłki 
Nożnej za wsparcie organizacji turnie-
ju. Patronat medialny sprawowali: „Nasz 
Głos Poznański” i portal e-luboń. Dzię-
kujemy sponsorowi technicznemu – 
�rmie Orlico Sport – za nagrody dla 
najlepszych zawodników.

Marek Giese

Lista zwycięzców Luboń Cup  
2017-2018:
Progres Gorzów – rocznik 2010
Stella Luboń – rocznik 2009
UKS Śrem – rocznik 2008
Progres Gorzów – rocznik 2007
UKS Białe Wilki Warszawa – rocznik 
2006
Canarinhos Skórzewo – rocznik 2010
Dwójka Gubin – rocznik 2009
UKS Śrem – rocznik 2008
Szkoła Futbolu Luboń – rocznik 2007
Szkoła Futbolu Marcina Drajera – rocz-
nik 2006.

Adrian Szynka – wy-
chowanek UKS 
Jedynka Luboń, 
zawodnik Warty 
Poznań

Jak to się stało że z Lubonia tra�łeś do 
seniorów Warty?
Na jednym z turniejów zostałem zauwa-
żony przez trenera juniorów, Marcina 
Winickiego, który zaproponował mi 
testy i  przejście do tego poznańskiego 
klubu.

Grasz jako pomocnik w drugoligowej 
Warcie Poznań. Zakończyliście rundę 
jesienną 2017-2018 w ścisłej czołówce, 
co obecnie daje możliwość awansu do 
pierwszej ligi. Jak oceniasz szanse na 
awans?
Bardzo dobrze rozpoczęliśmy sezon, co 
przed przerwą zimową dało nam 3. miej-
sce. Teraz ciężko trenujemy. Obecnie 
zaplanowano nam obóz w Turcji, by jak 
najlepiej przygotować się do rundy wio-
sennej. Wszyscy w klubie chcą awansu 
i szanse są naprawdę duże. Reszta pozo-
staje tylko w naszych głowach i nogach.

Jakie masz plany na przyszłość?
Plany na przyszłość są związane oczy-
wiście z piłką nożną. Chciałbym konty-
nuować przygodę, w  przyszłym roku, 
mam nadzieję, już w pierwszoligowej 
Warcie Poznań. Nie ukrywam, że moim 
wielkim marzeniem jest zagranie 
w  ekstraklasie. Co przyniesie czas, 
to się okaże.

Dziękujemy za  rozmowę i  życzymy 
dalszych sukcesów.

Podczas długoletniego pobytu w Warcie, 
Adrian był testowany w takich klubach 
jak: Pogoń Szczecin, Podbeskidzie Biel-
sko-Biała i Puszcza Niepołomice. Warto 
dodać, że oprócz zamiłowania do piłki 
nożnej zdolny piłkarz z  Lubonia jest 
również zapalonym wędkarzem i uczest-
niczy w różnych zawodach wędkarskich.

Władysław SzczepaniakQ
Adrian Szynka przy piłce, w akcji w 2-ligowym meczu Warty Poznań z Polonią Bytom

Q
Adrian Szynka (z prawej) podczas meczu ligowego Warty Poznań z Radomiakiem 
w Radomiu, który zakończył się remisem 0:0

Q
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Zuzia wystąpi w GPP
W Poznaniu odbyło  się 3. Grand Prix 
Wielkopolski w tenisie stołowym senio-
rek i  seniorów. W  walce o  awans do 
Grand Prix Polski wystartowało 65 za-
wodników z całego województwa wiel-
kopolskiego, wśród nich także liczna 
grupa reprezentantów LKTS Luvena 
Luboń. Awans do turnieju ogólnopol-
skiego wywalczyła kadetka, Zuzanna 
Sułek. To największy sukces w jej karie-
rze podczas zawodów seniorskich. Bar-
dzo dobre miejsca zajęły Anita Chudy 
– 4 oraz Maja Zielińska – 5 w  stawce 
złożonej głównie z zawodniczek I-ligo-
wych. Wiktoria Frelich zajęła 10. Loka-
tę. Zdecydowanie najlepiej wśród senio-
rów zaprezentował się Maciej Wiśniew-
ski, który po bardzo interesujących 
spotkaniach zakończył turniej na 3. miej-
scu. W „32” najlepszych seniorów Wiel-
kopolski zostali sklasy�kowani następu-
jąco: Daniel Welke (17-20) i Piotr Koł-
dyka (21-24). Michał Deigsler zajął 
miejsce w grupie 37-40, Hubert Spycha-
ła w  41-44. Turniej był dla większości 
zawodników sprawdzianem aktualnej 
formy przed Finałem Pucharu Polski 
Kobiet i Mężczyzn.

1. miejsce Weroniki
Bardzo dobrze zaprezentowali  się nasi 
tenisiści stołowi podczas 3. Grand Prix 
Wielkopolski Kadetek i  Kadetów. Im-
preza odbyła się w sali sportowej w Ple-
szewie. Lubonianie walczyli o awans na 
3. Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów, 
które odbędzie  się od 23 do 25 marca 
w Drzonkowie. Limit imienny do zawo-
dów ogólnopolskich posiadają: Zuzanna 
Sułek (5. miejsce w Polsce) i Patryk Pyśk 
(6. miejsce). W zawodach uczestniczyło 
65 młodych tenisistów stołowych z całej 
Wielkopolski. W Objezierzu bardzo do-
brze zaprezentowali  się Weronika Do-
mbka, Natalia Piechota, Wiktoria Frelich 
i  Damian Pyśk, którzy zajęli czołowe 
pozycje. Turniej wygrała bardzo pewnie 
Weronika Dombka. W  finale zagrał 
młodzik Damian Pyśk. Grając z zawod-
nikami o 4 lata starszymi zajął ostatecz-
nie dobre, 3. miejsce. Natalia Piechota 
awansowała do pół�nału, a turniej skoń-
czyła na 5.  pozycji, Wiktoria Frelich 
wywalczyła 7. miejsce.

Wyniki naszych pozostałych zawodni-
ków: 25-28 Michał Antkowiak, 29-32 
Ignacy Bogajewski, 29-32 Jan Stando, 
33-36 Kacper ZROL, 37-40 Mikołaj Zrol, 
41-44 Amadeusz Podbylski.

Przed imprezą ogólnopolską
Trzeci turniej Grand Prix Wielkopolski 
Młodziczek i Młodzików sezonu 2017-
2018, rozgrywek pod patronatem Wiel-
kopolskiego Związku Tenisa Stołowego, 
miał miejsce w Poznaniu i odbył się 27 
stycznia. Rywalizowało 78 zawodników. 
Z  LKTS Luvena Luboń wystartowali, 
w  kategorii młodziczek: Julia Gładysz 
i Ola Wasinkiewicz oraz młodzicy Jan 
Stando, Michał Antkowiak, Filip Boro-
wiak, Bartek Sułek i Kacper Zrol. Nasi 
reprezentanci stoczyli wiele zaciętych, 
interesujących i stojących na wysokim 
poziomie pojedynków. Najlepiej wypadła 
Julia Gładysz, która uplasowała  się na 
4. Pozycji (startowało 30 zawodniczek). 
Najwyższe miejsca wśród 52 młodzików 
zajęli: Filip Borowiak – 8 i Janek Stando 
– 9. Do zajęcia lepszych lokat zabrakło 
niewiele. Limit imienny do 3. Grand Prix 
Polski posiada Damian Pyśk.
Wyniki pozostałych reprezentantów 
LKTS-u: 13-14 Ola Wasinkiewicz; 15-16 
Michał Antkowiak, 23-24 Kacper Zrol, 
37-38 Bartek Sułek.

Dwa razy na pudle!
W niedzielę, 21 stycznia odbywały  się 
zawody �nałowe Pucharu Polski edycji 
województwa wielkopolskiego. Zwycięz-
cy awansowali do rozgrywek central-
nych. Tenisistki LKTS-u rywalizowały 
w Gnieźnie. W pierwszym meczu wy-
grały z  MKS TS Warta Oborniki 4:0. 
W spotkaniu �nałowym przegrały z do-
świadczonymi zawodniczkami I ligi – KS 
Stella Niechan Gniezno 4:0. W Luboniu 
gospodarze, którzy jako jedyni grają 
w III lidze, spotkali się z zespołami II-
-ligowymi. W pierwszym meczu poko-
nali LKS Burza Drzeczkowo 4:2. W �-
nale, po wyrównanym i emocjonującym 
spotkaniu, przegrali z KS Stella Niechan 
Gniezno 4:2.
Drużyny z Gniezna były najwyżej skla-
sy�kowanymi zespołami, które rywali-
zowały w �nałach Pucharu Polski. Srebr-
ne medale dla LKTS-u należy uznać za 
duży sukces sportowy. To najlepszy 

Z LKTS-u

występ w Pucharze Polski w 10-letniej 
historii klubu. Dziewczyny zagrały 
w składzie: Anita Chudy, Maja Zielińska, 
Weronika Dombka i  Zuzanna Sułek. 
W  męskim zespole wystąpili: Daniel 
Welke, Piotr Kołdyka, Maciej Wiśniew-
ski i Patryk Pyśk.

5 medali w Wielkopolsce
4 lutego rozegrano w Luboniu Indywidu-
alne Mistrzostwa Wielkopolski Seniorek 
i  Seniorów w  Tenisie Stołowym. Celem 
zawodów było wyłonienie mistrzów wo-
jewództwa wielkopolskiego w grach poje-
dynczych i podwójnych. Startowała ósem-

ka reprezentantów LKTS Luvena Luboń. 
Największy sukces odniosła kadetka Zu-
zanna Sułek, która wywalczyła dwa meda-
le oraz awansowała na Indywidualne Mi-
strzostwa Polski Seniorów, które odbędą się 
w  Raszkowie 2-4 marca. Również dwa 
medale wywalczyła juniorka Anita Chudy, 
a  jeden medal zdobyła juniorka Maja 
Zielińska w grze podwójnej. Zawody stały 
na wysokim poziomie sportowym i orga-
nizacyjnym. Pojedynki składały się z wie-
lu fantastycznych wymian i dramatycznych 
starć. Pozostałe wyniki Indywidualnych 
Mistrzostw Wielkopolski Seniorów i Se-
niorek: gry pojedyncze seniorek – 7-8 Maja 
Zielińska, 9-12 Wiktoria Frelich, 9-12 
Kinga Rogalka; gry pojedyncze seniorów 
– 17-20 Daniel Welke, 21-24 Michał De-
igsler, 25-32 Piotr Kołdyka; gry podwójne 
seniorek – 2 Anita Chudy/ Agata Klabiń-
ska, 3-4 Zuzanna Sułek/ Maja Zielińska, 
5-6 Wiktoria Frelich/ Kinga Rogalka; gry 

podwójne seniorów – 9-13 Daniel Welke/ 
Michał Deigsler, 9-13 Piotr Kołdyka/ Ma-
rek Podobiński; gry mieszane seniorów/
ek – 3-4 Anita Chudy/ Paweł Żarski, 5-8 
Zuzanna Sułek/ Adrian Spychała, 9-12 
Maja Zielińska/ Wojciech Urban, 9-12 
Wiktoria Frelich/ Piotr Kołdyka, 9-12 
Kinga Rogalka /Daniel Welke.

Dwa zwycięstwa!
Drużyna LKTS-u odniosła na koniec 
pierwszej rundy rozgrywek w  3  lidze 
grupie mistrzowskiej dwa ważne zwy-
cięstwa na własnym obiekcie. W pierw-
szym meczu pokonała UKS Daniszyn 

7:3, a w drugim 6-4 zwyciężyła z UKS 
Piast Ostrzeszów i utrzymała 1. miejsce 
w tabeli 3 ligi bez względu na pozostałe 
mecze ligowe, które dopiero się odbędą. 
W pierwszym meczu po deblach mogło 
być 4:2 dla gości, podobnie w  drugim 
meczu po deblach wynik mógłby być 
niekorzystny. W trudnych chwilach po-
znaje się charakter zespołu. Zawodnicy 
LKTS Luvena Luboń udowodnili, że nie 
brakuje im determinacji i  woli walki. 
Najważniejsze cele zostały osiągnięte 
w 100%, czyli zdobyte dwa punkty me-
czowe. Punkty zdobyli: Patryk Pyśk – 5, 
Daniel Welke – 4, Piotr Kołdyka – 3
Michał Deigsler – 1
Wyniki ligowe: LKTS Luvena Luboń – 
UKS Daniszyn 7:3; Active Nekla – UKS 
Piast Ostrzeszów 7:3, LKTS Luvena Lu-
boń – UKS Piast Ostrzeszów 6:4, Active 
Nekla – UKS Daniszyn 5:5

Piotr Ciszak

Q
Reprezentantki LKTS Luvena Luboń w Pucharze Polski kobiet

Q
Puchar Polski mężczyzn

Q
Młodziki LKTS-u z trenerem Adamem Adamczykiem
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QQ 18.01 – O  godz. 23.20 na ul.  Sikor-
skiego zatrzymano nietrzeźwego kierow-
cę �ata Seicento, u którego stwierdzono 
1,56 promila.
QQ 19.01 – Około godz. 7.10, z niestrze-

żonego parkingu na ul. Źródlanej skra-
dziono brązowego peugeota 508. Pojazd 
posiadał zabezpieczenia fabryczne – stra-
ty 35 000 zł.
QQ 19.01 – Ze sklepu „Rossmann” przy 

ul. Dębieckiej, tuż przed godz. 17 dwóch 
nieznanych sprawców dokonało kradzie-
ży perfum o łącznej wartości ok. 1 400 zł. 
Zabezpieczono nagranie monitoringu.
QQ 21.01 – Na ul. Makuszyńskiego o godz. 8 

zatrzymano nietrzeźwego kierowcę sa-
mochodu Alfa Romeo, u którego wyka-
zano 0,40 promila alkoholu.
QQ 23.01 – W sklepie „Netto” przy ul. Ża-

bikowskiej nieznany sprawca skradł 
portfel z dowodem osobistym, prawem 
jazdy, legitymacją rencisty oraz 45 zł.
QQ 23.01 – W godz. 17.42-18 na ul. Ża-

bikowskiej nieznany sprawca wszedł 
w posiadanie zagubionej karty płatniczej 
i  dokonał transakcji na łączną kwotę 
67,54 zł.
QQ 24/25.01 – W godz. 20-08 na ul. Ko-

narzewskiego nieznany sprawca włamał się 
do auta Renault Clio i ukradł akumula-
tor uszkadzając kabel masowy. Wartość 
strat 620 zł.
QQ 25.01 – Mieszkanka ul. Rivoliego, za 

pośrednictwem strony internetowej do-

konała 17.08.2017 r. zakupu butów i wpła-
ciła na podane konto ok. 260 zł. Dotąd 
nie otrzymała towaru ani zwrotu gotów-
ki.
QQ 26.01 – O  godz.  2 na ul. Północnej 

nieznany sprawca podpalił peugeota 508 
(straty 19 350 zł).
QQ 27.01 – O  godz. 00.40 na ul. Armii 

Poznań zatrzymano 53-letniego miesz-
kańca Kórnika kierującego peugeotem, 
któremu cofnięto uprawnienia.
QQ 27.01 – Na ul. Kopernika o godz. 16.15 

zatrzymano 23-latka, u którego w wy-
dychanym powietrzu stwierdzono 0,42 
promila alkoholu. Lubonianin posiadał 
sądowy zakaz kierowania pojazdami.
QQ 28.01 – Ujawniono zabójstwo w salo-

nie gier na ryneczku przy ul. Żabikowskiej 
(więcej czytaj: str. 19)
QQ 29.01 – W szkole Podstawowej nr 2 

o  godz. 8.20 siedmiolatek kopaniem 
i uderzaniem w brzuch naruszył niety-
kalność cielesną nauczycielki prowadzą-
cej zajęcia.
QQ 31.01 – Na ul. Powstańców Wlkp., 

o  godz. 15.30 zatrzymano 48-letniego 
lubonianina, który kierował samochodem 
Renault Clio mimo cofniętych uprawnień.

Na podstawie danych Policji
oprac. PPR

Warto przejrzeć też sondaż na str. 15 na 
temat bezpieczeństwa w Luboniu

QQ 01.01 – Ok. godz. 13, na ul. Wiejskiej 
zatrzymano nietrzeźwego, agresywnego 
39-latka, mieszkańca powiatu górowskie-
go, który kierował fordem mając 1,7 pro-
mila alkoholu w wydychanym powietrzu.
QQ 03.01 – O godz. 10.30 na ul. Miodowej 

zatrzymano mężczyznę u którego w miesz-
kaniu ujawniono 2 woreczki foliowe 
z narkotykami.
QQ 05.01 – Mieszkanka ul. Zielonej zgło-

siła, że 29.12.2017 r. za pośrednictwem 
Internetu dokonała zakupu pralki za 
634 zł, towaru ani zwrotu gotówki nie 
otrzymała.
QQ 06.01 – Zgłoszono, że 17.10.2017  r. 

nieznany sprawca, wykorzystując dane 
osobowe mieszkańca z ul. Sikorskiego, 
zawarł umowę kredytową z bankiem na 
zakup urządzenia gastronomicznego 
o wartości 5 000 zł.
QQ 09.01 – Około godz. 19.20 z korytarza 

piwnicy na ul. Poniatowskiego nieznany 
sprawca dokonał kradzieży dwóch regu-
latorów Donfoss ECL. Wartość strat: 
2  000  zł. Zabezpieczono monitoring 
z miejsca zdarzenia.
QQ 11.01 – Ok. godz. 16 na ul. 11 Listo-

pada zatrzymano kierującego samocho-
dem Renault, pomimo posiadanego 
zakazu.
QQ 12.01 – Na ul. Jana  III Sobieskiego, 

około godz. 17.30 nieznany sprawca skradł 
z niezamkniętego pojazdu plecak, w któ-
rym był m.in. dowód osobisty, prawo 
jazdy oraz dowód rejestracyjny �ata 
Punto.
QQ 12.01 – W godz. 8-12.45 na ul. Gra-

nicznej dokonano włamania do domu 
jednorodzinnego wybijając szybę w oknie. 
Nieznany sprawca skradł 2 laptopy, kon-
solę „Xbox One” oraz pieniądze. Łączna 
wartość strat 8 500 zł. Na miejscu prze-
prowadzono penetrację z udziałem psa 
tropiącego i zabezpieczono m.in. ślady 
daktyloskopijne.

QQ 12.01 – W godz. 15-19, na ul. Rydla 
poprzez podważenie okna tarasowego 
włamano się do domu jednorodzinnego 
i  dokonano kradzieży biżuterii. Straty 
20 000 zł. Na miejscu zabezpieczono ślad 
daktyloskopijne i  mechanoskopijne, 
struktury materiału oraz wymazy.
QQ 12.01 – W podobny sposób, poprzez 

podważenie okna tarasowego, włamano się 
do domu jednorodzinnego przy ul. To-
polowej skąd w godz. 18-22.05 dokona-
no kradzieży: pieniędzy, biżuterii, złote-
go zegarka i złotych spinek do koszuli. 
Straty 15 000 zł. Na miejscu zabezpie-
czono ślady.
QQ 12.01 – W godz. 18.10-21.40 na ul. 

Kurowskiego nieznany sprawca, podwa-
żając roletę zewnętrzną i wybijając szybę 
w oknie, włamał się do domu jednoro-
dzinnego, skąd skradł 2 zegarki �rmy 
„Fossil” oraz „Laurens”. Straty 1 200 zł. 
Na miejscu przeprowadzono penetracje 
z  udziałem psa tropiącego oraz ślady, 
w tym odwzorowania podeszwy obuwia.
QQ 12.01 – Mieszkaniec ul.  Północnej 

zgłosił nieotrzymanie telefonu komór-
kowego o  wartości 1  090  zł, który za 
pośrednictwem Internetu kupił 5 stycz-
nia.
QQ 12.01 – Na ul. Krótkiej o godz. 17.30, 

nietrzeźwy kierujący volkswagenem spo-
wodował kolizję. W  wydychanym po-
wietrzu stwierdzono 0,77 promila alko-
holu.
QQ 14.01 – Mieszkanka rejonu Starego 

Lubonia zgłosiła zamieszczenie na por-
talu społecznościowym zdjęcia o podło-
żu erotycznym.
QQ 14.01 – W godz. 20-21 na ul. Wschod-

niej zarysowano lakier samochodu Audi A4 
(strata 2 000 zł).
QQ 16.01 – Na ul. Wschodniej, z zapar-

kowanego, otwartego pojazdu nieznany 
sprawca dokonał kradzieży torby z ko-
smetykami – straty 705 zł.

POLICJA – STRAŻ

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

W minionym styczniu odnotowano: 1 zabójstwo, żadnego gwałtu 
czy rozboju, 5 kradzieży z włamaniem, 9 kradzieży (w tym 1 samo-
chód), żadnego samobójstwa, żadnego przestępstwa gospodarcze-
go, 1 przestępstwo narkotykowe, 0 fałszerstw, 8 oszustw (głównie 
dotyczyły zakupów przez Internet). Zatrzymano na gorącym uczyn-
ku lub w bezpośrednim pościgu 11 sprawców, 5 nietrzeźwych. Było 
też kilka zgłoszeń kierowania gróźb karalnych niekiedy połączonych 
z  przemocą domową, które najczęściej występują między byłymi 
małżonkami lub osobami żyjącymi w konkubinacie. Z oczywistych 
względów w kronice policyjnej tych interwencji nie podajemy. Pod-
czas patroli lubońscy policjanci wylegitymowali w pierwszym mie-
siącu 2018 roku 478 osób.

W styczniu Ochotnicza Straż Pożarna 
odnotowała 31 interwencji. Zdarzenia 
miały miejsce w Luboniu, Mosinie, na 
autostradzie A2, oraz na terenie gminy 
Komorniki.

QQ 01.01 – Luboń, ul. Żabikowska – po-
żar śmietnika,
QQ 01.01 – Łęczyca, ul. Poznańska – auto 

w rowie,
QQ 03.01 – Luboń, ul. Armii Poznań – 

pożar sadzy w kominie,
QQ 07.01 – Luboń, skrzyżowanie Fabryczna-

-Prusa – pomoc Zespołowi Ratownictwa 
Medycznego w wydostaniu się z błota,
QQ 08.01 – Walerianowo – wypadek sa-

mochodowy,

QQ 09.01 – Luboń, skrzyżowanie Ponia-
towskiego-Cmentarna – sorpcja substan-
cji ropopochodnej z powierzchni jezdni, 
QQ 10.01 – Komorniki, ul. Kolumba (Kom-

putronik) – sprawdzenie systemu zadzia-
łania systemu monitoringu,
QQ 13.01 – Luboń, ul. Morelowa – kolizja 

samochodowa,
QQ 13.01 – Luboń, ul. Topolowa – wy-

czuwalny, duszący zapach na ulicy; nie 
stwierdzono zagrożenia,
QQ 13.01 – Luboń, ul. Okrzei – pompo-

wanie wody z piwnicy,
QQ 13.01 – Poznań, ul. Głogowska – ko-

lizja samochodowa,
QQ 13.01 – Wiry, ul. Nowa – rozpoznanie 

zagrożenia; ustalono rozlaną substancję 
chemiczną w piwnicy, wezwano dodatkowe 
siły i środki Państwowej Straży Pożarnej 

z JRG6 Krzesiny, która zajmuje się neu-
tralizacją takich zagrożeń,
QQ 14.01 – Wiry, ul. Zespołowa – pożar 

samochodu,
QQ 14.01 – Luboń, skrzyżowanie ul. 11 Li-

stopada-Szymborskiej – zabezpieczenie 
zerwanej linii energetycznej do czasu 
przyjazdu Energetyki,
QQ 14.01 – autostrada A2 – pożar sa-

mochodu,
QQ 15.01 – Komorniki, ul. Wirowska – 

pożar sadzy w przewodzie kominowym,
QQ 15.01 – Luboń, Rondo Żabikowskie 

– sorpcja substancji ropopochodnej 
z powierzchni jezdni,
QQ 16,01 – Luboń, ul. Żabikowska (przy-

stanek autobusowy) udzielenie pomocy 
medycznej osobie nieprzytomnej,
QQ 18.01 – Wiry, ul. Zespołowa – pożar 

sadzy w kominie,
QQ 18.01 – Luboń, ul. 3 Maja – sprawdze-

nie przyczyny wyczuwalnego zapachu 
gazu (alarm fałszywy),
QQ 18.01 – Luboń, ul. 11 Listopada – po-

żar sadzy w przewodzie kominowym,

QQ 22.01 – Mosina, ul. Konopnickiej – 
pożar budynku gospodarczego,
QQ 22.01 – Poznań, ul. Zamysłowa – po-

żar garażu,
QQ 23.01 – Luboń, ul. Sobieskiego – po-

żar instalacji elektrycznej w  komisie 
samochodowym,
QQ 25.01 – Komorniki, skrzyżowanie 

Poznańska-Magazynowa – wypadek 
samochodowy,
QQ 25.01 – Komorniki, ul. Poznańska – 

wypadek samochodowy,
QQ 25.01 – Luboń, ul. Sikorskiego – otwar-

cie mieszkania,
QQ 26.01 – Luboń, ul. Północna – pożar 

samochodu,
QQ 27.01 – Komorniki (Castorama) – 

sprawdzenie przyczyny załączenia  się 
systemu monitoringu przeciwpożarowego,
QQ 28.01 – Luboń, ul. Żabikowska – po-

moc policji,
QQ 28.01 – Luboń ul. Żabikowska – oświe-

tlanie terenu dla policji.
Norbert Kaźmierczak

OSP

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826
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Baw się z nami - II 2018
imię i 

nazwisko

podpis

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych

na łamach “Wieści Lubońskich” w przypadku wygranej.

....................................................

....................................................adres
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Nasza krzyżówka

W styczniu wykonaliśmy łącznie 821 
różnych interwencji. Jak to bywa o  tej 
porze roku, strażnicy przypominają wła-
ścicielom nieruchomości o konieczności 
usunięcia z chodnika śniegu czy błota. 
Takich interwencji, mimo stosunkowo 
łagodnej zimy, odnotowaliśmy 107.
Wciąż mieszkańcy zgłaszają nam sygna-
ły o potencjalnym spalaniu nieczystości 
stałych w piecach do tego nieprzezna-
czonych. W styczniu strażnicy interwe-
niowali w tej sprawie 49 razy. W dwóch 
przypadkach na właścicieli posesji w po-
stępowaniu mandatowym nałożono 
grzywnę. Aby podnieść efektywność 
kontroli już 8 lutego br. wszyscy straż-
nicy przeszli szkolenie z zakresu pobie-
rania próbek popiołów w ramach czyn-
ności sprawdzających. W  wypadku 
wątpliwości, co stanowiło opał, pobrane 
próbki zostaną wysłane do koncesjono-
wanego laboratorium. Gdy jednoznacz-
nie zostanie w ten sposób udowodnione 
spalanie nieczystości stałych lub mate-
riałów zabronionych, takich jak choćby 
płyty wiórowe, meble itp., oprócz man-
datu karnego sprawca wykroczenia zo-
stanie obciążony również kosztami tego 
badania.

W dziedzinie ruchu drogowego w mi-
nionym okresie odnotowaliśmy 68 in-
terwencji. W głównej mierze dotyczyły 
nieprawidłowego postoju bądź zatrzy-
mania.
Piętnastokrotnie interweniowaliśmy 
w związku z zanieczyszczeniem miejsc 
publicznych.
Za niezachowanie zwykłych i naka-
zanych środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierząt nałożyliśmy 7 
mandatów karnych. Wszystkich in-
terwencji związanych ze zwierzętami 
było 13.
Wraz z  pracownikami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej wykona-
liśmy 4 kontrole w miejscach zamiesz-
kania osób korzystających z pomocy 
tej instytucji. Na rzecz MOPS-u dwu-
krotnie konwojowaliśmy też wartości 
pieniężne.
W styczniu przeprowadziliśmy ponadto 
dwa wspólne patrole z funkcjonariusza-
mi Komisariatu Policji w Luboniu.
Strażnicy miejscy dbali o bezpieczeństwo 
uczestników Orszaku Trzech Króli, 
a także wolontariuszy Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

SM

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

W związku ze spadkami temperatur Komisariat Policji w Luboniu apeluje 
o zwracanie uwagi na osoby, które mogą stać się o�arami wyziębienia. Nie 
bądźmy obojętni na widok wałęsających  się nietrzeźwych, samotnych lub 
bezdomnych, dla których zima jest wyjątkowo trudnym okresem. Szczegól-
nej uwagi wymagają osoby starsze oraz ubrane niestosownie do pory roku. 
O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby ratownicze, dzwoniąc na 
numer alarmowy 997 lub 112. Pamiętajmy również o funkcjonowaniu w na-
szym mieście Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Za jej pośrednic-
twem również możemy zgłosić Policji, że ktoś w danym miejscu potrzebuje 
pomocy i wsparcia. Wystarczy na mapie zgłosić zagrożenie z kategorii „bez-
domność” określając jego lokalizację. Możemy również dodać opis precyzując 
nasze zgłoszenie. Jednak pamiętajmy, jeśli ktoś potrzebuje natychmiastowej 
pomocy, należy działać szybko dzwoniąc na numery alarmowe.

KP Luboń

Nie daj im zamarznąć!

Poziomo:
 4.  książeczka studenta do 

wpisywania ocen
 7.  przenośna zasłona
 8.  fantazja, absurd
 9.  chłodnia, chłodziarka
 10.  zgorzelina
 11.  chodnik w kopalni
 13.  rodzaj głębokiego talerza
 15.  kochanka Nerona
 16.  legenda skandynawska
 17.  wyraz twarzy
 18.  czołg, zbiornik
 20.  jednostka ciśnienia
 25.  stępka
 27.  ukryta granica ogrodu
 28.  prawy dopływ Pilicy
 29.  nakrycie głowy w kra-

jach muzułmańskich
 30.  dawna nazwa nart
 31.  płynny składnik krwi
 32.  smakołyk, osobliwość, rzadkość

Pionowo:
 1.  brat Artemidy
 2.  pożyczka, konto dłużnika
 3.  rozpusta
 4.  wtargniecie, najazd
 5.  medytacja, rozmyślanie
 6.  siatka do wyławiania ryb z basenu
 12.  nowotwór
 13.  inaczej izolatka
 14.  oszust, spekulant
 15.  rodzaj pluszu
 19.  kalif, zięć Mahometa, mąż Fatimy
 21.  dłużnik wekslowy
 22.  szeroka siekiera ciesielska
 23.  butelka o smukłym kształcie
 24.  farma, gospodarstwo w Ameryce
 25.  młot do wbijania pali w ziemię
 26.  odcień koloru niebieskiego

oprac. Bernard Stachowiak

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 18 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca lutego, na kartce pocztowej, dostarczyć do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/62, patrz mapka str. 2) lub wrzucić do którejś ze niebieskich 
skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie miasta (przy Bibliotece Miejskiej – brą-
zowa, z  napisem „Wieści Lubońskie”). Wśród osób, które poprawnie odgadną 
hasło, wylosujemy nagrodę, którą ufundowała �rma MALIBU z ul. Sikorskiego.
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w  poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: 
„Rozpoczęły się bale karnawałowe”. Nagrodę wylosował: Robert Kołodziej z ul. 
Sobieskiego. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redak-
cji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy
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Z serca

Cieplutko witam wszystkich lubiących łamigłówki i od razu 
podaję rozwiązanie rebusu z poprzedniego numeru: „Styczeń 
mrozi, lipiec skwarem grozi”. Ciekawe, czy przysłowie się 
sprawdzi. Na razie gratuluję Krzysiowi Hadrychowi, który 
poprawnie odgadł hasło.
Znowu przygotowałam dla was rebusy (słyszałam, że je 
lubicie) i powtórnie rozwiązaniem są przysłowia. Pierwsze 
składa się z ośmiu, a drugie z czterech słów.
Życzę wszystkim udanych ferii

Pani Literka

Łamigłówki  
Pani Literki
Zagadki dla dzieci

QQ Z  okazji urodzin Kochanemu Sze-
ryfowi Cordellowi najlepsze życzenia 
składają „mieszkańcy” Kowbojskiego 
Miasteczka w Luboniu.
QQ Kochanej Babci Krysi z okazji uro-

dzin, dużo zdrowia, radości i uśmiechu 
życzą Kasia i Paweł z Kamilkiem.
QQ Kochanej Córce – Sandrze Wojcie-

chowskiej – z okazji 30. urodzin życzy-
my: odwagi i sił, sukcesów zawodowych, 
spełnienia marzeń i dużo miłości. Ro-
dzice B. i Sz.
QQ Stu lat i jednego dnia dłużej z okazji 

urodzin Sheri�a Cordella i Grandfathera 
życzy Kowbojskie Miasteczko w Luboniu.

QQ Wszystkiego najlepszego z okazji imie-
nin Doroty Przebierały życzą przyjaciele 
z kowbojskiego miasteczka.
QQ Z okazji urodzin Zbigniewa Henciel 

dużo zdrowia i szczęścia życzą rodzice 
z bratem.
QQ Wielce Czcigodnym Jubilatom Państwu 

Czesławie i Adamowi Tomaszewskim 
z  Lubonia, z  okazji złotego jubileuszu 
małżeństwa – zdrowia opieki Matki Bo-
żej Opiekunki Rodzin, wielu jeszcze lat 
wspólnego wędrowania przez życie w oto-
czeniu swoich bliskich, doczekania się 
kolejnych jubileuszów życzą wdzięczni 

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)

Zabawa polega na odgadywaniu cieka-
wych i charakterystycznych miejsc w Lu-
boniu. Prosimy określić, co przedstawia 
opublikowana fotografia i  gdzie 
obiekt się znajduje. Odpowiedzi można 
przesyłać (również pocztą elektronicz-
ną), dostarczać do redakcji (ul. Wschod-
nia 23 a lok. 62) albo wrzucać do nie-
bieskich skrzynek 
„Wieści Luboń-
skich” na terenie 
miasta. Kartki 
z   dopiskiem: 
„Zgadnij, co to” 
muszą być podpi-
sane imieniem 
i   nazwiskiem 
uczestnika kon-
kursu. Wśród 
tych, którzy nade-
ślą poprawne od-
powiedzi, rozlo-
sujemy upominki. 
P r o s i my  t e ż 
o nadsyłanie swo-
ich propozycji 
(fotogra�i).
Opublikowane 
w ubiegłym mie-
siącu zdjęcie 
przedstawiało du-
żych rozmiarów 
oświetloną kon-
strukcję w  for-
m i e  c h oi n k i 
świątecznej 
przed Centrum 

Handlowym „Factory Outlet” przy ul. 
Dębieckiej. Spośród poprawnych odpo-
wiedzi wylosowaliśmy tę, którą nadesła-
ła Magdalena Błasik z ul. Źródlanej. Po 
odbiór niespodzianki zapraszamy do 
redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62) w go-
dzinach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

za przyjaźń i oddanie Ewa i Jan Strugar-
kowie z rodziną.
QQ Dyrektorowi Szkoły Podstawowej 

nr 1 – Grzegorzowi Aniole – satysfak-
cji z pełnionych funkcji, radości z pracy 
z młodym pokoleniem i dla niego oraz 
pomyślności w życiu osobistym.
QQ Pani Danusi Flieger z okazji jej święta 

życzymy wielu łask Bożych, cierpliwo-

ści w wielu codziennych obowiązkach, 
radości i  dumy z  dzieci oraz wnuków 
i oczywiście zdrowia.
QQ Kasi Frąckowiak z okazji imienin ży-

czymy wytrwałości i cierpliwości w pra-
cy społecznej i  życiu osobistym, chwil 
wytchnienia i  radości, pogody ducha 
i zdrowia.

Q
Zgadnij, gdzie jest taka aleja starych drzew?   fot. Piotr P. Ruszkowski
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CO? GDZIE? KIEDY? / OGŁOSZENIA

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

Co, gdzie, kiedy

QQ  18 lutego, godz. 10 – pieszy rajd re-
kreacyjny „Jarosławiec zimą” współorga-
nizowany przez GOK Komorniki – start: 
Szreniawa-świetlica (trasa: Szreniawa-Ja-
rosławiec)
QQ 19 lutego, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: Paweł Andrzejczak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Piotr Izydorski – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42; Katarzyna Ekwińska – 
Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
Magdalena Woźniak – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97
QQ 22 lutego, godz. 15-18 – znakowa-

nie rowerów – Komisariat Policji, ul. 
Powstańców Wlkp. 42
QQ 28 lutego, godz. 17 – „Baltazar Bomb-

ka”, czyli środowe spotkanie z  teatrem 
dla najmłodszych – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł

QQ 2 marca, godz. 12 – „Cały Luboń czy-
ta dzieciom” – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 1 marca, godz. 10.10 – spektakl mu-

zyczny dla dzieci pt. „Dyl Smykosmyczkow-
ski” (Filharmonia Pomysłów) – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97 – wstęp 2 zł/
os. (grupy po wcześniejszym zgłoszeniu)
QQ 5 marca, godz. 16-18 – dyżury radnych 

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; 
Katarzyna Frąckowiak – Ośrodek Kul-
tury, ul. Sobieskiego 97
QQ 5 marca, godz. 17 – Kino KAMERA 

– projekcje nowości �lmowych w kame-
ralnej atmosferze – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł

Bezpłatne porady dla frankowiczów
Radca prawny Kamila Kowalewska prowadząca Kancelarię w  Luboniu 
zaprasza w czwartek, 22 lutego, w godz. 18-19, do siedziby redakcji „Wie-
ści Lubońskich” przy ul. Wschodniej 23A/62, na bezpłatne konsultacje 
w  sprawach dotyczących kredytów frankowych. Osoby zainteresowane 
proszone są o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 735 336 147. Decyduje ko-
lejność zgłoszeń. Następny termin darmowych konsultacji zostanie podany 
w marcowym wydaniu „WL”.

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:
QQ organizowanie w  miarę możliwości 

bezpłatnych, merytorycznych szkoleń 
dla przedsiębiorców i ich pracowników 
oraz osób dopiero planujących działal-
ność gospodarczą;
QQ prezentację sylwetek lubońskich przed-

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

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

planujemy pozyskać do współpracy, od-
powiedzi na pytania z  zakresu prawa, 
podatków, rachunkowości;
QQ 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 organizacji 
samorządowych. Nasz wolny czas chce-
my poświęcić na skuteczne działania, 

dlatego prosimy o zgłaszanie uwag, su-
gestii, oczekiwań na adres: rada.gospo-
darcza.lubon@gmail.com

Będzie się działo
W najbliższym czasie organizacje wiel-
kopolskie, jak i zaprzyjaźnione z nami 
inne organizacje działające na rzecz 
przedsiębiorców, planują wyjazdy stu-
dyjne, targi, spotkania B2B, akcje pro-
mujące polską przedsiębiorczość. I tak:
- Enterprise Europe Network przy Fun-
duszu Górnośląskim SA Oddział w Ka-
towicach zaprasza na szereg wyjazdów 
studyjnych, misji i targów. Szczegółowe 
informacje na stronie: www.enterprise.
fgsa.pl. Zachęca też do przeglądania 
uaktualnianej co miesiąc bazy ofert 
współpracy. Partnering Oportunities 
Database daje szansę na znalezienie 
wiarygodnego partnera z niemal całego 
świata. Więcej: https://www.enterprise.
fgsa.pl/?p=pl/menu/020/015
- Silesia Chamber of Commerce Ltd. 
z siedzibą we Wrocławiu zaprasza w naj-
bliższym czasie na misje handlowe w Ro-
sji i w Chinach z do�nansowaniem 50% 
kosztów. Szczegóły na: www.scc.org.pl. 
W planach ma również szereg interesu-
jących wydarzeń, z których skorzystać 
mogą też �rmy z naszego regionu

Maria Chaber
Rada Gospodarcza

Forum Rady Gospodarczej

31 stycznia, po długiej chorobie zmarł członek  
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie”

śp. Zygmunt Kukuła
Miał 84 lata.

Pogrzeb na cmentarzu w Żabikowie, poprzedzony mszą św.  
w para�alnym kościele zmarłego  

– pw. św. Jana Pawła II – odbył się 6 lutego.
Rodzinie i Bliskim serdeczne wyrazy współczucia składają  
władze i członkowie Stowarzyszenia „Forum Lubońskie”

Podziękowanie
„Zrozpaczonemu trzeba pomocy bliźnich...”  

(Księga Hioba 6/14) – i taką pomoc serca otrzymałam.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli  

w ostatniej drodze do wieczności mego męża

Zygmunta Kukuły
który odszedł do Pana w 31 stycznia 2018 r.

Dziękuję czcigodnym Kapłanom: ks. kanonikowi Bernardowi 
Cegła, ks. proboszczowi Pawłowi Dąbrowskiemu, Służbie 
kościelnej, naszym drogim Krewnym i Rodzinie, Sąsiadom, 
Znajomym, pocztowi sztandarowemu Stowarzyszenia „Fo-
rum Lubońskie” i wszystkim, którzy byli z nami. Podzielony 
smutek jest lżejszy do udźwignięcia. Bóg zapłać.
Nasz św. Jan Paweł II powiedział: „Miłości bez krzyża nie 
znajdziesz, ale krzyża bez miłości nie udźwigniesz”, więc 
z miłością patrzmy w przyszłość, mimo wszystko.

Danuta Kukuła

QQ 6 marca, godz. 17 – „Podróże z pa-
sją” – egzotyczna podróż w najcieplejsze 
zakątki świata – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ 7 marca, godz.  12 – wykład sekcji 

bibliotecznej Lubońskiego Uniwersyte-
tu III  Wieku – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ 7 marca, godz. 18 – Koncert z oka-

zji dnia kobiet – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ 8 marca, godz. 12 – Dzień Kobiet, 

czyli spotkanie z kosmetologiem – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska  42 – 
wstęp wolny
QQ 10 marca, godz. 12 – „Rodzinna so-

bota w bibliotece” – spektakl dla dzieci 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
QQ 12 marca, godz. 17 – Kino KAMERA 

– projekcje nowości �lmowych w kame-
ralnej atmosferze – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 13 marca, godz. 17 – wernisaż wy-

stawy – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp wolny
QQ 14 marca, godz. 12 – wykład sekcji 

bibliotecznej Lubońskiego Uniwersytetu 
III Wieku – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42 – wstęp wolny

QQ 14 marca, godz. 17 – „Kino w tramp-
kach”, czyli Młodzieżowy Klub Filmowy 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp wolny
QQ 17 marca, godz.  12 – Japoński Te-

atrzyk Kamishibai połączony z warszta-
tami plastycznymi – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 18 marca, godz. 10 – pieszy rajd re-

kreacyjny współorganizowany „Odgłosy 
wiosny” przez Gminny Ośrodek Kultury 
Komorniki – start: WDK „Koźlak”, Cho-
męcice (trasa: Chomęcice-Wypalanki-
-Konarzewo-Chomęcice)
QQ 19 marca, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: Piotr Goryniak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Adam Dworaczyk – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42; Jakub Bielawski – Gim-
nazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; Hie-
ronim Gawelski – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
24 marca, godz. 10-14 – 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)

oprac. HS

Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

Pani Danucie Kukule
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci męża

Zygmunta Kukuły

składają przyjaciółki
Dorota, Halina, Maria i Mirka
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OGŁOSZENIA

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”
Karol Wojtyła

Z głębokim żalem, łącząc się 
w smutku z Rodziną,

przyjęliśmy 14 stycznia 2018 
roku, wiadomość o śmierci

śp. Jana Jakuboszczaka
Długoletniego druha chóru „Bard” w Luboniu, odznaczonego  

przez Polski Związek Chórów i Orkiestr – Złotą Odznaką z Laurem.
Z chórem „Bard” był związany nieprzerwanie od 1960 do 2017 r.

W 1985 roku otrzymał odznaczenie „Za zasługi w rozwoju 
województwa poznańskiego”, wiele lat był wiceprezesem 

Zarządu Chóru. Grono śpiewaków straciło wiernego 
pieśni chóralnej kolegę, życzliwego, dobrego człowieka, 

który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Rodzinie i Najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia.

17 stycznia 2018 r., w kościele pw. św. Jana Bosko w Luboniu 
za zmarłego została odprawiona msza św. żałobna. Pogrzeb 

odbył się na cmentarzu para�alnym w Żabikowie.

Śpiewacy chóru „Bard”
z dyrygentem Arkadiuszem Klemczakiem

Zgony

Śluby

12.01.2018 r.
QQ Marek Łączkowski ur. 1953 r.

13.01.2018 r.
QQ Bronisława Bogusiewicz ur. 1926 r.

18.01.2018 r.
QQ Andrzej Korcz ur. 1962 r.

20.01.2018 r.
QQ Stanisława Rybak ur. 1932 r.

27.01.2018 r.
QQ Joanna Wojciechowska ur. 1973 r.

29.01.2018 r.
QQ Marek Konieczny ur. 1958 r.

31.01.2018 r.
QQ Zygmunt Kukuła ur. 1934 r.

Jagoda Wawrzyniak
zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

i Wydziału Spraw Obywatelskich UML

29.12.2017 r.
QQ Wanda Wita ur. 1922 r.

31.12.2017 r.
QQ Marian Drajerczak ur. 1927 r.

01.01.2018 r.
QQ Jan Waligórski ur. 1928 r.

05.01.2018 r.
QQ Marian Drgas ur. 1933 r.
QQ Maria Lemke ur. 1922 r.
QQ Stanisław Polak ur. 1941 r.

10.01.2018 r.
QQ Kazimiera Kaczmarek ur. 1935 r.

11.01.2018 r.
QQ Piotr Lisek ur. 1974 r.

W styczniu zawarto 4 związki małżeń-
skie. Żadna z par nie wyraziła zgody 
na publikację danych

Korepetycje
QQ Matematyka, �zyka – nauczyciele, dojazd; 

tel. 532 996 938   (h-238 IX-II)
QQ Korepetycje – matematyka wszystkie 

poziomy zaawansowania – absolwent PP 
– z dojazdem do ucznia; tel. 724 215 530   
(h-205 IX-V)
QQ Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (r-018 II-V)
QQ Korepetycje – matematyka, �zyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(r-018 II-V)
QQ Chemia, �zyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (r-018 II-V)
QQ Angielski, niemiecki – korepetycje z dojaz-

dem do ucznia; tel. 723 517 463   (r-018 II-V)

Praca
QQ Podejmę  się sprzątania u  starszej pani 

w Luboniu; tel. 726 499 575   (r-II)

QQ Stolarnia Luboń zatrudni pracownika na 
½ etatu 502 390 846   (h-II)
QQ Poszukujemy nauczyciela wychowania 

przedszkolnego / opiekuna w  żłobku do 
pracy w przedszkolu / żłobku w Luboniu, 
ul. Kopernika 10A. Przedszkole „Czarodziej-
ski Ogród” / Żłobek „Hop-bęc!”. Kontakt 
pod nr tel. 512 487 264   (r-II)
QQ Zakład dekarsko-blacharski przyjmie pra-

cowników; tel. 606 666 153   (t-II-V)

Usługi
QQ Karcher: tel. 664 222 905   (h-202 II-III)
QQ Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
QQ Karcher – czyszczenie: dywanów, wykła-

dzin, tapicerek meblowych i  samochodo-
wych. Czyszczenie, konserwacja skór – auto 
– dom. Polerowanie, zabezpieczenie lakieru. 
Wystawiam faktury VAT. Tel. 600 217 065   
(r-021 II)
QQ Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrauliczne 
– złota rączka – tel. 503 712 456   (h-019 II,III)
QQ Naprawa 24h, montaż: junkersów, kotłów, 

kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   (r-
294 XII-II)

Nieruchomości
QQ Sprzedam mieszkanie M-5 (74 m2); tel. 

726 499 575   (r-022 II)
QQ Wolne pokoje; tel. 509 190 436 lub 602 740 843   

(r-027 II-III)

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
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„Wieści Lubońskie” na bieżąco publikują biogramy zmar-
łych osób, znanych w naszym mieście. Mamy też w wy-
daniu książkowym – „Roczniku Historycznym Lubonia” 
– rozdział „Pro Memoria” poświęcony rozbudowanym 
życiorysom. Tam też chcemy zamieszczać również bio-
gramy zmarłych, godnych zapamiętania, których okrągłe 
rocznice śmierci przypadają w  danym roku, a  ich not 
biogra�cznych do tej pory brak.
Zapraszamy rodziny, instytucje, organizacje do przesyła-
nia krótkich biogramów zmarłych ku pamięci potomnym. 

Należy dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23A/62 
lub e-mail: redakcja@wiescilubonskie.pl) krótki życio-
rys (ok. 1000  znaków lub w  uzgodnieniu z  redakcją) 
lub informacje, które zredagujemy, oraz zdjęcia zmarłej 
osoby. W  biogramie powinny  się znaleźć podstawowe 
dane (imię i nazwisko zmarłego, data i miejsce urodzin 
oraz śmierci), a także informacja o tym, od kiedy i przy 
jakiej ulicy w Luboniu mieszkał zmarły, kilka słów na te-
mat jego zawodu i wykonywanej pracy oraz ewentualnej 
przynależności do organizacji, zaznaczając szczególnie te 
aspekty życia, które mają związek lokalny. Deklarujemy 
pomoc w zredagowaniu tekstu.

red

OGŁOSZENIA

ALARMOWE
QQ KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
QQ POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15, wypadki, nagłe 
zacho rowania – tel. 112 lub 999
QQ POMOC DORAŹNA

 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
tel. 61 898 42 40
QQ STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzysowe-

go, tel. 601 986 986
QQ STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91
QQ POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
QQ POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
tel 991 (24h)  

QQ ENEA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
QQ  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
QQ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
QQ  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
QQ PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
QQ  Centrum Zagospodarowania 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
QQ  TRANSLUB

 ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

QQ  ZARZĄD TRANSPORTU  
MIEJSKIEGO

 ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; 
tel. 61 834 61 26 lub 61 633 53 19; 
ztm@ztm.poznan.pl

 Rozkład jazdy:  
http://www.ztm.poznan.pl/rozklad/
QQ STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
QQ POCZTY

– ul. Wschodnia 22/19 C,  
tel. 885 900 926, 885 901 303  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 885 870 559, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 18, tel. 887 857 694,  
pon. 10 – 20, wt.–pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 02 64,  
pon. 10 – 20, wt. – pt. 8 – 18
QQ LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

 Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego

- ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 810 48 31

- ul. dr. Romana Maya 1 A,  
tel. 61 890 04 85

- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
 Po godz. 18, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11
QQ  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
QQ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
QQ GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWAN-
IA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
QQ APTEKI

– „Rodzinna”, ul. ks. Streicha 27,  
tel. 61 307 25 27, pn.-pt. 8 – 19, sb. 8.30-13.30

– „Złoty Lek”, ul. Żabikowska 16, tel. 
61 813 08 11, pon. – pt. 9 – 22, sob. 9 – 18

– „Alga” CH PAJO, ul. Żabikowska 66, tel. 
61 899 41 27, pon. – sob. 9 – 21, niedz. 10 – 21

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51 lok. 1,  
tel. 61 810 31 85, pon. – pt. 8 – 21, sob. 8 – 14

– „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44,  
tel. 61 893 16 06, pn. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Niezwykła”, ul. Fabryczna (narożnik 
z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06, pon. – pt. 8.00 – 20,  
sob. 8.00 – 14

- „Osiedlowa”, ul. Żabikowska 62,  
tel. 61 810 25 70, pn.-pt. 7.30-19, sob. 8-14
QQ KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

QQ BANKOMATY 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. Żabikowska 53 
- CH Venus - ul. Sobieskiego (24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
QQ URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
QQ BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
QQ MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
QQ KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
QQ MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
QQ BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl,
- ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  

pon., wt., śr. 11-19; czw., pt., sob. 9-15
- Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przychod-

nia), tel. 785 874 382, pn. 10 – 18,  
wt., śr. 8 – 16 
QQ OŚRODEK KULTURY

 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, kom. 
500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15
QQ  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

QQ PRZEDSZKOLA
Publiczne:
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Tip-Topka Odkrywcy,  

ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06
- Nr 5 Weseli Sportowcy,  

ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 

tel. 61 893 03 59
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 

ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42

Niepubliczne:
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Sióstr Służebniczek, pl. E. Bo-

janowskiego 6, tel. 500 405 422
- Calineczka, ul. Poniatowskiego 42 A, 
 tel. 61 813 95 55
- Chatka Skrzatka, ul. Szkolna 68,  

 tel. 608-396-840
- Czarodziejski Ogród, ul. Kopernika 10a,  

tel. 61 639 58 08
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  

tel. 881 693 625
- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  

tel. 694 994 700
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

QQ SZKOŁY PODSTAWOWE
- Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  

tel. 61 813 04 92
- Nr 2, ul. Żabikowska 40,  

tel. 61 813 03 92
- Nr 3, ul. Dąbrowskiego 2a,  

tel. 61 813 04 42, tel. 61 810 28 38
- Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
- Nr 5, ul. Kołłątaja 1, tel. 61 893 23 16
- Szkoła Podstawowa i Punkt Przed-

szkolny im. św. Filipa Neri 
 ul. Armii Poznań 27,  tel. 793 130 703
QQ GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. miesiąca 
mityng otwarty) salka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
QQ  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury członków rady nad-
zorczej – pierwszy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  LUBOŃSKI

Karaoke dla seniorów
Zapraszamy mieszkańców do wspólnego śpiewania. Muzyka pobudza do dzia-
łania i wprawia w dobry nastrój.
Czwartek, 15 marca, godz. 15.30
Dzienny Dom „Senior-Wigor”, ul. Romana Maya lb

Wiosenne warsztaty
Ośrodek Kultury w Luboniu (ul. Sobieskiego) zaprasza 16 marca o godz. 18 na 
warsztaty wiosennych stroików. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne 
61 813 00 72, 500 287 325. Koszt 20 zł/os.
Organizator zapewnia wszystkie niezbędne materiały.

Magda Baranowska
Ośrodek Kultury

Państwu Hannie i Lesławowi Lenartowiczom
w związku ze śmiercią

Mamy i Teściowej

wyrazy współczucia przekazuje zarząd  
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie”

Czekamy na Ciebie
Masz lekkie pióro, jesteś spostrzegawczy, robisz zdjęcia, chciałbyś zaistnieć w pra-
sie i nieobojętna Ci jest lubońska rzeczywistość
Niezależny Miesięcznik Mieszkańców „Wieści Lubońskie” poszukuje:
QQ osób do obsługi prasowej imprez, wydarzeń itp.
QQ oraz chętnych do przeprowadzania sondaży ulicznych.

Kontakt: redakcja, ul. Wschodnia 23A/62, tel. 609 616 277 i 609 616 290

Bezpłatny biogram



PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA
NA PIECZYWO CUKIERNICZE

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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Licencja Min. Finansów nr 15989/2006
Luboń, ul. Poniatowskiego 20

(drugie piętro, budynek ośrodka zdrowia)
tel. 503 138 846 

www.biurorachunkoweinplus.pl

(Y
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6
)

prowadzenie ksiąg rachunkowych 
i podatkowych
sporządzanie deklaracji podatkowych
prowadzenie kadr i płac
sporządzanie  i elektroniczne wysyłanie 
deklaracji ZUS
możliwość odbioru dokumentów u klienta
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dr med. W. Skorupski

KARDIOLOG
gabinet: Poznań, ul. Palacza 86

rejestracja telefoniczna codziennie

tel. 61 86 19 740
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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 

(B
3
0
2
3
)

(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

szerokoœæ z piórem 95 mm (120)

16
 m

m
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0 
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)

szerokoœæ krycia 85 mm (112)
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DOMKI
OGRODOWE
BOAZERIA

WYRÓB-SPRZEDA¯

ZAK£AD STOLARSKI
ANDRZEJ RATAJCZAK

ul. JURANDA 24, 62-032 LUBOÑ
TEL./FAX  810-53-33, KOM. 602 469 818

Bond-Rembud
Remonty mieszkań
szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie
płytki, panele
docieplanie budynków
sucha zabudowa typu GK
cyzelowanie
tynki maszynowe lekkie

507 168 967 (W
6
0
3
5
)
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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

(K6041)

KALORYFERY
Markowe

nowe i używane

500 200 478, 618 193 076
Puszczykowo, pn.-pt. 8-17

. . zasobniki    pompy c.o.
. . bojlery    piece c.o.

(K
3
0
1
0

)
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SPRÊ¯YNY
JULIUSZ MICHALAK

motoryzacyjne i specjalne
Luboñ

ul. Armii Poznañ 38
tel./fax 813-16-95

wyrób - sprzeda¿

(B6025)

PROFESJONALY

MONTAż ANTEN
RTV - SAT�

NAPRAWA SPRZĘTU

INSTALACJA
I URUCHOMIENIE

CYFROWEJ TV DVB-T

tel. 606 23 14 99

(F
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2
2
6
)

Mariusz Frąckowiak

(P
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)

SKLEP INSTALACYJNY OSIŃSKI
SZANOWNI KLIENCI,

61 899 19 85     Informujemy uprzejmie, że nasz sklep
instalacyjny funkcjonujący dotychczas 
przy al. Jana Pawła II 7/1 przenieśliśmy 
na  u l .  S ienk iewicza  43/1 ,  p rzy 
s a l i  b a n k i e t o w e j  V i l l a  M o n t a n a
powiększając powierzchnię handlową.

           ZAPRASZAMY
00 00od pon. do pt. w godz.    8 -17
00 00oraz w soboty                 8 -15
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www.wimax-meble.pl

IZMARK

(F
6
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1
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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

SZAFY  WNĘKOWE 

garderoby, 

zabudowy

na wymiar

www.mebsto.p l
507-578-559 (P
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Naprawa i regulacja okien i drzwi, wymiana szyb i uszczelek
montaż nawiewników i zabezpieczeń antywłamaniowych
ROLETKI, PLISY I MOSKITIERY NA WYMIAR W CENACH 

PRODUCENTA
BEZPŁATNY POMIAR I WYCENA

www.oknojaknowe.pl (F
3

1
3
7
)

SERWIS OKIEN
Sobecki Zbigniew, tel. 664 779 961
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SERWIS AGD

tel. 601 714 909

pralki
lodówki
zmywarki

(P
6
1
6
4
)

Paweł Dobrowolski

CENTRUM
OPAŁU

(K
6
0
5
8
)

Najlepszy węgiel

692 515 643

LODÓWKI
NAPRAWA U KLIENTA

Gdy Naprawiamy Dojazd Gratis!

509 803 303
Luboń - Żabikowska (P
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PRALKI

Od 1991 roku prowadzimy kompleksową obsługę firm w zakresie:
Doradztwo podatkowe
Księgowość (pełna, KPiR, ryczałt, ewidencje VAT, ...)
Kadry i płace
ZUS  elektronicznie
.

Luboń ul. Władysława Reymonta 17
(stara ul. J. Mazurka 17) 
czynne od  pn. do pt. w godz. od 9.00 do 16.00            

tel. 61 8102 458
kom. 601 769870   
calculus@calculus.com.pl
www.calculus.com.pl

BIURO RACHUNKOWOŚCI „CALCULUS”
Ewa Ceglarek

Doradca podatkowy nr 00984
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UW
AGA!

Zm
iana siedziby

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

ul. Ks. Streicha 37 
 tel./fax 618 130 755, kom. 607 374 545

KMT, GERDA,

regulacja i konserwacja okuć okiennych ROTO, WINKHAUS,
SIGENIA-AUBI, MACO, G-U
regulacja i konserwacja okuć drzwiowych KMT, GERDA,
PORTA i drzwi drewnianych
naprawy okien i drzwi
wymiana uszczelek
wymiana klamek okiennych, drzwiowych
kontrola prawidłowego montażu
wymiana paska lub linki (rolety)

(Y6114)

SERWIS OKIEN I DRZWI

WYKONUJEMY: pomiary i doradztwo gratis, prace montażowe

62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 37
   61 813 07 55, 607 374 545 

e-mail: biuro.pasbud@wp.pl; www.oknapasbud.pl

Zapraszamy: pon.-pt. 10-17, sob. 10-13

(Y6103)
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rok założenia 2001

OKNA, DRZWI, 
BRAMY, ROLETY  
OKNA, DRZWI, 

BRAMY, ROLETY  

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)
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REGENERACJA FILTRÓW DPS

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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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

Skup pojazdów
do KASACJI.

Płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS!

tel. 618 163 809
609 562 981
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   prawa jazdy kat. A,B,C,D,E
   szkolenie e-learningowe
   ADR / doradcy ADR
   kwalifikacji wstępnej
   szkolenie okresowe (kierowcy kat. C, D co 5 lat)
                                   

LIGA OBRONY KRAJU
Ośrodek Szkolenia Kierowców

w Poznaniu ul. Czechosłowacka 108
zaprasza na kursy: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

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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)
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AUTO KASACJA
FHU Budmat - Oborniki

Za auta płacimy gotówką
Wystawiamy zaświadczenia

o demontażu pojazdu

        tel. 608 588 590

       602 216 932tel. 
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USŁUGI
TRANSPORTOWO-TOWAROWE do 3,5T
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Tani wywóz, przewóz wszystkiego
szybko, solidnie

tel . 501 223 965

MYJNIA
RÊCZNA
ul. 11 Listopada 104
kom. 693-822-795

(W6009)
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44 lata doświadczenia
i tradycji

MONTAŻ INSTALACJI
LPG

ZAPRASZA
 NA BADANIA POJAZDÓW

DO NOWO OTWARTEJ 
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

LIGA OBRONY KRAJU

tel: 669 055 036   ul. Czechosłowacka 108, Poznań

pon.-pt. 7 - 20, sob.  7 - 14 (Y
6
3
3
0
)
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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

PRZEWÓZ OSÓB
TEL. 575 100 991 

e-mail: biuro@wirbus.pl

www.wirbus.pl
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Michał Kropiński
11 listopada 7
62-030 Luboń

tel. 61 810 41 95
kom. 502 601 016

e-mail: kropekmk@interia.pl
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- auto alarmy
- immobilizery
- centralne zamki
- czujniki cofania
- elektryczne szyby
- zabezpieczenia indywidualne

- auto monitoring
- haki holownicze
- car audio
- CB radio
- auto elektryka
- rozruszniki
- alternatory

KROPEKKROPEK
AUTO ALARMY AUTO ELEKTRYKA

MONTAŻ-SERWIS
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
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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

Luboń, ul. Armii Poznań 23B
tel. 61 8131-734, 8139-333, www.beraf.poznan.pl

H
U

R
T

 -
 D

E
T
A

L HURTOWNIA
CZĘŚCI

JAPOŃSKICH
I KOREAŃSKICH

LAKIERY 
W SPRAYU

MIESZALNIA KOMPUTEROWA

LAKIERY
SAMOCHODOWE

I PRZEMYSŁOWE

(P6045)
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www.wesolymaluszek.com.pl

SKLEP INTERNETOWY
.

WESOŁY MALUSZEK

tel. 696 282 495

(K
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0
7
1
)

Artykuły dla niemowląt

Artykuły dla kobiet w ciąży

Meble dziecięce na zamówienie

Wózki

Zabawki

i wiele innych…

NAPRAWA
PRALEK

wszystkie

kom. 504-274-213
tel. 618 331 296

Laureat konkursu
“Najlepsze w Polsce” (B
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(K
6

0
3
4
)

ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

62-030 Luboń, ul. Dożynkowa 7A; tel. 61 813 15 18, kom. 602 555 346

(P
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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

61 8130 813

           Otwarte
00 00      pon. - pt. 7 -21

00 00sob. 8 -15
(pod kominem)
Luboń, ul. Armii Poznań 49 (dawniej Auto-Ziem) Uwaga! Podczas przeglądu sprawdzanie gratis (na życzenie klienta)

      amortyzatorów         płynu układu chłodzenia         płynu hamulcowego
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Hala
przeglądów

Badanie VAT dla Urzędów Skarbowych

BEZDOTYKOWA  MYJNIA  SAMOCHODOWA

Hala
myjni

00 00Czynna 9 -21

SPRZEDAŻ GRUZU 
Z RECYKLINGU

NA PODBUDOWY DRÓG, 
PLACÓW, PARKINGÓW

tel. 61 8105 645

Przeglądy rejestracyjne wszystkich typów pojazdów
ZAPRASZAMY
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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

(Y
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4
8

7
)

SZYBKOSCHNĄCY
KARCHER 
czyszczenie dywanów,

wykładzin i verticali
(żaluzje pionowe),
tapicerki meblowej

i samochodowej

D O J A Z D G R A T I S !
t e l . 5 0 1 4 0 4 2 6 7

(P
61
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)

Nauka Pierwszego 
Tańca dla Młodej Pary 

Tel. 509 492 588

(W
6

1
3

0
)

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

(Y
6
1
3
4
)

- dopasowanie do sylwetki gratis
- końcówki serii -60%

SOLARIUM
FRYZJER

FRYZJER
KOSMETYKA

LUBOŃ
UL. GEN. SIKORSKIEGO 9

LUBOŃ
UL. PONIATOWSKIEGO 66A

618 992 182 618 139 187

www.malibulubon.pl

ZAPRASZAMY !

SOLARIUM

(F
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2
0
)

LODÓWKI
ZAMRAŻARKI

61-8755-555    601-586-312
NAJTANIEJ U KLIENTA

EXPRESOWO
LUBOŃ - WSCHODNIA

(F6167)
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NAPRAWA

LODÓWEK - ZAMRAŻAREK
LAD CHŁODNICZYCH

EXPRESOWE NAPRAWY U KLIENTA
NAJTANIEJ, GWARANCJA

61 893 50 22                       501 005 006

(F6168)

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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ul. Żabikowska 47
(ryneczek naprzeciwko SP2)

 PRACOWNIA TAPICERSKA 

tel. 697 135 253

(K
6
0
7
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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

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

Nowo otwarta Restauracja

 CZERWONE KRZESŁO
Luboń, ul. 11 Listopada 53

Zaprasza wt. – niedz. 12-20
Od wtorku do piątku danie dnia

16 zł (zupa + danie główne)

Organizujemy uroczystości okolicznościowe 
(chrzciny, komunie, stypy itp.)

tel. 798 316 388

(Y
1
4
4
7
)

Przyjmujemy zamówienia na 
wyroby garmażeryjne 

Naprawa pralek 

 

tel. 501 315 761

automatycznych i zmywarek
oraz sprzedaż używanego 
sprzętu agd z gwarancją.

(K
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)
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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

(F
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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

68

(Y6058)
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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)

(Y
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Kwalifikacje i skierowania 
do PET-u, rezonansu
i tomografu w naszej 
siedzibie w Poznaniu

Centrum Medyczne HCP
- szpital Poznań, 

ul. 28 Czerwca 1956 nr 194

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Certyfikaty

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
              dr Marlena Kałużna

CHIRURG        dr J. Solarski
ORTOPEDA    dr J. Materniak, dr A. Okręt, 
                          dr J. Struszyński
NEUROLOG   dr J. Trajgis, dr M. Kołtek  

GINEKOLOG      dr J. Frankiewicz
KARDIOLOG      dr A. Śmierzchała
LARYNGOLOG  dr M. Kałuża
PSYCHOLOG     mgr H. Lenartowicz
CHIRURG            dr L. Lenartowicz

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

(F003)

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

tel. 61 899 21 23
Luboñ, ul. Staszica  52

pn.-pt.: 11.00-13.00 i 15.00-19.00, sob.: 11.00-14.00

lek. wet. Michał Beyer
SKLEP INTERNETOWY:
www.vetzoo-lubon.pl
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KARDIOLOG
Dr med. Roman Klimas

GABINET: Luboń, narożnik ul. Wschodnia 25 / al. Jana Pawła II
30 00Czynny: Pn., Śr.: 16 -19

PRÓBY WYSI£KOWE, EKG, HOLTER, ECHO-SERCA

Rejestracja telefoniczna - tel. 813-10-31

STOMATOLOG
00 00

poniedziałki: 15 -19
lek. stom. Zofia Klimas
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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 

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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PEDIATRA
WIZYTY DOMOWE
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lek. med. Wojciech Musiałkiewicz 

tel. 693 80 00 44

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

GABINET 
LEKARZA 

RODZINNEGO

lek. med. JAN BANASIUK
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku

Luboñ, ul. R. Maya 1A
rejestracja 618 900 485

gabinet 618 994 861
(F3073)

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

ul. Romana Maya 1a 
(przy Zakładach Chemicznych) 

tel. 618 900 485

(F036)

GABINET LEKARZA RODZINNEGO
lek. med. Hanna Krzyżańska

- EKG
- badania laboratoryjne

- porady ambulatoryjne
- wizyty domowe

Leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (bezpłatnie)
lek. med. Hanna Krzyżańska i lek. med. Kamila Zawieja

ul. Streicha 25/29 
siedziba ART-MED

tel. 618 139 923   

Dr .H .Krzyżańska
Pon. 15-18
Czw. 15-18

Dr .K. Zawieja
Wt. 8-13
Sr. 13-18
Pt. 8-13 

Dr .H .Krzyżańska
Pon. 8.30-13
Wt. 13-18
Sr. 8.30-13
Czw. 8.30-13
Pt.13-18
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TEL. 664 222 905
DOJAZD GRATIS

DOKŁADNIE I TANIO

CZYSZCZENIE DYWANÓW,
WYKŁADZIN, TAPICEREK

MEBLOWYCH,
SAMOCHODOWYCH

i SKÓRZANYCH

KARCHER
z LUBONIA
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PEDIATRIA OGÓLNA
schorzenia
pulmonologiczne

schorzenia 
gastroontorologiczne

z poradnictwem żywieniowym
dr med. Andrzej K. Hyżyk

Luboń, ul. Okrzei 42
tel. kom. 602 780 031
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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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Naprawy protez na poczekaniu Nagłe przypadki poza godzinami przyjęć
608 030 760602 178 989
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